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

Bolest těch druhých: The Pain of Others
8. 12. – 16. 4.
Jak lze zprostředkovat utrpení, které je pro 
ty, kteří ho sami nezažili, nepředstavitelné? 
Cílem výstavního projektu je zamýšlet se 
nad schopností umění vypovídat o válce, ale 
především nad naší (ne)schopností vztahovat 
se prostřednictvím umění k hrůzám války 
a k bolesti lidí, které zasáhla.
en How is it possible to mediate unimaginable 
suffering to those who have not experienced 
it themselves? The exhibition project aims 
to reflect on art’s ability to speak of war, 
violence, and conflict and, more importantly, 
on our (in)ability to relate through art to the 
horrors of war and the pain of those affected 
by it.
k/c Leoš Válka, Otto M. Urban, Michaela 
Šilpochová, Tomáš Glanc a Stefano Carini

Alexandra Tineie: Funny Games
4. 11. – 19. 3.
Výstava představuje dílo moldavského malíře, 
bytostného figuralisty Alexandra Tineie.
en The exhibition presents the work of the 
essential Moldovan figure painter Alexander 
Tinei. His individual works, in both monu-
mental and small formats, are fragments of 
a magnificent mosaic of human life.
k/c Otto M. Urban

Bez sentimentu / No Sentiment
24. 2. – 21. 5.
Výstava Tomáše Měšťánka, dobrovolného 
outsidera české výtvarné scény, malíře, 
který tvořil   bez zábran, bez servítek, bez 
sentimentu.
en The exhibition of Tomáš Měšťánek is a trib-
ute to a “voluntary outsider” of the Czech art 
scene and his paintings full of poetry without 
sentiment.
k/c Leoš Válka, Michaela Šilpochová

Krištof Kintera: How Can I Help You?
10. 3. – 20. 8.
Největší souborná výstava kreseb Krištofa 
Kintery.
en The largest collected exhibition of draw-
ings by Krištof Kintera.
k/c Michaela Šilpochová

Fresh Memories: The Look
22. 3. – 4. 6.
Evropská premiéra audiovizuálního díla, které 
vás skrze virtuální realitu přenese mezi váleč-
né trosky v ukrajinském Charkově.
en The European premiere of an audiovisual 
work that transports the viewer, by means 
of virtual reality, to the war-ravaged ruins of 
Kharkiv, Ukraine.

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

Kateřina Rafaelová
24. 2. – 2. 3.

Anna Štefanovičová
31. 3. – 7. 4.

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

Sanja Iveković, Jelena Jureša, Šejla Kamerić, 
Milica Tomić: Domestikovaná propast /
Domesticated Abyss
14. 4. – 11. 6.

Sa
nj

a 
Iv

ek
ov

ić
: G

en
er

al
 A

le
rt

 
(S

oa
p 

O
pe

ra
), 

19
95

Výstava zpřítomňuje a uvádí do vztahu 
umělecká díla, která reflektují konkrétní udá-
lostí válečných konfliktů v bývalé Jugoslávii. 
Všechny čtyři vybrané autorky se narodily 
v tomto již neexistujícím státě a jejich práce 
pro týž účel využívají různorodé umělecké 
postupy a strategie (ready made, apropriace, 
rekonstrukce, performance, forenzní vědy)
en The exhibition re-presents and relates 
artworks that reflect particular events of the 
war conflicts in former Yugoslavia. All four 
selected artists were born in the aforemen-
tioned now-defunct state. Their artworks 
employ different methods and artistic strate-
gies to contradict images of war and traces 
of war conflict (readymade, reconstruction, 
replacement, absence, performance, forensic 
science, etc.).
k/c Vjera Borozan, Zbyněk Baladrán a Display 
– sdružení pro výzkum a kolektivní praxi

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

No Fun III.
31. 3. – 7. 5.
No Fun Kolektiv v rámci výstavního projektu 
představuje sérii trans* videoher a nahlíží 
na jejich emancipační potenciál v kontextu 
galerijní praxe a mimo ni.
en No Fun Kolektiv presents a series of trans* 
video games and looks at their emancipatory 
potential in the context of gallery practice 
and beyond.

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

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 x-rays 
penetrate inside objects and bodies to 
reveal their inner structure, a selection of 
works by contemporary artists captures both 
the hopes and fears associated with the use 
of nuclear energy.
k/c Viktorie Vítů

Özlem Altin & Tereza Zelenková: 
Mísí vzpomínku s touhou / 
Memory and desire, stirring
19. 4. – 19. 5.
Nově vytvořené práce Altin a Zelenkové reagují 
na kurátorský podnět k dialogu odvíjejícímu se 
od témat opakování, ročních i každodenních 
rituálů a s tím související tělesnosti. Výsledné 
vizuální fragmenty pak společně skládají v rámci 
prostorové instalace.
en The newly created works by Altin and 
Zelenková react to the curatorial impulse 
which initially opened around themes of 
repetition, annual and everyday rituals, and 
related aspects of the body. The resulting vi-
sual fragments are then assembled in a spatial 
installation.

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

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

Tereza Jobová: Neklidná zátiší / 
Restless still lifes
22. 2. – 8. 4.
Jídlo, tělo, domov. Lhostejnost, úpadek, 
nebezpečí. Tereza ve fotografických souborech 
s upřímným zájmem a temným humorem 
zkoumá materialitu, vnitřní podstatu a možnou 
kontextualitu jednotlivých objektů a aktualizuje 
žánr klasického zátiší.
en Food, body, home. Indifference, decline, 
danger. With sincere interest and dark humor, 
Tereza's photographic series explores the 
materiality, inner essence, and possible contex-
tuality of individual objects, updating the genre 
of the classical still life.
k/c Martin Fojtek, Tereza Bonaventurová

Lenka L. Lukačovičová: Lonely Planet Trnávka
14. 4. – 13. 5.
Bratislavská Trnávka mívala pověst divoké 
periferie a nekontrolovaného ostrova, který 
odolával vnějším vlivům. To se nyní začíná 
měnit, a tak Lenka Lukačovičová systematicky 
mapuje vizuální změny a zaznamenává osobitou 
identitu této unikátní městské části.
en Trnávka used to have the reputation of 
a wild periphery and an uncontrolled island 
that resisted external influences. This is now 
starting to change, so Lenka Lukačovičová
systematically maps the visual changes and 
records the distinctive identity of this unique 
part of Bratislava.
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

Petra Malinová Marečková: Světlem zem
do/until 9. 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 revealing the rhythm of 
trees, bushes, grasses, and vegetation, Petra 
Malinová Marečková’s recent works also focus 
on capturing light. Next to rough masses of 
clay, which is a building element/medium and 
a reference to Earth, plant life speaks in all its 
fragility and delicacy. The works also show an 
awareness of light as something that perme-
ates all living things. Here, one can observe 
fleeting moments in latent images. Not only 
the surface is important – the potential of 
materiality – but also the artist’s coexistence 
with nature in the undulating landscape of the 
upper Polabí region.
k/c Tereza Nováková

René Hábl, Patrik Hábl: Tady a tam
11. 4. – 4. 5.

Rekonstrukce vizuální komunikace dvou bratrů 
přes hranici života a smrti. Obrazový dialog, 
který vznikal, aniž to sami tušili.
en Reconstruction of visual communication 
between two brothers across the border of life 
and death. A pictorial dialogue that was cre-
ated without them knowing it.
k/c Radek Wohlmuth

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

Karel Otto Hrubý: Retrospektiva / 
Retrospective
7. 3. – 21. 5.

K. O. Hrubý (1916–1998) byl významným 
českým fotografem, pedagogem, kurátorem 
a recenzentem výstav, autorem fotografických 
publikací a literatury o fotografii, organizátorem 
přednášek, dílen a výstav. Od padesátých let 
až do důchodového věku soustavně a silně 
ovlivňoval dění v československé fotografii 
a obecně její směřování.

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/Wed 13:00–18:00 nebo 
po domluvě / or by appt. 731 574 777• aug.
cz/altan-klamovka

Darja Lukjanenko: Irij
8. 3, – 19. 4.
Výzkum ztraceného receptu starověkého 
ukrajinského chleba prizmatem kolonizace, 
rusifikace, sovětizačních procesů a rodin-
ného příběhu politické deportace představí 
Darja Lukjanenko jako umělecké a duchovní 
médium.
en Through the prism of colonization, Rus-
sification and Sovietization processes, and 
a family story of political deportation, re-
search on a lost recipe for ancient, Ukrai nian 
bread will be presented by Darja Lukjanenko 
as an artistic and spiritual medium.
k/c Lenka Sýkorová

Alice Máselníková
26. 4. – 21. 6.
V dílech Alice Máselníkové se prolíná důraz na 
tělesnost, autorskou poezii a snaha zachytit 
prchavý okamžik přítomnosti.
en In the artworks of Alice Máselníková, we 
can find an emphasis on physicality, the 
author's poetry, and the effort to capture 
the fleeting moment of being present here 
and now.
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

Alexander Chekmenev: Občané Kyjeva / 
Citizens of Kyiv
24. 2. – 16. 3.
Rok od začátku války na Ukrajině si připome-
neme výstavou Alexandra Chekmeneva (1969), 
ukrajinského dokumentárního fotografa 
a fotožurnalisty. Serie portrétů z roku 2022 
zachycuje občany Kyjeva v kyjevském metru, 
kde našli bezpečí a úkryt před válkou.
en One year since the beginning of the war 
in Ukraine, we will commemorate it with an 
exhibition by Alexander Chekmenev (1969), 
a Ukrainian documentary photographer 
and photojournalist. This series of portraits 
from 2022 depicts the citizens of Kyiv in the 
city's metro, where they found safety and 
shelter from the war.
k/c Helena Staub

