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„Novým přírůstkem se stala libeňská 
galerie Trafo, která byla otevřena 
v industriálních prostorách sousedících 
s chrámem tuposti, agresivity 
a bezduchého konzumu – Sazka 
Arenou.“

Jiří Ptáček, Reflex, 2007

------------------------------------------

„Street art žije a má se xvětu… Graffiti 
už nepokrývá jen fasády, ale vrství 
se pod nimi a přijde doba, kdy budou 
sondy do stěn pomáhat sociologům 
velkoměst.“

Radek Wohlmuth, Ateliér č. 19, celé 
vydání věnované festivalu NAMES, 
2008

------------------------------------------

„Krásně posprejovaná Praha. První 
český festival graffiti a street artu 
ukazuje, že není cákanec jako cákanec.“

Jan H. Vitvar, Respekt č. 36, 2008

------------------------------------------

„Vidím jasnou paralelu mezi nepříčetnou 
snahou nechat svoji značku na 
gotickém kameni a odpálením granátu 
v obchodním domě,“ uvedl Knížák 
a zároveň zkritizoval vedení města, 
že festivalu NAMES dalo grant, protože 
je to podpora „pokleslé kultury“ 
tvůrců, kteří jsou „v převážné většině 
nenadaní teenageři, bez zkušeností, 
bez vzdělání.“

Milan Knížák pro Respekt, 2008

------------------------------------------

„Haleluja, díky za krizi, jásá Trafačka.“

Lidové noviny, 2009

------------------------------------------

„V Praze existuje několik míst, kde 
s trochou štěstí narazíte na své 
oblíbené umělce. Jsou to Karlin Studios, 
Meetfactory, Trafačka a nově také 
centrum Bubenská. Zdejší atmosféra 
ale bývá jiná než v běžných galeriích. 
Ve vzduchu je cítit, že umění se 
odehrává právě tady.“ 

Kateřina Černá, Art@Antiques, 2013

------------------------------------------

„V roce 2006 byla Trafačka 
vybrakovaná industriální slupka na kraji 
metamorfujících Vysočan. Nebál bych 
se říct, že se v našich podmínkách stala 
Mekkou graffiti.“

Radek Wohlmuth pro Hospodářské 
noviny, 2014

Trafačka (www.trafacka.cz) je umělecký 
spolek, který za svou devítiletou 
historii v kolektivu Jan Kaláb, Michal 
Cimala, Blanka Čermáková a Jakub 
Nepraš spravoval vlastní Trafo Galerii, 
39 rezidenčních ateliérů, multifunkční 
halu, Studio Trafo a uspořádal více jak 
200 kulturních akcí v bývalé trafostanici 
v pražských Vysočanech. Na jaře roku 
2015 uskupení opustilo své sídlo, kde 
od října téhož roku probíhá plánovaná 
demolice.

------------------------------------------

Michal Cimala *1975
www.michalcimala.cz

Žije a pracuje v Praze. Absolvent 
Ateliéru V. K. Nováka na pražské 
VŠUP. Malíř, sochař, hudebník. 
Od r. 2006 je asistentem v Ateliéru 
sochy I u Jaroslava Róny (do r. 2013), 
nyní u Lukáše Rittsteina.

------------------------------------------

Blanka Čermáková *1979
www.trafogalerie.cz 

Žije a pracuje v Praze. Od roku 2006 
působí na Akademii výtvarných umění 
v Praze jako kurátorka, produkční a PR. 

------------------------------------------

Jan Kaláb *1978
www.jankalab.cz

Žije a pracuje v Praze. Absolvent Ateliéru 
kresby Jitky Svobodové na pražské AVU. 
Maluje obrazy, velkoformátové stěny, 
vytváří 3D realizace do prostoru. 

