
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
FRIEND OF A FRIEND PRAGUE 2019 
Přehlídka mezinárodních galerií současného umění poprvé v 
Praze 
 
Friend of a Friend Prague (FOAF) je mezinárodní platforma pro 
prezentaci současného umění, která byla původně iniciována 
galeristy v polské Varšavě a je založena na galerijní spolupráci. 
FOAF pořádá stejnojmennou událost ve Varšavě a Berlíně, kdy 
zapojené galerie sdílí své výstavní prostory se zahraničními hosty 
a galeriemi. V roce 2019 se k projektu FOAF poprvé připojují 
pražské privátní a nekomerční galerie. Česká událost je zaštítěna 
Aliancí galerií současného umění a ve spolupráci více než dvou 
desítek zahraničních a domácích galerií představí výstavy a 
doprovodný program v řadě pražských kulturních institucích. 
  
„FOAF Prague 2019 chce posílit povědomí o aktuálním stavu a 
rozvoji pražské galerijní scény v evropském kontextu,” uvádí 
galeristka Lucie Drdová, předsedkyně spolku Aliance galerií 
současného umění. 
  
FOAF Prague 2019 proběhne v devíti pražských galeriích 
současného umění. Výstavy a veřejné programy významných 
českých a zahraničních umělců, které budou zahájeny v rámci 
třídenního komplexního programu na přelomu srpna a září 2019, 
jsou připravovány ve spolupráci s mezinárodními galerijními 
partnery. V rámci FOAF Prague 2019 se představí 34 umělců a 
umělkyň z Belgie, Česka, Francie, Japonska, Kosova, Maďarska, 
Německa, Polska, Ruska, Řecka, Slovenska, Spojeného 
Království, Ukrajiny a USA, mezi nimi například Hynek Alt, John 
Baldessari, Karolina Bielawska, Nadira Husain, Zhanna 
Kadyrova, Martin Kohout, Gizela Mickiewicz a Jaro Varga. 
 
„Výsledkem spolupráce několika výstavních prostorů je program, 
jehož cílem je také posíleni povědomí široké i odborné veřejnosti o 
činnosti českých soukromých galerii a jejich významu v oblasti 
podpory současného umění,” dodává Drdová. 



 

Prvního ročníku události FOAF Prague 2019 se zúčastní pražské 
galerie Berlinskej model, Centrum pro současné umění Praha, 
Lucie Drdova Gallery, hunt kastner, lítost, Polansky, stone 
projects, SVIT a ZAHORIAN & VAN ESPEN, které budou hostit 
zahraniční galerie Damien and The Love Guru (BE), FUTURE 
GALLERY (DE/MX), Flat Time House (UK), Galeria Stereo (PL), 
Galerie Tobias Naehring (DE), Galleria Continua (I/PRC/F/CU), 
Ivan Gallery (RO), LambdaLambdaLambda (KO), Waldburger 
Wouters (BE/CH), Wellcome Collection (UK), Wschód (PL) a 
XYZ collective (JP). 
  
„Kromě prohloubení mezinárodní spolupráce galerijních scén 
zúčastněných měst považujeme za nezbytné upozornit zahraniční 
kolegy na naše galerijní prostředí. V České republice vzniklo v 
posledních dvou dekádách kvalitní a profesionální zázemí pro 
umělecký trh a prezentovaní současného českého a zahraničního 
umění.“ říká Drdová. 
  
FOAF Prague 2019 klade důraz na galerijní spolupráci, propojení 
české a zahraniční výtvarné scény současného umění a její 
prezentace široké i odborné veřejnosti. Cílem FOAF Prague 
2019 je navázat nové kontakty a sítě v rámci umělecké scény a 
umožnit místním divákům komunikovat s díly mezinárodních 
umělců, jejichž práce často dosud nebyly v České republice 
vystaveny. 
  
V rámci třídenní přehlídky budou v jednotlivých galeriích uvedeny 
výstavy, které budou doprovozeny o veřejný program, během 
něhož proběhne v pátek 30. srpna v galerii Polansky 
performance francouzské umělkyně Julie Béna, následovat 
budou komentované prohlídky výstav, které se uskuteční v 
sobotu 31. srpna. Sobotní program zakončí přednáška britského 
kurátora George Vasey, která se uskuteční v Centru pro 
současné umění Praha.  
 
Vernisáže výstav proběhnou ve všech zúčastněných galeriích v 
pátek 30. srpna. Návštěvníci si budou moci prohlédnout výstavy 
také v neděli 1. září, kdy bývá většina galerií uzavřená.  
 



 

Tento projekt vznikl s laskavou podporou: J&T Banka, Mama 
Shelter a Magistrát hlavního města Prahy. 