100 / Jitka a Květa Válová
do/until 7. 4.
Výstava kreseb, grafik a poezie převážně ze 
sbírek Marie Vydrové a Nadace DrAK Musea 
Montanelli. Od 20. 3. 2023 navážeme výsta-
vou fotografií ze života legendárních sester 
– dvojčat z Kladna u příležitosti 100. výročí 
narození. Autoři fotografií: Jiří Hanke, Bohdan 
Holomíček, Libuše Jarcovjáková, Jaroslav 
Kučera a další.
en An exhibition of drawings, prints, and 
poetry, mainly from the collections of Maria 
Vydrová and the DrAK Foundation of the 
Montanelli Museum. From 20 March 2023, 
we will have an additional exhibition of 
photographs from the life of the legendary 
twin sisters from Kladno on the occasion of 
the 100th anniversary of their birth. The ex-
hibition includes photographs by Jiří Hanke, 
Bohdan Holomíček, Libuše Jarcovjáková, 
Jaroslav Kučera, and others.
k/c Nadia Rovderová, text: Dagmar Šubrtová

George Radojčić / Bílá nemoc
do/until 7. 4.
Kresby a malby kmenového autora galerie 
George Radojčiće inspirovány divadelní hrou 
Karla Čapka aktuálně evokují zamyšlení nad 
současným děním ve světě. Tvorbu autora 
řadíme do kategorie tzv. art brut.
en The gallery’s core artist George Radojčić 
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 Rovderova

Miro Švolík: Láska a smrt
14. 4. – 18. 5.
Průřezová výstava jednoho z nejvýraznějších 
představitelů slovenské nové vlny, skupiny 
progresivních fotografů, kteří se zformovali 
v polovině 80. let na pražské FAMU pod ve-
dením Jana Šmoka a které formovala rovněž 
spolupráce s Annou Fárovou a u Mira Švolíka 
i studia u Miloty Havránkové na Střední umě-
leckoprůmyslové škole v Bratislavě.
en A cross-sectional exhibition of one of 
the most prominent representatives of the 
Slovak New Wave, a group of progressive 
photographers who formed in the mid-1980s 
at FAMU in Prague under the guidance of 
Jan Šmok and who were also shaped by their 
collaboration with Anna Fárová and, in the 
case of Miro Švolík, also by his studies at the 
School of Applied Arts in Bratislava under 
Milota Havránková.
k/c Nadia Rovderova

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

Shadi Harouni: Žena, život, svoboda / 
Woman, Life, Freedom
20. 1. – 22. 3.
Už více než tři měsíce trvající protesty v Iránu 
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 protests 
in Iran following the death of Mahsa Amini 
have brought hope that the regime, which 
has systematically suppressed women's rights 
and brutally silenced its critics, is finally 
shaking at its foundations. Under the slogan 
"Woman, life, freedom", the people of Iran 
took to the streets. The exhibition is a tribute 
to their everyday heroism.

Markéta Garai: Bez-péčí / Without Care
23. 3. – 31. 5.
k/c Lenka Kukurová, Zuzana Štefková

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

Běla Kolářová a Peter Fabo: Milujeme 
světlo / We love light
3. 3. – 9. 4.
Autory pojí totožná zkušenost s procesem 
tvorby (fotogram). Oba naráželi na stejné zá-
drhely a oba, ač se to nezdá, pracují s toutéž 
pokorou, kterou si temná komora žádá. Na 
výstavě mezi nimi vzniká jemné napětí.
en The authors are connected by the same 
experience with the process of creation 
(photogram). No doubt they both encoun-
tered the same hiccups, and both, though 
it does not seem so, work with the same 
humility that the darkroom demands. At the 
exhibition, a subtle tension arises between 
them.
k/c Elsa Rauerová

Miroslav Machotka
13. 4. – 21. 5.
Výběr z autorské tvorby.
en A selection from the author's work.
k/c Petr Vaňous

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

Milada Rezková, Lukáš Urbánek, Martin Hůla: 
Neboj, neboj! Interaktivní výstava o strachu 
a o tom, proč se ho nebát
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)

Dominika Jackuliaková, Richard Loskot, 
Ruta Putramentaite, Vladimír Turner, Aleš 
Zapletal: Earth
26. 4. – 24. 9.
Záměrem výstavy je představit nejběžněji 
využívané přírodní suroviny jak v jejich původ-
ní, tak především jejich průmyslové podobě. 
Smyslem je upozornit na skutečnost, že naše 
společnost nevnímá původní zdroje, jejich 
původní smysl a hodnotu.
en The aim of the exhibition is to present 
the most-used natural raw materials, both 
in their original and especially their industrial 
form. The purpose is to draw attention to 
the fact that our society does not perceive 
the original resources, their original meaning 
and value.
k/c Ondřej Horák (Fuczik)

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

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

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

Karolína Netolická: Blízkost v dáli
8. 3. – 8. 4.
Výstava velmi civilně zhmotňuje intimitu 
sepětí člověka a prostředí, které sám spo-
luvytváří. Čeká vás nejen typické prostředí 
autorčiných obrazů – noční les s výjevy 
polobytostí, polozvířat a torz stromů, ale 
také možnost obejít dokola objekt z péřových 
bund a svým stínem vstoupit do jednotlivých 
scén obrazů.
en The exhibition very civilly materializes the 
intimacy of the connection between man 
and the environment he co-creates. One 
can enjoy not only the typical environment 
of Netolická's paintings – a night forest 
with scenes of half-creatures, half-animals, 
and tree torsos – but also the possibility of 
walking around the object made of down 
jackets and entering individual scenes of 
the paintings with your shadow, presenting 
a completely new physical experience of 
communication with Netolická's work.
k/c David Korecký

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
do/until 30. 3.
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 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 information 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?

 
en K. O. Hrubý (1916–1998) was an important 
figure in contemporary Czech photography, 
a teacher, a curator and reviewer of exhibitions, 
an author of literature on photography, and 
an organiser of lectures, workshops, and 
exhibitions in the field of amateur photography.
k/c Lukáš Bártl, Antonín Dufek, Jana Vránová

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

Margita Titlová: Purpurová vertikála / 
Vertical Purple
15. 2. – 14. 5.

Výstava se věnuje umělkyni Margitě Titlové, 
akční umělkyni, performerce, autorce instalací, 
výtvarné pedagožce a experimentátorce v ob-
lasti propojení zvuku, přístrojových záznamů 
a výtvarných technik. 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, installation 
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 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

Jitka Svobodová
14. 4. – 20. 8.
První retrospektivní výstava legendární 
výtvarnice Jitky Svobodové shrne všechny 
důležité přístupy dosavadní tvorby autorky 
a naznačí východiska směrem k té budoucí. Její 
celoživotní tvorbu bylo možné charakterizovat 
několika pojmy – kresba, předmět, senzibilita, 
oproštěnost, koncentrovanost, čas. Každý 
z nich shrnuje obrovské množství dalších sděle-
ní a možných výkladů.
en This first retrospective exhibition summa-
rizes all the important approaches of Jitka Svo-
bodová’s work to date and indicates the starting 
points of her future art. Her life’s work could be 
characterized by a few terms – drawing, object, 
sensibility, quintessence, concentration, and 
time. Each of these summarizes a huge number 
of messages and possible interpretations.
k/c Helena Musilová

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 • čt–so/Thu–Sat, 13:00–19:00 
nebo po domluvě / or by appt. gamu.cz

Warm Inflation
Aigerim Akhmetova, Ella CB, Sarah Dubná, 
Natasja Loutchko, SPIT (Marta Orlando, 
Clémentine Roy, Natasja Loutchko), Hana 
Garová, Mary Neely and Mika Bar-On Nesher
17. 2. – 25. 3.
Každý přístup je ve výstavě reprezentován 
jako intimní observačních nástroj, se kterým 
můžeme kolektivně uvažovat nad konceptem 
queerness v rámci konstruktů, jako je rodina, 
přátelství, vztahy a další sociální interakce. 
Otázky rodiny, sousedství či kulturních stereoty-
pů prezentuje skupinová výstava mezinárodních 
ženských a non binary umělkyní a umělců.
en Each approach is represented in the 
exhibition as an intimate observational tool 
with which we can collectively consider the 
concept of queerness within constructs such 
as family, friendship, relationships, and other 
social interactions. Issues of family, neighbor-
hood, and cultural stereotypes are presented in 
a group exhibition of international female and 
non-binary artists.
k/c Natálie Kubíková

Opilý les / Drunken Forest
14. 4. – 20. 5.
V geologii termín „opilý les“ označuje porost, 
který vyrůstá na pomalu se sesouvajícím svahu. 
Kmeny stromů rostou všelijak nakřivo, les 
působí neuspořádaně a to geologům signalizuje, 
že se podloží hýbe. V názvu výstavy, na níž se 
setkají studující z ateliérů katedry fotografie 
FAMU v Praze, je opilý les odkazem k nestabi-
litě podmínek, v nichž tito mladí lidé vyrůstají, 
a k umělecké tvorbě coby opakovaným pokusům 
o udržení rovnováhy. Prostřednictvím jejich 
prací však výstava poukazuje i na to, jak na tyto 
pohyby reaguje nástroj, jež paušálně nazýváme 
fotografií, a také „její katedra“.
en In geology, the term "drunken forest" refers 
to vegetation growth growing on a slowly 
slumping hillside. The tree trunks grow in all 
sorts of crooked ways, and the forest looks 
disorganized. For geologists, this signals that 
the bedrock is moving. The drunken forest in 
the title of the exhibition, which will present 
works by students from the studios of the FAMU 
Department of Photography in Prague, refers to 
the instability of the conditions in which these 
young people are growing up and to artistic 
creation as the repeated attempt to maintain 
balance. Through their works, however, the 
exhibition also points out how the tool we ge-

nerically call photography and "its department" 
reacts to these movements.
k/c Jiří Ptáček