------------------------------------------

Jakub Nepraš *1981
jakubnepras.com

Žije a pracuje v Praze. Absolvent Ateliéru 
nových médií Michaela Bielického 
na pražské AVU. Kombinuje médium 
sochy a videa a vytváří tak svébytné 
monumentální videosochy i subtilní 
videoinstalace.
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pouze první etapa existence fenoménu Trafačka: s opuštěním prostoru 
v ulici Kurta Konráda nezanikl její duch a bylo jen otázkou času, než se 
jinde a jinak znovu objeví. V září tak byl otevřen nový prostor Trafo Galerie1 
v centru Prahy, to je ale již trochu jiný příběh, kde stojíme na samotném 
počátku. Náležitý odstup mi chybí také proto, že jsem se v poslední fázi 
existence Trafačky několikrát podílel na jejím programu, jako kurátor i jako 
člen skupiny DekadentFabriK. Bylo to díky Michalu Cimalovi, který mi na 
začátku roku 2012 nabídl spolupráci na své samostatné výstavě, kterou 
tehdy v Trafo galerii plánoval. V té době již byla Trafačka etablovaným 
a respektovaným prostorem, který svými aktivitami dávno přesahoval 
lokální měřítka. 

Osobně si ale přesně nepamatuji, kdy jsem existenci Trafačky zazna-
menal poprvé ani při jaké to bylo příležitosti. Zcela jistě jsem však akti-
vity Trafačky zaregistroval v roce 2008 u příležitosti projektu Names, 
Prvního festivalu street artu a graffiti v České republice. Bylo to tedy něco 
více než rok po založení tohoto uměleckého centra v ulici Kurta Konráda. 
Při této příležitosti také vyšla reprezentativní publikace, kterou Trafačka 
otevřela sice nevelkou, ale vždy pečlivě vypravenou ediční řadu. S ní je od 
počátku spojena kurátorka a produkční Blanka Čermáková. Ta byla také 
společně s Janem Kalábem a Jakubem Neprašem, později pak s Michalem 
Cimalou, hlavní hybatelkou celkového provozu Trafačky. Knihy, které 
Trafačka vydala, tak dobře dokumentují určité milníky, jež formují následný 
pohled na její vliv a význam. Jan Kaláb v úvodním textu formuloval, co 
tehdy Trafačka pro jednotlivé umělce přinášela: „Co je vlastně Trafačka? 
Ani po sedmi letech v tom nemám pořádně jasno. Přijde mi malinko zavádě-
jící ji nazývat kulturním centrem. Svým způsobem to galerie, výstavní sál, 
multifunkční prostor, spojené ateliéry i komunita lidí kolem je. Všechno ale 
malinko jinak.“2 

Po festivalu Names byl dalším významným momentem v historii 
Trafačky projekt Metropolis, který byl spojený s Expem v čínské Šanghaji 
v roce 2010.3 Na výstavě, kterou kurátorsky připravila Blanka Čermáková, 
se tehdy objevili umělci s tajemně znějícími jmény (pro širší veřejnost) jako 
Cryptic, Masker, Pasta, Point, Skarf nebo Tron. Výstava v Číně předsta-
vovala i zajímavou zprávu zpět do Česka: z dříve postihované a kriminali-
zované činnosti se stal reprezentativní soubor současného umění, vhodný 
pro prezentaci v zahraničí. V souvislosti s realitou současné Číny to bylo 
spojení poměrně pikantní.

První etapu existence Trafačky, do roku 2011, empaticky ukazuje doku-
mentární film Saši Dlouhého Trafačka – Chrám svobody (2011). Film před-
stavil silné individuality, kterým se podařilo v poměrně krátké době vybu-
dovat fungující uměleckou jednotku: vedle výstav a koncertů postupně 
přibývají ateliéry, rezidenční byty. Trafačka se rychle stala velice důležitým 
zázemím pro individuální rozvoj jednotlivých umělců. Jakkoli kořeny jednot-
livých zakladatelů více či méně souvisí se street artem, byl tento umělecký 
názor dominantní pouze v prvních letech existence prostoru. Trafačka se 
stále více otevírala i dalším umělcům a uměleckým názorům, které zahr-
novaly široké spektrum současné vizuální kultury, od zmiňovaného street 
artu přes kresbu či malbu po konceptuální projekty. 