 
Friend of a Friend Prague 2019 
  
Umělci: 
Hynek Alt, Athanasios Argianas, John Baldessari, Ondřej Basjuk, 
Karolina Bielawska, Nigin Beck, Julie Béna, Kévin Bray, Jakub 
Choma, Mark Dion, Filip Dvořák, Michaele Gabriele, Julius 
Heinemann, Klara Hobza, Nanami Hori, Nadira Husain, Botond 
Keresztesi, Zhanna Kadyrova, Martin Kohout, John Latham, 
Margarita Maximova, Gizela Mickiewicz, Mikołaj Moskal, 
Wolfgang Matuschek, Alice Nikitinová, Sharon Van Overmeiren, 
Jaroslav Panuška, Katarzina Przezwanska, Rachel Reupke, Timo 
Seber, Jaro Varga, Julius Werner a Dardan Zhegrova 
  
Místa konání: 
Berlinskej model  
Pplk. Sochora 1387/9, 170 00, Holešovice – Praha 7 
 

Centrum pro současné umění Praha  
Dukelských hrdinů 500/25a, 170 00, Holešovice – Praha 7 
 

hunt kastner 
Bořivojova 745/85, 130 00, Žižkov – Praha 3 
 

lítost  
Vlkova 821/23, 130 00, Žižkov – Praha 3 
 

Lucie Drdova Gallery  
Křížkovského 1288/10, 130 00, Žižkov – Praha 3 
 

Polansky  
Veletržní 841/45, 170 00, Holešovice – Praha 7 
 

stone projects  
Šimáčkova 911/24, 170 00, Holešovice – Praha 7 
 

SVIT  
Blanická 845/9, 120 00, Vinohrady – Praha 2 
 

ZAHORIAN & VAN ESPEN  
Šmeralova 137/3, 170 00, Holešovice – Praha 7 
  
Termín: 30. 8. - 1. 9. 2019 



 

Vernisáže: 30. 8. 2019, od 16:00 do 21:00 (kromě CSU Praha) 
Performance: 30. 8. 2019 od 21:00, Polansky, Veletržní 45, 170 
00, Praha 7 
Otevřeno v galeriích: od 31. 8. 2019 do 1. 9. 2019, od 12:00 do 
18:00 (kromě CSU Praha)     
Komentované prohlídky: 31. 8. 2019, od 12:00 do 17:30 (kromě 
CSU Praha a galerie SVIT) 
Přednáška: 31. 8. 2019, od 18:00, Centrum pro současné umění 
Praha, Dukelských hrdinů 500/25a, 170 00, Holešovice – Praha 7 
 
Vstup: volný 
  
Web: http://www.foaf.cz 
Facebook: @foafprague 
Instagram: @foafprague 
  
KONTAKT PRO MÉDIA 
Nela Klajbanová, produkce & PR, tel: +420 724 349 167 
E-mail: info@foaf.cz 
 
 
POZNÁMKY PRO EDITORY 
  
1. O pořadateli: 
 
Aliance galerií současného umění, z. s. je profesionální 
uskupení galerií současného umění. Podstatou spolku je 
obhajoba a podpora zájmů svých členů; cílem pak kultivace 
galerijního prostředí v ČR, spolupráce na společných projektech 
a grantová podání; zastoupení při jednání s představiteli institucí 
a orgánů státní a veřejné správy.  
 
 
2. O pražských galeriích a institucích: 
 
Berlinskej model je nekomerční galerie založená v roce 2011. 
Berlinskej Model pořádá několikrát do měsíce jednodenní 
akce/výstavy v prostoru v ulici Ppl. Sochora v pražských 
Holešovicích. Berlinskej Model vydává časopis Rajon a aktivně se  



 

pravidelně zapojuje do výtvarných festivalů Máme otevřeno, Zažít 
město jinak a Malostranské dvorky. Galerie pravidelně 
reprezentuje české umění na veletrhu nezávislého nekomerčního 
umění Supermarket ve švédském Stockholmu.  
(web: https://berlinskejmodel.cz/) 
  