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

Pavla Nikitina: The Temporality of Silence
23. 2. – 31. 3.
3D sochy ukrajinské autorky, jež vznikly na 
pozadí válečného konfliktu, jsou věnované 
studii strachu. Jak dlouho trvá, než se strach 
z chvilkového vypětí stane trvalým stavem? A jak 
dlouho po vypnutí sirén vám stále zní v hlavě?
en The 3D sculptures by the Ukrainian artist – 
created against the backdrop of the war – are 
dedicated to the study of fear. How long does 
it take for fear to go from a momentary tension 
to a permanent state? And how long after the 
sirens go off do they still ring in your ears?
k/c Klára Vavříková

Alena Anderlová: GO!
6. 4. – 20. 5.
Obrazy Aleny Anderlové jsou často metaforami 
opírajícími se o svět zvířat. Kritika člověka a jeho 
jednání je poměřována přirozeným chováním 
živočišných druhů. Bajkosloví proměňuje pohled 
na roli lidského rozumu. Výstava GO! vnáší 
do statického obrazu skrze zmnožení námětů 
pohyb. Hravost mláďat tu stojí vedle útěku před 
smrtelným ohrožením u dospělých jedinců. Hra 
vedle smrti. Zkratka sdružující radostný pohyb 
i osudový útěk.
en Alena Anderlová's paintings often take the 
form of metaphors based on the world of 
animals. The criticism of man and his actions is 
measured against the natural behavior of animal 
species. Through fables, she transforms the view 
of the role of human reason. The exhibition GO! 
brings movement to the static image through 
the multiplication of subjects. Here, the playful-
ness of youngsters stands alongside adults’ 
flight from mortal danger. A game adjacent to 
death. An abbreviation combining joyful move-
ment and fatal escape.
k/c Petr Vaňous

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

Jiří Hanuš, Robin Kaloč, Peter Kollár,  
Matěj Lipavský, Eva Vápenková:
Civitas Natura / Limity přirozeného stavu
Civitas Natura / Limits of the natural state
2. 3. – 2. 4.
Umíme si ještě představit krajinu bez ekologické 
katastrofy? Bez přídechu dystopie? Bez neštěs-
tí? Byla vůbec někdy taková? Výstava pěti autorů, 
členů SČUG Hollar, je příběhem o hledání 
“přirozenosti”.
en Can we still imagine a landscape without 
ecological disaster? Without a touch of dysto-
pia? Without catastrophe? Was there ever such 
a thing? The exhibition of five artists, members 
of SČUG Hollar, is a story about the
search for "nature".
k/c Barbora Kundračíková

Eva Vlasáková
6. 4. – 30. 4.
Autorská výstava k životnímu jubileu Evy Vlasáko-
vé – výtvarné umělkyně, která vládne v malbě, 
kresbě i grafice a značnou část svého tvůrčí 
energie věnuje práci se sklem.
en A solo exhibition celebrating the milestone 
birthday of Eva Vlasáková – a visual artist who 
excels in painting, drawing, and printmaking and 
devotes a significant part of her creative energy 
to working with glass.
k/c Jiří Machalický

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

Jaroslava Bičovská: Vivat Laetitia!
7. 3. – 2. 4.
Latinsky znamená Laetitia radost, pohoda, ať 
žije! Autorčiny obrazy a kresby vyjadřují auten-
tickou radost ze života, krásu kolem nás. Olejové 
abstrakce a kresby v jasných barvách a pevných 
liniích zachycují stopy každodennosti, třeba 
pohledem z okna do domácí zahrady či do ma-
lebného prostředí rodného Brandýsa. Výstavu 
doplňuje ukázka z časosběrného dokumentární-
ho filmu Tichá voda.
en In Latin, laetitia means joy or well-being. 
Long may it live in art! The artist's paintings and 
drawings express the authentic joy of life, the 
beauty around us. Oil abstractions and drawings 
in bright colors and solid lines capture traces 
of everyday life, for example a view through 
a window to a home garden or the picturesque 
surroundings of her native Brandýs. The exhibi-
tion is complemented by a sample from the 
time-lapse documentary film Still Waters .
k/c Tereza Petrželková, Vlasta Čiháková Noshiro

Martin Zet: Free Martin Zetová!
4. 4. – 23. 4.
Po více než dvaceti letech se autor-pachatel 
vrací na stejné místo s výstavou mající téměř 
stejný název (Free Martin Zet!, 2000–2001). 
Naléhavost a snaha porozumět mají stejnou, 
ne-li větší intenzitu, jen si autor není jist na čem 
stavět, z čeho vycházet.
en After more than twenty years, the author-of-
fender returns to the same place with an exhibi-
tion with almost the same title (Free Martin Zet!, 
Galerie kritiků, 2000–2001). The urgency and the 
effort to understand have the same if not greater 
intensity, but the artist is not sure what to build 
on, what to start from. At stake again is the ques-
tion of identity, authentic creativity.
k/c Václav Hájek

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

David Černý David: NE – ON
1. 2. – 24. 3.
David Černý David je sklářský výtvarník, který 
pracuje ve své tvorbě predevším s neony. Pro 
výstavu v Galerii Kuzebauch vytvořil čtyři troj-
rozměrné světelné objekty. Promyšleně v nich 
pracuje s čistými barvami výboje v průhledech 
a odrazech.
en David Černý David is a glass artist who works 
primarily with neon. For the exhibition at the 
Kuzebauch Gallery, he created four three-
dimensional light objects. In them he works 
thoughtfully with pure colors of discharge in 
glimpses and reflections.
k/c Milan Hlaveš

Ilja Bílek
29. 3. – 19. 5.
Ilja Bílek je zavedeným sklářským výtvarníkem 
se svérázným sochařským přístupem, svá díla 
vytváří skladbou a kombinací kontrastních pro-
storových segmentů z taveného nebo tabulové-
ho skla. Pracuje zároveň s hmotou i prostorem, 
s barvou a světlem.
en Ilja Bílek is an established glass artist with 
a distinctive sculptural approach, who creates 
his works by composing and combining con-
trasting spatial segments of cast or plate glass. 
He works simultaneously with matter and space, 
with color and light.
k/c Sylva Petrová

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

Petr Nikl: Samovolné práce / 
Spontaneous works
1. 2. – 10. 3.
Výstava představuje cyklus prací Petra Nikla 
z posledního období, při jejichž tvorbě částečně 
potlačuje své tvůrčí já a přenechává prostor 
volnosti a náhodě.
en The exhibition presents a series of recent 
works by Petr Nikl, in the creation of which he 
partially suppresses his creative ego and makes 
room for freedom and chance.

Václav Chochola a přátelé / 
Václav Chochola and friends
15. 3. – 28. 4.
Výstava ke stému výročí narození klasika české 
portrétní fotografie Václava Chocholy předsta-
vuje řadu jeho výtvarně i faktograficky hodnot-
ných fotografií z druhé poloviny 20. století.
en The exhibition commemorating the 100th 
anniversary of the birth of the classic of Czech 
portrait photography Václav Chochola displays 
a number of his artistically and factually valuable 
photographs from the second half of the 20th 
century.

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

Martin Lukáč: Battle Field
16. 2. – 26. 3.
Sólová výstava výrazného představitele sou-
časné malířské abstrakce. Výstava prezentuje 
série velkoformátových obrazů pohybujících se 
na pomezí recyklace a dokončování autoro-
vých dlouhodobě rozpracovaných kresebných 
a grafických motivů.
en A solo exhibition of a prominent representa-
tive of contemporary painterly abstraction. 
The exhibition presents a series of large-format 
paintings moving between recycling and com-
pleting 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

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 climatic 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
do/until 24. 3.
David rád pracuje s obyčejnými objekty, které 
každý zná a je schopen je ihned na první pohled 
rozpoznat. Instalace Lowdown si hraje s my-
šlenkou 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 původ-
nímu 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 "het-
erotopias" in one place. The unexpectedness 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.

Lukáš Procházka: . . . _ _ _ . . .
od/from 31. 3.
Nápis HELP složený z nasbíraných kusů dřeva, 
které se vyplavilo z řeky. Vypadá, jako by 
ho složil trosečník, který se snaží zachránit 
z opuštěného ostrova. Práce odráží paradoxní 
povahu velkoměst, kde je vysoká koncentrace 
lidí, ale člověk se přesto může snadno ocitnout 
v osamocené situaci nebo v jakémsi liminálním 
prostoru. Osamělost, zčásti sociální izolace, 
zčásti subjektivní zkušenost vlastního přežívaní, 
je v současnosti rostoucím trendem.
en A HELP sign composed of pieces of 
driftwood collected from a river. It looks like 
it was put together by a castaway trying to 
get himself rescued from a deserted island. 
The work reflects the paradoxical nature of 
big cities, where there is a high concentration 
of people, yet one can easily find oneself in 
a lonely situation or in a kind of liminal space. 
Loneliness, part social isolation, part the 
subjective experience of one's own survival, is 
a growing trend today.

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: Rok Králíka
15. 2. – 25. 3.

Břetislav Malý: V ohybu
5. 4. – 14. 5.

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

Shifted Realities 
Marwa Arsanios, Ed Atkins, Adéla Babanová, 
Zach Blas, Paul Maheke, Leslie Thornton

16. 3. – 11. 6.
Co je realita? A je jenom jedna? Výstava nabízí 
škálu možných návodů a náznaků vnímání, jak 
rozvětvené a košaté naše reality mohou být. 
Mezinárodně renomovaní umělci předsta-
vují obrazem, prostorem i pohybem vybrané 
přístupy uvažování o současném světě a jeho 
směřování.
en What is reality? And is there only one reality? 
The exhibition offers a range of possible in-
structions and hints with regard to the percep-
tion of how subdivided and scattered our own 
realities can be. Internationally renowned artists 
present selected approaches to thinking about 
the current world and its direction through 
images, space, and movement.
k/c Eva Drexlerová, Jen Kratochvil, Petr 
Nedoma

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

Filip Nádvorník a Michal Rejzek: 
Přijdeš včas do práce?
2. 2. – 17. 3.
Výstava kreseb dvou mladých umělců rozvíjí 
téma práce. Romantika venkova se zde střídá 
s útrapami města a naopak. Po práci pak násle-
duje zasloužený odpočinek v pohodlí domova 
i druhá směna navazující na tu předešlou, 
placenou.
en An exhibition of drawings by two young 
artists examines the theme of work, in which 
the romance of the countryside alternates with 
the hardships of the city and vice versa. After 
work we enjoy some well-deserved rest in the 
comfort of our own home as well as a second, 
unpaid shift.

Markéta Othová
30. 3. – 12. 5.

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

Česká krajina / Czech Landscape
10. 2. – 18. 3.
Výstava studentů, absolventů a profesorů 
designu na UMPRUM, která byla poprvé před-
stavena v rámci výstavního projektu Design & 
Transformace u příležitosti předsednictví ČR 
v Radě EU v Bruselu.
en An exhibition of students, graduates, and 
professors of design at UMPRUM which was 
presented for the first time as part of the 
exhibition project Design & Transformation on 
the occasion of the Czech Presidency of the 
Council of the EU.
k/c Terezie Lexová a Štěpán Smetana

Transparency
31. 3. – 13. 5.
Výstava Ateliéru skla na UMPRUM představí 
průřez jeho tvorbou za posledních zhruba šest 
let. Navazuje na úspěšné prezentace ateliéru 
v Londýně v roce 2018 a v belgickém Lommelu 
v roce 2022.
en An exhibition of the Studio of Glass at 
UMPRUM will present a cross-section of its 
output from the last six years. It follows the 
studio's successful presentations in London in 
2018 and in Lommel, Belgium, in 2022.
k/c Rony Plesl a Klára Horáčková

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

Dana Sahánková: Vnitřnosti proměny
2. 2. – 19. 3.
Výstava obrazů z aktuální tvorby autorky.
en An exhibition of works from the artist's cur-
rent practice.

Nikola Brabcová, Ines Doujak, Justyna 
Górowska & Ewelina Jarosz, Hanna-Maria 
Hammari, Anna Hulačová, Martin Hurych, 
Petra Janda, Michal Kindernay, Věra 
Kotlárová-Chovancová, Diana Lelonek, Jumana 
Manna, Tamara Moyzes, Tadeáš Polák, Ruta 
Putramentaite, Jan Ságl, Zorka Ságlová, 
Dagmar Šubrtová, Jakub Tajovský, Marie 
Tučková, David Vojtuš: Seno, sláma, skládka
29. 3. – 7. 5.
Kolektivní výstavní projekt Společnosti Jindřicha 
Chalupeckého.
en A collective exhibition project presented by 
the Jindřich Chalupecký Society.

GALERIE VIA ART (D3) 
Resslova 6 • www.galerieviaart.com

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

Ondřej Sekora – známý i neznámý
28. 2. – 14. 5.
Výstava, která je uspořádána u příležitosti 
devadesátého výročí zrodu Ferdy Mravence, 
má ambici ukázat jak Sekorovu povědomou tvář, 
tak připomenout i jeho polohy, které jsou stále 
známé spíše jen specialistům na dané oblasti.
en The aim of the current exhibition, organized 
to mark the 90th anniversary of the birth of 
Ferdinand the Ant, is to showcase Sekora’s fa-
miliar work and to remind us of his art that 
remains known only to experts, presenting his 
creativity in all its variety.
k/c Tomáš Prokůpek

GALERIE VI PER (B5) 
Vítkova 2 • st–pá/Wed–Fri, 13:00–19:00, so/
Sat, 14:00–18:00 • vipergallery.org

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

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

GALERIE VLTAVÍN

Barbora B. Němcová: Black Box
8. 3. – 4. 4.
Instalace Black Box v podání Barbory Němcové 
je zamýšlena jako vizuální projekce k tématu 
naší lidské vesmírné odyssey v současném 
digitálním světě. Němcová se zajímá o procesy 

of the authors testify to a particular sensitivity 
in which different procedures are in dialogue 
with each other.
k/c Adam Hnojil

Intermediální škola Milana Knížáka/ Intermedia 
School of Milan Knížák: Umění už je nuda/ Art 
is already boring
28. 4. – 26. 5.
Projekt představí práci asi pětadvaceti sou-
časných českých autorek a autorů, kteří prošli 
Intermediální školou Milana Knížáka – Krištof 
Kintera, Jakub Špaňhel, Vladimír Véla, Birgit 
Fischer, Miloslava Preslová, Martina Chloupa 
a další.
en The project presents the work of twenty-five 
contemporary Czech artists who studied at the 
Milan Knížák Intermedia School – Krištof Kintera, 
Jakub Špaňhel, Vladimír Véla, Birgit Fischer, 
Miloslava Preslová, Martina Chloupa and others.
k/c Filip Kazda a Hanka Šauerová

Jan Heres, Markéta Kolářová, Laura Limbourg: 
Dračí ovoce / Dragon Fruit
28. 4. – 20. 5.
Výstava představí současné umělce a umělkyně, 
jejichž výtvarný projev je inspirován umělecký-
mi tradicemi a každodenním životem Dálného 
východu.
en The exhibition will present contemporary 
artists whose artistic expressions draw from the 
traditions and everyday life in the Far East.
k/c Karolína Juřicová

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

Duc Minh Vu: Running backwards
7. 3. – 13. 4.
Duc Minh Vu je student AVU vietnamského pů-
vodu. Jeho umělecká tvorba propojuje osobní 
a veřejnou sféru či soukromý a politický život. 
Zkoumá vlastní rodinné vztahy v kontextu české 
společnosti, ve které žije, pracuje se vzpomín-
kami rodičů – imigrantů.
en Duc Minh Vu is an AVU student of Viet-
namese origin. His artistic work connects the 
personal and public sphere. He examines his 
own family relationships in the context of Czech 
society and works with the memories of his 
immigrant parents.
k/c Tamara Moyzes

Kača Olivová: So Hot I’m Hurting Your Feelings
20. 4. – 25. 5.

Skrze svou tvorbu se zabývá formováním pojmu 
radikální body positivity – radikálního, aktivis-
tického, emancipačního konceptu tělesnosti 
kombinujícího uměleckou praxi s teoretickými 
feministickými zdroji o tělesnosti, aktivismu, 
sexekologii, sex pozitivitě, queer, fat, disability 
studies, teoriích performance a performativity 
a také poezií.
en Through her work, Olivová deals with the 
formation of the concept of radical body posi-
tivity – a radical, activist, emancipatory concept 
of corporeality combining artistic practice with 
theoretical feminist sources on corporeality, 
activism, sex ecology, sex positivity, queer, fat, 
disability studies, theories of performance and 
performativity, as well as poetry.

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

Anna Maria Schönrock: The Space is Yours
15. 2. — 23. 3.
Anna Maria Schönrock (1989) na její nové 
výstavě staví kouzelný svět, aniž by nechávala 
na pochybách jeho nereálnost. Juxtapozice 
zdánlivě nesouvisejících předmětů jí umožňuje 
vytvořit nečekaný, často snový obraz s jistou 
mírou tajemna. Kombinování různých motivů 
navíc dává příležitost k osobnímu zkoumání 
široké škály témat – od těch nejbanálnějších, 
všednodenních až po ta závažná.
en In her new exhibition, Anna Maria Schönrock 
(1989) builds an enchanted world without leav-
ing any doubt about its unreality. The juxtaposi-
tion of seemingly unrelated objects allows her 
to create an unexpected, often dreamlike image 
with a certain level of mystery. Furthermore, 
combining different motifs provides an oppor-
tunity for a personal exploration of a wide range 
of themes – from a most trivial and everyday to 
the most significant.