Centrum pro současné umění Praha je nestátní nezisková 
organizace založená v roce 1992 k podpoře realizace kvalitních 
uměleckých projektů a jejich prezentace veřejnosti ve svých 
prostorách v ulici Dukelských hrdinů v pražských Holešovicích. 
CSU Praha provozuje Galerii Jelení, zaměřenou na nejmladší 
generaci umělců (od r. 1999), Galerii Kurzor, prostor pro 
hostujícího kurátora (od r. 2017), nejširší internetovou databázi 
současného českého umění Artlist.cz propojenou s oborovou 
knihovnou (od r. 2006) a rezidenční program (od r. 1994).  
(web: https://fca.fcca.cz/) 
  
hunt kastner je galerie současného umění založena Camille Hunt 
a Kachou Kastner v roce 2006. Program galerie nenaplňuje 
pouze sedmnáct umělců, které zastupuje, jsou zváni také externí 
umělci, pořádá skupinové výstavy a v poslední době se zaměřuje 
také na domácí umělce starší generace, zejména pak ty, kteří 
mladou generaci umělců výrazně ovlivnily. Galerie sídlí v 
Bořivojově ulici na pražském Žižkově, v roce 2017 prostory 
rozšířila o projekt_room, kde paralelně k hlavnímu výstavnímu 
programu probíhají tři výstavy ročně.  
(web: http://huntkastner.com/) 
  
Lucie Drdova Gallery se řadí mezi nejprestižnější galerie 
současného umění v ČR s pravidelnými aktivitami v evropském 
prostoru se sídlem v Křížkovského ulici na pražském Žižkově. 
Galerie již několik let pravidelně vyvíjí aktivity v umělecké 
metropoli Bruselu a v září 2018 zde poprvé představila vlastní 
výstavní prostor. (web: https://drdovagallery.com/) 
  
lítost je galerie současného umění a designu zaměřující se na 
spekulativní design a časové umění, se sídlem ve Vlkově ulici na 
pražském Žižkově. Skrze pořádání pravidelných výstav a  



 

programů pro veřejnost galerie představuje spolupráce mezi 
umělci, designéry, kulturními odborníky a specialisty z dalších 
odvětví. (web: https://litost.gallery)  
  
Polansky je galerie současného umění vedená galeristou Filipem 
Polanským, která zahájila provoz v říjnu 2012. V současnosti sídlí 
na ulici Veletržní v pražských Holešovicích. Pořádá výstavy  
českých i zahraničních umělců, pravidelně se účastní prestižních 
zahraničních veletrhů. (web: http://polanskygallery.com/) 
  
stone projects je galerie současného umění se sídlem v 
Šimáčkově ulici v pražských Holešovicích. Galerie byla otevřena 
v roce 2018. Zastupuje umělce mladší a střední generace, jejím 
cílem je vytvořit platformu pro prezentaci českého současného 
umění v mezinárodním kontextu. (web: http://stoneprojects.cz/) 
  
SVIT je galerie zaměřená na prezentaci současného umění 
založená v roce 2010, se sídlem v Blanické ulici na pražských 
Vinohradech. Cílem galerie je sledování aktuálních uměleckých 
tendencí a jejich reflexe v podobě pořádání výstav, prezentací, 
přednášek a diskuzí. Primárním záměrem zůstává snaha o 
propojení české a zahraniční umělecké scény, zviditelnění a 
začlenění současného českého umění do mezinárodního 
kontextu a zprostředkování přímého kontaktu se zahraniční 
scénou českým divákům. (web: http://www.svitpraha.org/) 
  
ZAHORIAN & VAN ESPEN je galerie založená roku 2011 v 
Bratislavě. V roce 2017 otevřela Zahorian & Van Espen také 
galerii v Praze ve Šmeralově ulici. Zastupuje přední slovenské a 
české umělce a umělkyně starší i mladší generace, kterým 
pořádá výstavy doma a v zahraničí. Pravidelně pořádá také 
výstavy zahraničních umělců a věnuje se publikační činnosti.  
(web: http://www.zahoriangallery.com/)  
 
 
3. O hostujících galeriích a institucích: 
 
Damien and The Love Guru je bruselská experimentální 
kurátorská platforma, jež zkoumá současné umění pomocí  



 

antropologie. V současné době zaujímá formu umělecké galerie, 
která ve svých prostorách, během komplexních a nekonvenčních 
výstav, představuje různé projekty a spolupráce a tím vzniklá 
nová interdisciplinární díla, jež se pohybují na pomezí mezi 
výtvarným uměním, performancemi a zvukem. Cílem galerie je 
podnícení důrazu významu uměleckého díla, jako prostředku pro 
tvorbu inkluzivního a hmotného prostředí.  
(web: https://www.damienandtheloveguru.com/)   
 
FUTURE GALLERY je umělecký prostor se sídlem v Berlíně a v 
Mexiku City, který funguje jako platforma pro prezentaci budoucí 
umělecké tvorby. Cílem galerie je od jejího vzniku propagovat a 
rozvíjet umělecká pohledy, které reflektují současnou situaci, v 
níž se samozřejmě odráží informovanost těchto děl novými 
technologiemi, internetem a kulturou sociálních sítí.  
(web: https://futuregallery.org/) 
 