Ivo Škuta, Šimon Szabo: Vzdáleně viditelní
15. 2. – 23. 3.
Oba autoři patří mezi výrazné osobnosti 
současné ostravské výtvarné scény. Spojení Iva 
Škuty a Šimona Szaba vzniká především propo-
jením společných myšlenek, které oba řeší sami 
v sobě a následně i v samostatných výtvarných 
výstupech. Již na první pohled je vidět obou-
stranná materiálová propracovanost a stylizace, 
která tyto podstatné myšlenky striktně vyjadřu-
je. Ivo Škuta ve svojí práci stojí nohama pevně 
na zemi, mezitím co Šimon Szabo propojuje 
tuto zemi s vesmírnou estetikou a lehce se 
vznáší nad naší společnou každodenní realitou.
en The objects by Šimon Szabo not only 
represent the sculptural tradition but rely on 
the history of man as an inspirational medium 
as well. The concept of the sculptural objects 
also draws on the history of gender relations, 
by which the author is intensely fascinated. In 
the artwork of this contemporary middle-
generation sculptor, we can also observe the 
interconnection of organic lines, which the 
author artificially creates and places in a shared 
context with the material, of marble and 
concrete. Szabo, like Škuta, works with several 
essential themes. For Szabo, these are primarily 
relationality, sexuality, and the, for him, utterly 
essential anatomy of the human body.
k/c Dominika Bernatková

Fusionismo
23. 3. – 5. 4.

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

gtxfusion55, unknownthug3310: Euthanasia 
Sports Showcase
27. 1. – 12. 3.
Představujeme vám lokalizovaný pohled na 
proces transformace, který už potkal každého 
z nás. Jedná se o studii věcí, jako jsou emoce, 
pocity, a dokonce i lidský vzhled vztahující se 
k nové realitě světa. Vypadají někteří z nás jako 
dinosauři, nebo jsou v nás dinosauří duše? Kým 
jsme v hybridní éře? Jak naivní je boj s umělou 
inteligencí o současnou minulost? Mění drogy 
náš celoživotní algoritmus a lze vše změnit 
pomocí AI?
en We kindly present you with a localized view 
of a transformation process that has happened 
to all of us already. It is a study of things such 
as emotions, feelings, and even human ap-
pearances concerning the new world reality. 
Do some of us look like dinosaurs, or are there 
dinosaur souls inside us? Who are we in the 
hybrid era? How naive is fighting with AI for the 
present past? Do drugs change our lifetime 
algorithm, and can it all be changed with AI?

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, which regularly hosts events. 
For more info, check the website and FB.

– TAPETA 
ArtMap • Vojtěšská 196/18

Petr Nikl: Newyorčani
do/until 10. 3.

Martin Zet
from/od 15. 3.

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

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 
computer-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

Jan Kovářík: Taxonomia
24. 2. – 6. 4.
Jan Kovářík představuje nejnovější díla v galerii 
Kvalitář. Sólová výstava Taxonomia se pokouší 
o rozluštění kódu geniální spletitosti přiroze-
ného světa.
en Jan Kovářík presents his latest works in the 
Kvalitář gallery. His solo exhibition Taxonomy 
attempts to crack the code of the natural 
world's ingenious entanglement.
k/c Jan Dotřel

Tomáš Kučera, Johan Pertl: Mistransference
24. 2. – 6. 4.
Druhou výstavou Kvalitáře v roce 2023 se 
představuje autorské duo Johan Pertl a Tomáš 
Kučera. Intervence těchto dvou mladých 
umělců je tím nejlepším, co může strategie 
objevování nových talentů nabídnout.
en The second exhibition of Kvalitar gallery in 
2023 presents the designer duo Johan Pertl 
and Tomáš Kučera, the intervention of these 
two young artists is the best that the strategy 
of discovering new talents can offer.
k/c Jan Dotřel

LEICA GALLERY PRAGUE (C4) 
Školská 28 • po–ne/Mon–Sun, 
10:00–20:00 • www.lgp.cz

Gustav Aulehla: Dobře utajené fotografie /  
Well hidden photographs
19. 1. – 12. 3.
Výstava přináší reprezentativní výběr obsáhlé 
a poměrně málo známé tvorby jednoho
z průkopníků humanistické dokumentární 
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.

Martin Štrba, Martin Kollár, Ester Šabíková: 
Tekuté písky / Quicksand
16. 3. – 23. 4.
Skupinová výstava Tekuté písky je druhým vý-
stavním projektem Nadace Miloty Havránkové. 
Autoři ve svých fotografiích zpracovávají krajní 
situace v životě, které přicházejí nečekaně 
a pevná půda pod nohama se nám tak rázem 
proměňuje v tekutý písek.
en The group exhibition Quicksand is the sec-
ond exhibition project of the Milota Havránková 
Foundation. In their photographs, the artists 
process extreme situations in life that come 
unexpectedly, when the solid ground beneath 
our feet suddenly turns into quicksand.
k/c Anna Vartecká

(mentální i systémové), které jsou zakódovány 
na pozadí každodenního vnímání a chování.
en The Black Box installation by Barbora 
Němcová is intended as a visual projection of 
our own human space odyssey in contempo-
rary digital world. Němcová is interested in the 
processes (psychological and systematic) which 
are encoded in the background of everyday 
perception and behavior.
k/c Lucie Šiklová

VLTAVÍN ART

Mozaika světové grafiky
13. 2. – 4. 4.
Výběr grafických děl 20. století od světových 
i českých autorů: Renoir, Kupka, Tanguy, 
Chagall, Magritte, Miró, Ray, Arman, Dalí, Ernst, 
Hockney, Chia, Bacon a autorky de Saint Phalle. 
V největší míře je zde zastoupena kolekce 
litografií k Bibli od Marca Chagalla. Mezi dalšími 
vystavenými díly lze nalézt Kupkovi abstraktní 
„amorfy“ a jiné. Rozličné vystavené práce na 
papíře představují rozsah působnosti grafiky 
a zahrnují lept, akvatintu či litografii.
en A selection of prints from of the 20th cen-
tury by different European and Czech artists: 
Renoir, Kupka, Tanguy, Chagall, Magritte, Miró, 
Ray, Arman, Dalí, Ernst, Hockney, Chia, Bacon, 
and de Saint Phalle. The most prominent are 
the lithographs by Marc Chagall showing his il-
lustrations for the Bible. Among other artworks, 
visitors might discover Kupka’s "amorphs" and 
more. The various exhibited works on paper 
represent the range of the printmaking disci-
pline: etching, aquatint, and lithography.

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

Vladimir 518: Cargo. Trans. Logistic.
17. 2. – 30. 4.
Hudební a vizuální umělec Vladimir 518 se 
prostřednictvím osamělé cesty, fotografií a de-
níkových záznamů setkává s vyloučenou a vy-
čerpanou krajinou, jejími přírodními obyvateli 
i se sebou samým uprostřed asfaltu, betonu, 
odpadků a hluku, kde bez ohledu na rychlost 
i výkon nebude nikdo vítězem.
en By means of a lonely journey, photographs, 
and diary entries, musical and visual artist 
Vladimir 518 encounters an exhausted and 
excluded landscape, its natural inhabitants, and 
also himself amidst asphalt, concrete, garbage, 
and noise, where regardless of one’s speed and 
performance, no one will be a winner.
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

David Ilzhöfer: Meanwhile, when you least 
expect it…
7. 3. – 2. 5.
Výstava představuje nejnovější díla Davida Il-
zhöfera, který v současnosti působí v Mnichově. 
Ve své umělecké praxi experimentuje s obrazy 
a sochami jako s médii založenými na čase, 
jejichž prostřednictvím by byl zběžný pohled 
diváků udržován v pohybu, rozšiřoval by se 
a pluralizoval napříč figurami, znaky, vrstvami, 
výčnělky a odlesky.
en The solo show Meanwhile, when you least 
expect it... features recent artworks by David 
Ilzhöfer, currently based in Munich. His artistic 
practice experiments with paintings and sculp-
tures as time-based media, through which the 
cursory glance of viewers should be kept in mo-
tion, expanding and pluralizing across figures, 
marks, layers, bulges, and glitters.

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

Lucie Hošková & Hubert Švaříček: Efeméra 21. 
2. – 10. 4.
Lucii Hoškovou a Huberta Švaříčka spojuje 
přístup k malbě. Oba pracují s patinou rozkladu, 
oxidace. Jejíž proces přímo urychlují a zastaví 
v momentu, někdy náhodném, jindy přesně da-
ným. Hubert svými zasněnými obrazy vzpomíná 
na dům a zahradu z dětství a Lucie tematizuje 
tělo, smrt a bolest.
en Lucie Hošková and Hubert Švaříček are 
connected by their approach to the painting 
process. They both work with the patina of 
decay and oxidation. They directly acceler-
ate the process and stop it in a moment, 
sometimes random, sometimes precisely given. 
Hubert's dreamy paintings recall the house and 
garden of his childhood and Lucie's thematise 
the body, death, and pain.

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

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 povšimneme, pouze když 
zpomalíme. Dialog, jenž vznikne kombinací děl 
ze 70. let 20. století a současné tvorby, vyzdvih-
ne 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 fragil-

ity of being, on moments that we only notice 
when we slow down. Combining overlooked 
artworks from the late 20th century in dialogue 
with contemporary work, this exhibition high-
lights 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.
Originální díla 31 umělců vybraných z řad výher-
ců cen a grantů INJUVE. Výstava nabízí cestu 
posledními 24 lety španělského komiksu a je 
svědectvím o jeho bohatství, kvalitě a stylové 
i tematické rozmanitosti, kde se prolínají drama, 
humor, sociální kritika, grafické experimenty, 
fantazie a realita. Od 4. dubna bude výstava 
k vidění ve Studijní a vědecké knihovně v Plzni.
en The exhibition includes original works by 31 
artists – prize winners and grant recipients of 
the INJUVE competition. It is a journey through 
the last 24 years of Spanish comics, a testimony 
to its richness, quality, and diversity in style and 
themes, where drama, humor, social criticism, 
graphic experiments, fantasy, and reality are 
blended. From April 4, the exhibition will be 
open in the Scientific Library in Pilsen.
k/c Gerardo Vilches

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

David Čerťanský, Petr Gruber, Filip Horyna, 
Tomáš Skála, Gabriela Slaninková: Trip
15. 3. – 6. 5.
Kolektivní projekt tematizuje vztah městského 
člověka k přírodě v nejširším slova smyslu. Ri-
tuály spojené s pobytem mimo město, důvody, 
proč k nim dochází, se v projektu rozšiřují do 
metaforických rozměrů. Přitom jedinec často 
ani nemusí opustit svůj byt, svůj pokoj, svou 
postel.
en The collective project thematizes the rela-
tionship between urban man and nature in the 
broadest sense of the word. The rituals associ-
ated with being outside of the city, the reasons 
why they occur, are expanded into metaphorical 
dimensions in the project. Often the individual 
does not even have to leave his apartment, his 
room, his bed.
k/c Petr Vaňous

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

Revue Kroky - Rekviem za socialismus, 
který nikdy nebyl
20. 3. 18:00
Nový film Jiřího Havlíčka Revue Kroky je 
filmovým portrétem televizního pořadu z konce 
70. let.
en Jiří Havlíček's new film Revue Kroky is a film 
portrait of a TV show from the late 1970s.
uvádějí: Sylva Poláková a Jiří Havlíček

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

Kateřina Olivová: Radical Body 
Positivity Residence
1. 1. – 31. 3.
Výzkumný prostor pro pojmenovávání radikální-
ho, aktivistického, emancipačního konceptu tě-
lesnosti vycházejícího z umělecké praxe autorky, 
ve spojení s teoretickými feministickými 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.

Alex Sihelsk: All power to queer monsters
1. 4. – 30. 6.

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

KAMPUS HYBERNSKÁ (C4) 
Hybernská 4 • kampushybernska.cz

– HYB4 GALERIE 
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 kterými 
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 styl-
ized "video-frescos" of the women with whom 
the author spent time in a detention center.
k/c Filip Kazda

Andrea Baštýřová, Jiří Baštýř, Hana Garová, 
Matěj Hrbek: Vrhači stínů / The Shadow 
Throwers
16. 3. – 15. 4.
Výstava je generační výpovědí etablovaných 
umělců, čtyř přátel, které sice částečně spojuje 
podobná estetika, ale k tvorbě přistupují od-
lišně. Práce všech autorů a autorek vypovídají 
o zvláštní citlivosti, v níž jsou různé postupy ve 
vzájemném dialogu.
en The exhibition is a kind of generational state-
ment of established artists, four friends who, 
although partially united by a similar aesthetic, 
approach their work differently. The works of all �
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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 is dedicated 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

Hana Purkrábková: Ze života
21. 3. – 21. 5.
Hana Purkrábková patří k silné generaci 
umělkyň, které na uměleckou scénu vstoupily 
v 60. letech. Její keramické figurativní sochy 
představují osobitou verzi civilismu, naivizující 
realismus se smyslem pro ironii a absurditu 
banálních situací.
en Hana Purkrábková belongs to a strong 
generation of female artists who entered the 
art scene in the 1960s. Her ceramic figurative 
sculptures represent a distinctive civilism, 
a naive realism with a sense of the irony and 
absurdity of banal situations.
k/c Martina Vítková

Rony Plesl: Stromy rostou z nebe
1. 4. – 2. 7.
Rozšířená verze výstavy sklářského výtvarníka 
Ronyho Plesla z benátského Bienále 2022, 
nejprestižnější světové výstavy současného 
umění. Kromě volné tvorby se věnuje i designu 
– vytvořil např. půllitry pro přední české 
pivovary nebo cenu Český lev.
en An extended version of the exhibition of 
glass sculptures in the Venice Biennale 2022, 
the world's most prestigious exhibition of 
contemporary art. Plesl also designed pint 
glasses for leading Czech breweries and 
statuettes for the Czech Lion film awards.
k/c Lucie Drdová

Zbyněk Sekal: Sekal: 100
1. 4. – 2. 7.
Ke 100. výročí narození Zbyňka Sekala 
představujeme výstavu Sekalovy tvorby od 
čtyřicátých let do roku 1970, tedy v období 
před umělcovou emigrací. K vidění budou 
kresby vytvořené v koncentračním táboře, 
raná figurální díla i první skládané obrazy.
en On the 100th anniversary of Sekal's birth, 
we introduce an exhibition of his work from 
the 1940s to the 1970s (before his emigration). 
Drawings created in the concentration camp, 
early figurative works, and the first composite 
paintings will be on display.
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 rukopisných 
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 a con-
temporary 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 examining 
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

Žofie Eder: Mountain Mamma, Take Me Home
10. 3. – 2. 4.
Cesta ubíhá pomalu, ale nepřetržitě. Tvar 
střídá tvar, jakmile jeden míjí, jiný vzniká. Ne-
vidíme však stromy ani hory, i když je můžeme 
tušit... Vidíme obrazy, barvy, zářivé i tlumené, 
a spatříme skrze ně i to, co je za obzorem. 
Uvidíme neuzavřenost a míjení...
en The journey goes by slowly but constantly. 
A form is replaced by a form; as soon as one 
disappears, another originates. We don’t 
see any trees or mountains, although we can 
sense them… We see images, colors – bright, 
as well as dull, and through them we can see 
even that which is beyond the horizon. We 
will see openness and passing.
k/c Jiří Kovanda

Studenti Luďka Rathouského FaVU Brno
14. 4. – 7. 5.
k/c Luděk Rathouský, Ondřej Homola

– GALERIE KURZOR

Veronika Šrek Bromová, Mira Gáberová, 
Anna Hulačová, Petra Janda, Karel Kunc, 
Václav Litvan, Darina Alster: Spring and All
10. 3. – 14. 5.
Výstava otevírá čtyřdílný cyklus Seasons, který 
sleduje téma času nejen v cyklickém smyslu, 
ale i v sociálních a politických souvislostech 
a v jeho nepředvídatelnosti v době klimatické 
změny.
en The exhibition opens the four-part series 
Seasons, which explores the theme of time, 
not only in the cyclical sense of the word 
but in its social and political context and its 
unpredictability in an era of climate change.
k/c Mariana Serranová
Architektonická a výtvarná spolupráce: 
Jan Fabián

NÁRODNÍ GALERIE PRAHA 
ngprague.cz

– VELETRŽNÍ PALÁC / 
TRADE FAIR PALACE (A4) 
Dukelských hrdinů 47 • út–ne/Tue–Sun 
10:00–18:00 • každá první středa v měsíci / 
The first Wednesday of every month 
10:00–20:00

1956–1989: Architektura všem / 
1956–1989: Architecture for All
Nově otevřená stálá expozice představuje 
architekturu a životní styl mezi lety 1956–1989. 
Jejím cílem je překonat binární pohled Vý-
chod–Západ, uměle udržovaný od pádu želez-
né 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 European 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, částečně 
rybího, částečně lidského. Každá část zpro-
středkovává nesčetné množství příběhů, jejichž 
podmanivá litanie se rozléhá celým výstavním 
prostorem a je přístupná každé*mu návštěvní-
kovi*ci, který*á je ochoten*na naslouchat jejím 
mnoha příběhům.
en The exhibition 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

Květinová unie / Flower Union
10. 2. – 7. 5.
12 koberců ve tvaru květin, 20 metrů dlouhá 
ručně tkaná tapiserie či upcyklovaný TON 
nábytek od devíti mladých českých umělců 
zdobilo v loňském roce dvě budovy Rady 
Evropské unie v Bruselu. Nyní můžete všechna 
díla projektu Květinová unie vidět ve Veletržním 
paláci Národní galerie Praha.
en 12 carpets in the shape of flowers, 
20-meter-long hand-woven tapestry, and 
upcycled TON furniture created by nine young 
Czech artists decorated two buildings of the 
Council of the European Union in Brussels 
last year. Now you can see all the works of the 
Flower Union project in the Trade Fair Palace 
of National Gallery Prague.
k/c Michal Novotný

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 poutavého 
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 computer 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

SALMOVSKÝ PALÁC / SALM PALACE (C2)
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. – 18. 6.
Výstava vůbec poprvé představuje část 
výjimečné kolekce zenové malby a kaligrafie ze 
sbírky Kaeru-an.
en The exhibition is the first-ever showing 
of part of the exceptional collection of Zen 
painting and calligraphy from the Kaeru-An 
Collection.
k/c Markéta Hánová, Jana Ryndová

VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA / 
WALDSTEIN RIDING SCHOOL (B3)
Valdštejnská 3 • út–ne/Tue–Sun 10:00–
18:00 / každá první středa v měsíci • 
The first Wednesday of every month 
10:00–20:00

Josef Mánes: Člověk – umělec – legenda / 
Man – Artist – Legend
31. 3. – 16. 7.
Josef Mánes, jeden z nejvýznamnějších čes-
kých umělců 19. století se po 50 letech
vrací do výstavních prostor Národní galerie 
Praha. Výstava představí více než 400 
exponátů z 25 veřejných institucí a soukro-
mých sbírek a nahlédne pod vrstvu desetiletí 
tradovaných stereotypů, které se s Máneso-
vým dílem pojí.
en Josef Mánes, one of the most important 
Czech artists of the 19th century, returns to
the exhibition spaces of the National Gallery 
Prague after 50 years. The exhibition
presents more than 400 exhibits from 25 pub-
lic institutions and private collections
and looks beneath the layer of decades-old 
stereotypes associated with Mánes’s work.
k/c Markéta Dlábková, Veronika Hulíková