Flat Time House je londýnská galerie současného umění jejíž 
program, složený z výstav a performancí, zkoumá tvorbu, teorie a 
současný přesah jednoho z nejvýznamnějších poválečných 
britských umělců Johna Lathama (1921-2006). Samotný prostor 
galerie byl v minulosti Lathamovým domovem a byl jím v roce 
2003 prohlášen za živou sochu a pojmenován podle jeho teorie 
„Flat Time“. Od svého otevření v roce 2008 galerie navazuje na 
umělcův odkaz i jako centrum alternativní výuky, residenční 
prostor pro umělce a archiv. (web: http://flattimeho.org.uk/) 
 
Galeria Stereo je polská galerie současného umění se sídlem ve 
Varšavě. Galerie byla založena v roce 2003 Zuzannou Hadryś a 
Michałem Lasotou. Cílem galerie je úzká spolupráce s umělci, 
kurátorská péče o jejich díla a rozvoj mezinárodního výstavního 
programu. (web: http://galeriastereo.pl/) 
 
Galerie Tobias Naehring je lipská galerie současného umění, jež 
byla založena v roce 2011, která od loňského roku sídlí v bývalé 
prádelně „Baumwollspinnerei“. (web: https://tobiasnaehring.de/) 
 
Galleria Continua je galerie současného umění, kterou za cílem, 
který je evidentní z jejího názvu, nastavení kontinuity pro 



 

současné umění v prostředí bohatém na antické umění,  založili v 
roce 1990 v italském San Gimignano, Mario Chrisriani, Lorenzo 
Fiaschi a Maurizio Rigillo. Od roku 2004, otevřela galerie svůj 
druhý prostor v čínském Pekingu. Třetí pobočku, dedikovanou 
velkoformátovým instalacím, otevřeli v roce 2007 v pařížském 
okolí Les Moulins a v roce 2015 se galerie rozhodla vydat na 
novou cestu se svojí čtvrtou pobočkou v kubánské Havaně.  
(web: https://www.galleriacontinua.com/) 
  
Ivan Gallery je rumunská galerie současného umění založená v 
roce 2007. Záměrem galerie je od začátku podpora 
východoevropských umělců a umělkyň, s cílem vystavování a 
nabízení jejich tvorby širokému mezinárodnímu publiku.  
(web: http://ivangallery.com/) 
  
LambdaLambdaLambda je mezinárodní galerie současného 
umění se sídlem v kosovské Prištině. Galerie byla v roce 2014 
založena Isabellou Ritter a Karharinou Schendl a od svého vzniku 
nabízí umělcům, profesionálům a veřejnosti intimní a neformální 
prostor pro experimentování, diskuzi a výuku.  
(web: http://www.lambdalambdalambda.org/) 
 
Waldburger Wouters je bruselská galerie současného umění, 
která se zaměřuje na mezinárodní mladé umění. Galerie byla 
založena v roce 2009 pod názvem Galerie Wadburger a na svém 
začátku se specializovala na dočasné výstavy, které pořádala ve 
Švýcarsku a v Berlíně. Od roku 2014, poté co se Tim Wouters 
stal partnerem, operuje galerie pod současným názvem. V 
minulém roce galerie otevřela společně s ShangART Gallery 
nový project space a kancelář ve švýcarském Baselu.  
(web: https://www.waldburgerwouters.com/) 
 
Wellcome Collection je londýnské muzeum a knihovna, která 
byla založena v roce 2007 v 183 Euston Road. Muzeum se 
specializuje ve vystavování medicínských pomůcek a uměleckých 
artefaktů, skrz něž studuje „ideje o spojitosti mezi medicínou, 
životem a uměním“. Samotný prostor Wellcome Collection nabízí 
divákům současné i historické výstavy, sbírku, the Wellcome  
 



 

Library, kavárnu, knihkupectví a zázemí pro konference.  
(web: https://wellcomecollection.org/)  
 
Wschód je polská galerie, která byla společně s Wschód Gallery 
Foundation založena v roce 2015. Cílem galerie je podporovat 
umělce organizací výstav, rezidencí, výzkumných projektů a 
publikací. (web: http://www.galeriawschod.com/)  
 
XYZ collective je tokijský prostor vedený umělci COBRA, 
Soshiro Matsuvara a Futoshi Miyagi. XYZ collective nabízí 
prostor pro mladé umělce mezi dvacátým a třicátým rokem a 
alternativní prostor. XYZ pořádá výstavy, jak pro vlastní, tak pro 
nespolčené umělce a prostor pro hudební a módní přehlídky. 
Cílem kolektivu je expedovat kulturní události, které jsou 
formovány z tradice tokijského umění.  
(web: http://xyzcollective.org/)    
 
 