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

Václav Misař: Obrazy domů a zahrad / 
Images of Houses and Gardens
2. 2. – 28. 4.
Výchozí situace otevřených příběhů. Tak 
lze nahlížet na Misařovy obrazy sestavené 
z univerzálních motivů, jakými jsou dům, strom, 
zahrada, mrak. Jsou kombinací civilnosti 
a výstřednosti, přičemž výsledek balancuje 
na hraně protichůdných energií a dává nám 
zahlédnout obraz napínavého klidu.
en An initial situation of open stories. This 
is how you may look at Misař’s paintings, 
composed of universal motifs such as a house, 

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

Atis Izands, Jake Kent, Anna Malicka, Dzelde 
Mierkalne, Jaakko Pallasvuo, Sofie Tobiášová, 
Amanda Ziemele: Sardines
1. 3. – 20. 4.
Jejich stíny jsou dlouhé a rozmazané. Dýchají vý-
pary města a sledují proudy upřímných zkušeností 
získaných v životních závratích. Rozpomínám se 
na nějaké love songy, ale dokážu myslet jen na 
oranžovou barvu.
en Their shadows are long and scrawly, they 
breathe the vape fumes of the city while observing 
its streams of earnest experiences, even if spent 
on the giddiness of life itself. As I try to remember 
at least a few love songs, all I think of is the color 
"orange".
k/c Kaspars Groshevs

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

– GALERIE MEETFACTORY

Kingdom of Hex
Timur Aloev, Anna-Marie Berdychová & 
Samuel Stano, Nela Britaňáková, Štěpán Brož, 
Veronika Čechmánková, Dominika Dobiášová, 
Kateřina Kábová, Masha Kovtun, Matyáš Maláč, 
Kateřina Rafaelová, Anna Slama & Marek Delong, 
Šimon Sýkora
3. 3. – 14. 5.

Téma výstavy souvisí s širším vývojem v rámci 
současné kulturní scény a soustředí se na aktuální 
podobu romantických tendencí ve výtvarném umě-
ní, kterému dominují nadpřirozené jevy, magické 
rituály, vrací se romantika, horor, dekadence či 
psychedelie.
en The theme of the exhibition is related to broad-
er developments within the contemporary cultural 
scene and focuses on the current form of romantic 
tendencies in visual art, dominated by supernatural 
phenomena, magical rituals, the return of romance, 
horror, decadence, and psychedelia.
k/c Ján Gajdušek

GALERIE KOSTKA

Jakub Hošek: Clairvoyant
3. 3. – 14. 5.
Sólová výstava Jakuba Hoška představí průřez jeho 
malířským dílem, které kombinuje post-interne-
tovou estetiku s narativním pojetím komiksově-
-hororových příběhů a textovými znaky městských 
subkultur.
en Jakub Hošek's solo exhibition will present 
a cross-section of his painting work that combines 
post-internet aesthetics with the narrative concept 
of comic-horror stories and textual signs of urban 
subcultures.
k/c Ján Gajdušek

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

Mythos?
17. 11. – 31. 5.

Mythos-Inzerce-35x45-BW.indd   314.10.2022   10:17

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 připomenout, 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 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

Kateřina Černá: Sny zaznamenané / 
Chronicled Dreams
17. 1. – 12. 3.
První výstava v roce 2023 je věnována obrazům 
a textilním kolážím Kateřiny Černé. Umělkyně, 

fuse into questions about hierarchies between 
species, manifestations of sexuality, and stages 
of normativity.
k/c Laufer, 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

Pavel Dušek: In the House
24. 3. – 30. 4.
Výstava českého autora působícího na poli 
malby a streetartu představuje jeho nejnovější 
malované betonové reliéfy. Téma vnitřního 
prostoru, materiálu, hmoty a malby jsou nejvý-
raznějšími prvky současné tvorby umělce.
en The exhibition of the Czech painter and 
street artist presents his latest painted 
concrete reliefs. The theme of interior space, 
material, matter, and painting are the most 
prominent elements of the artist's contempo-
rary work.
k/c Radek Wohlmuth

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

S.d.Ch.: Kladivo nůžek – příchod milence
2. 3. – 31. 3.
Dva názvy pro dvě galerijní stěny sevřené mezi 
blasfemii a romantické rozjímání. Koláž je kr-
kavčí matkou kulturní diverze. Berlínské nůžky 

VLG se v rukách jejího milence proměnily 
v kladivo na realitu, která končí, ale nemůže 
přestat.
en Two names for two gallery walls sandwiched 
between blasphemy and romantic contempla-
tion. Collage is the mother crow of cultural 
diversion. In the hands of her lover, the VLG 
Berlin shears have turned into a reality hammer 
that ends but cannot stop.

Jan Trakal: Kankán
6. 4. – 13. 5.
Ilustrace z knihy Marka Tomana Nožička a Wo-
hryzek (Baobab, 2022) doplní práce s podobnou 
dobovou stylizací Ameriky minulého století. 
Kresby z knihy I já se toulal ulicemi Manhattanu 
(Kant, 2020) budou k vidění vůbec poprvé.
en Illustrations from the book by Marek Toman 
Nožiček and Wohryzek (Baobab, 2022) will be 
complemented by works with a similar styliza-
tion of last-century America. Drawings from the 
book I já se toulal ulicemi Manhattanu (Kant, 
2020) will be on display for the first time.

AKCE / EVENTS

FAMUFEST 39 do naha!
19. 4. –23. 4.
Studentský multižánrový filmový festival, který 
je každoročně organizován studenty FAMU. Díky 
festivalu má veřejnost jedinečnou možnost 
zhlédnout běžně nedostupnou tvorbu součas-
ných studentů na nejrůznějších místech v Praze. 
39. ročník festivalu se ponese v duchu otevření 

a tree, a garden, a cloud. They are a combina-
tion of civility and eccentricity, with the result 
teetering on the edge of conflicting energies, 
giving us a glimpse of an image of tense calm.

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

Michael Čambor: Cesium 133
7. 3. – 24. 3.
Míra času jako jeden z nevyužívanějších 
lidských konstruktů je neustále zpřesňována, 
časem jsme ovládáni a organizování, uctíváme 
ho jako nehmotnou entitu. Stroj, který měří 
sám sebe během trvání výstavy, ukazuje vlastní 
hodnotu v tomto časovém toku.
en The measure of time as one of the most 
underutilized human constructs is constantly 
being refined, we are controlled and organized 
by time, and we worship it as an immaterial 
entity. A machine that measures itself for the 
duration of the exhibition shows its own value 
in this temporal flow.
k/c Agáta Hošnová, Karolína Voleská
Viktorie Macánová, Markéta Špundová:
Beránky
28. 3. – 14. 4.
Výstava reflektuje téma tradic a hravou formou 
poukazuje na prospěšnost jejich proměn pro 
budoucí generace. Skrze autorské velikonoční 
předměty sbližuje všechny bez ohledu na 
původ, víru a gender. Beránky jsou ozdobené, 
odvážné a nekonformní.
en The exhibition reflects on the theme of 
traditions and playfully points out the useful-
ness of their changes for future generations. 
Through the author's Easter objects, everyone 
is brought together, regardless of origin, faith, 
and gender. The lambs are decorated, brave, 
and non-conformist.
k/c Agáta Hošnová, Karolína Voleská

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

Lenka Vítková + Ondřej Vinš: Periferní vidění
3. 3. – 23. 4.
,,Společnou větu dáme snad dohromady, až 
děti usnou.’’ První výstava z cyklu RODIČOV-
SKÁ. V roce 2023 se galerie v prostoru Olga 
zaměřuje na partnerské dvojice tvůrčích lidí, 
kteří se společně a rovnocenně podílejí na 
výchově dětí, s čímž souvisí možnost aktivně 
pokračovat v umělecké praxi.
en "Maybe we can put a sentence together 
once the kids are asleep." The first exhibition 
in the RODIČOVSKÁ series. In 2023, the gallery 
space Olga is focusing on creative couples 
who are equally and mutually involved in the 
upbringing of their children, which is related to 
the opportunity to actively pursue their artistic 
practices.
k/c Caroline Krzyszton

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

Jan Kostohryz, Vanda Kovaříková, Natálie 
Pejchová, Michal Rejzek, Lukáš Slavický, 
Tereza Tomanová
Ťuk ťuk
Expozice svépomocné archivace
7. 3. – 1. 4.
Výstava tematizuje ukládání výtvarných prací 
v domácích nebo „bojových podmínkách“ 
studentských bytů a ateliérů. Ukazuje opačnou 
stránku naleštěných příspěvků na Tzvetniku, 
Artvieweru, ve Frieze či na instagramech 
umělců. Představuje co možná nejpravdivější 
rekonstrukce, jak díla po většinu času přetrvá-
vají uložené.
en The exhibition focuses on the storage of 
artworks in domestic conditions in student 
apartments and studios. It shows the reverse 
side of the polished posts on Tzvetnik, 
Artviewer, in Frieze magazine, or on artists' 
Instagrams. It represents a reconstruction of 
how the works have remained stored for most 
of the time.
k/c Lukáš Machalický, Robert Šalanda

 
PRAGOVKA GALLERY (�)
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.
k/c Kristýna Péčová

Magdalena Kleszyńska: Maps Of Memories
3. 3. – 30. 3.
k/c Daniela Šiandorová

Julie Kopová: The Grey Volcano
3. 3. – 30. 3.
k/c Jan Dotřel

Jindřiška Jabůrková, Radim Langer, Miroslava 
Večeřová, Barbora Vovsová, Lawrence Wells:
She Sells Seashells
3. 3. – 30. 3.
k/c Lawrence Wells

Polina Davydenko, Terike Haapoja a Laura 
Gustafsson, Zdena Kolečková, Diana Lelonek, 
Denisa Langrová, Magdalena Manderlová, Hana 
Nováková, Vladimíra Večeřová: Little John
14. 4. – 29. 6.
k/c Tea Záchová

Marek Kvetan: Fyzická nemožnost ticha 
v nepokoji mysli
14. 4. – 11. 5.
k/c Noro Lacko

Michal Kříž: Úzkost brankáře při penaltě
14. 4. – 11. 5.
k/c Pavel Švec

Adéla Kostkanová, Lucie Kultová, Veronika 
Nemejovská: Odpovím ti zítra
14. 4. – 11. 5.
k/c Milan Mikuláštík

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

Manfred Peckl: DECODE wahrnehmen / 
falschgeben
3. 2. – 13. 4.
Rakouský umělec jako zpěvák a tvůrce objektů 
a sochař pracuje nejrůznějšími způsoby 
s jazykem. Nástěnné objekty a sochy „akt” 

a „pose” jsou mantry. Obrazy v sále jsou koláže 
vytvořené z plakátů z veřejného prostoru.
en The Austrian artist is as a singer, object 
maker, and sculptor who works with language 
in a variety of ways. The wall-mounted objects 
and the two sculptures "akt" and "pose" are 
mantras. The pictures in the hall are collages 
made from advertisement posters.

SMETANAQ (C3) 
Smetanovo nábřeží 4 • smetanaq.cz

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

Jakub Špaňhel: Oblaka pod zlatými hvězdami / 
Clouds Under Golden Stars
10. 3. – 4. 6.
Jakub Špaňhel vybudoval své obrazové univer-
zum mezi dnem a nocí, městem a venkovem, 
interiérem a volným prostorem, romantismem 
a realitou. Rozpustil zlato hvězd pod oblaka 
všedního dne, aby mohl namalovat motýly 
zářící nadpozemskou spirituální krásou.
en Špaňhel has created his image universe 
between day and night, city and countryside, 
interior and free space, romanticism and real-
ity. He melted the gold of stars underneath the 
clouds of everyday life so that he could paint 
butterflies shining with unworldly, spiritual 
beauty.
k/c Martina Vítková

FASÁDA 
outdoorová galerie v okenních torzech 
výbuchem poškozené fasády, křižovatka 
ulic Divadelní a Krocínova / outdoor gallery 
in the window frames of the explosion-
damaged façade at the intersection of 
Divadelní and Krocínova streets • nonstop • 
galeriefasada.cz

Lu Jindrák Skřivánková: Zrcadlení / Mirroring
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 trying 
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

Veronika Durová: Vidění srdcem
21. 2. – 14. 3.
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 communication 
with the viewer.
k/c Šárka Koudelová

Nika Kupyrova, Wolfgang Obermair,  
Marie Reichel, Ekaterina Shapiro-Obermair, 
Zsolt Tibor: Uncanny Valley
21. 3. – 11. 4.
Soutěžit se svým nejlepším kamarádem nemusí 
být vždy dobrý nápad. Protože abstraktní 
nebo umělé postavy by se nakonec mohly jevit 
povědoměji než simulace reálného. Proto se 
Uncanny Valley odvíjí ze vztahu mezi realitou, 
hyperrealismem a abstrakcí. Nakonec budeme 
možná muset samotné umění znovu lokalizovat.
en It is not always a good idea to compete with 
your best friend. Because, in the end, abstract 
or artificial figures might appear more familiar 
than the simulation of the real. That's why Un-
canny Valley revolves around the relationship 
between reality, hyperrealism, and abstraction. 
In the end, we might need to relocate art itself.
k/c hoast

Ján Bátorek: Boy Brachio
18. 3. – 9. 4.
Boy Brachio se rodí okamžikem srovnání Zema-
novy Cesty do pravěku s opojně křiklavými 
samolepkami dinosaurů ze „západu“, živí se ni-
hilismem hudebních subkultur a aktuálně mluví 
pomocí post digitálních malířských efektů.
en Boy Brachio is born in the moment of 
comparing Zeman's Journey to the Beginning of 
Time with intoxicatingly loud dinosaur stickers 
from the "West". It live with the nihilism of mu-
sical subcultures and currently speaks through 
post-digital painting effects.
k/c Šárka Koudelová

SVĚTOVA 1 (�) 
Světova 1 • út–so /Tue–Sat 14:00–18:00 • 
svetova1.cz

Denisa Štefanigová: Ekstase
31. 3. – 13. 5.

Stejně jako u Machatého, tak u Štefanigové je 
Ekstase plná emocí a nenaplněných vztahů, 
které ve své implicitní němosti rozšiřují naši 
představivost o dosud nepoznané touhy a vnitř-
ní porozumění.
en From playful approaches to intense dissec-
tions. Loosening borders, tissues, and dead-
locked positions. In Ekstase, fantastical bodies 

se druhým, bude se snažit znovu vznést do 
společnosti potřebu a nutnost dialogu lidského 
i uměleckého.
en A student multi-genre film festival organized 
annually by the students of the Film and Televi-
sion Faculty of the Academy of Performing Arts 
in Prague. Thanks to the festival, the public 
has a unique opportunity to see the normally 
unavailable work of current students at various 
places in Prague, along with many other events 
within the festival programe. This year the fes-
tival will focus on the search for the deepest 
parts of our souls.

PRAŽSKÉ KREATIVNÍ CENTRUM
Malé náměstí 4/10 • 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 působící 
prostor pro své aktivity a interakci s pub-
likem. Terárium. Daleko od vědy 19. století 
a kolonizační záliby v transplantaci exotična. 
Blízko dnešku, krizi energií, ekonomie, kultury, 
společnosti jako celku, krizí vlastní identity 
a jejího postupného, opatrného i skokovitého 
konstruování. Terárium. Výstavní, perfor-
mativní, diskurzivní 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 Aesthetics at 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 science 
of the 19th century and the colonizing hobby of 
transplanting the exotic. Close to today, the cri-
sis of energy, economy, culture, and society 
as a whole, the crisis of one's own identity and 
its gradual, careful, and leap-like construc-
tion. 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 
equipment. The internet is just a myth. And 
Zoom was just a dream.

TIPY NA VÝLET / TIPS FOR TRIPS

8SMIČKA – zóna pro umění / art zone
Kamarytova 97, Humpolec • st–ne/Wed–
Sun, 10:00–18:00 • 8smicka.com

Místa chvění: Zvuk jako médium / 
Sites of Reverberation: Sound as a Medium
4. 3. – 21. 5.
Výstava zkoumá prostřednictvím instalací šesti 
umělců a umělkyň z Polska, Německa, Rakouska 
a Česka možnosti a schopnosti zvuku formovat 
prostředí, transformovat prostor a ovlivňovat 
naše pocity v něm, nebo jej naopak dekonstru-
ovat novými přístupy.

en Through the installation works of six artists 
from Poland, Germany, Austria, and Czechia, this 
exhibition explores the ability of sound to alter 
our environment, transform, effect, and shape 
our space, feelings, and attitudes within it.

7+1: Byt sběratele (každý pátek) / 
7+1: Collector's apartment (every friday)
To nejlepší z českého umění na jednom místě.
en The best of Czech art, all in one place.

NOVA FORMA
Klub Gumárna • K. Pazderského 2045, 
Čáslav • www.novaforma.art

Michal Pěchouček, Rudi Koval: Odyssea
4. 2. – 10. 5.
Obrazy, které vyprávějí o putování a lidském 
osudu. Některá díla jsou fiktivní a jiná podle sku-
tečnosti. Autoři si myslí, že divák sám nalezne 
vlastní cestu k interpretaci děl na základě své 
životní zkušenosti. Site-specific projekt.
en Paintings that tell a story about wander-
ing and human destiny. Some of the works are 
fictional and others are based on reality. The 
artists believe that the viewer will find his or her 
own way to interpret the works based on his or 
her own life experience. A site-specific project.

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY
Komenského 10, Jihlava • ogv.cz

Lenka Černota: Vlčení
3. 3. – 21. 5.

Autorka průběžně zkoumá lidskost skrze expe-
rimentování s „vlkovostí“. Od obrazů, které ma-
lovala pro vlky s přesvědčením, že je uvidí a za-
reagují na ně, se skrze svou přítomnost v jejich 
prostředí a malbu in-situ dostala až k současné 
fázi, kdy uvažuje a pokouší se namalovat obraz 
tak, jako by měla vizuální aparát vlka.
en The artist continuously explores humanity 
through experimentation with "wolfness". 
From paintings for wolves with the belief that 
they would see them to paintings that had 
a visual apparatus of wolf.
k/c Radek Wohlmuth

Petr Válek: Ticho popěšině
3. 3. – 21. 5.
Výstava videí s kineticko-zvukovými samohyby 
a se záznamy dadaistických výprav do horské 
krajiny. Instalace je doplněna o světelný objekt.
en An exhibition of videos with kinetic-sound 
objects and recordings of artist's Dadaist expe-
ditions into mountain landscapes. The installa-
tion is accompanied by a light object.
k/c Miloš Vojtěchovský
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