Na konci roku 2012 pak aktivity Trafačky vstoupily i do prostředí velké 
a respektované galerie, rovnou do jednoho z nejkrásnějších výstavních 
prostorů u nás, do Městské knihovny v Praze. Výstava Městem posedlí, 
připravená kurátorem Radkem Wohlmuthem, představila vedle domá-
cích umělců i řadu zahraničních tvůrců. Vzájemné srovnání ukázalo zcela 
přesvědčivě, že street art v českém prostředí netrpí nějakou provinčností, 
spíše naopak. V té době Trafačka fungovala již šest let a její aktivity se 

stále rozšiřovaly a vedly k velké bilanční výstavě 7 let chrámu svobody, 
která se konala v prosinci následujícího roku. Příznačné je konstatování 
v závěrečné tiráži doprovodného katalogu: „Výstavu k sedmiletému výročí 
připravili rezidenti a umělci z okruhu Trafačky bez jakýchkoli kurátor-
ských ambicí.“4 Relativizace kurátorských ambicí byla jen zdánlivá, okruh 
vystavovaných umělců byl spojen s nějakým rozhodnutím, byl výsledkem 
jasného názoru. Kurátor Petr Vaňous to později charakterizoval jako 
výstavu, která je kolektivním dílem: „Pro nás bylo důležité spojit lidi, kteří 
spolu generačně nesouvisejí, ale umělecky na sebe navazují. Jsou nám 
blízcí svojí tvorbou a společnou historií. Šlo hlavně o komunitní událost 
a výroční přehlídku prací, které vznikly převážně v Trafačce za poslední 
dobu.“5 

Stejně jako se zvětšoval prostor Trafačky v rámci celého objektu, rozši-
řovalo se i spektrum umělců a uměleckých žánrů, které Trafačka zaštiťo-
vala. To se odrazilo i ve velkém skupinovém projektu, kterým byla repre-
zentativní výstava Temple of Freedom v londýnské Red Gallery v květnu 
2014.6 Koncept opět akcentoval absenci kurátorských ambicí a soubor 
umělců z velké části kopíroval sestavu umělců z výstavy k 7. výročí zalo-
žení prostoru. Program Trafačky, který za dobu trvání zahrnoval více než 
150 výstav, koncertů, workshopů atd., oslovoval také širší, než jen malou 
uměleckou scénu. Přesahové aktivity Trafačky (koncerty apod.) otevřely 
prostor výtvarného umění i novému publiku. To mělo i svůj nepřehlédnu-
telný a významný sociální aspekt. Možnosti ateliérů či výstavních prostorů 
také často využívali i studenti uměleckých škol a nezřídka byla Trafačka 
prvním místem, ve kterém veřejně představili svou tvorbu. Posledním 
projektem, kterým se Trafačka loučila se svou starou adresou, byla 
výstava PLBPRDLKSM. Jejím cílem bylo představit práce umělců, jejichž 
tvorba se v průběhu existence v prostorách Trafačky objevila, a ukázat 
široké rozpětí uměleckých názorů i generací, které se v tomto prostředí 
přímo či nepřímo setkávaly. 

Tato stále větší otevřenost k různým uměleckým přístupům pak mohla 
být vnímána i negativně, jako nevyhraněnost a nekoncepčnost a tedy jistá 
nepředvídatelnost. Podobné projekty, v mezinárodním kontextu, existují 
většinou pouze několik let, kdy plní svou roli, která je v daném okamžiku 
nezastupitelná, ale postupně buď zanikají, nebo se etablují na umělecké 
scéně a jsou nuceny přijmout určitá pravidla. Obrazně řečeno se legali-
zují. V tomto ohledu je osm let existence Trafačky nadprůměrná délka. 
V době vzniku nikdo ani nedoufal, že by vše mohlo fungovat tak dlouho 
a v takovém rozsahu. Během té doby se také postupně měnila situace na 
umělecké scéně a ve společnosti obecně. Logicky se také měnily názory, 
lidské i umělecké, jednotlivých umělců, kteří stáli u zrodu projektu. 
V tomto smyslu skončila Trafačka svou první etapu ve správný čas: neměla 
možnost se stát karikaturou sebe sama. 

Prostor Trafačky umožnil smysluplný rozvoj mnoha uměleckých 
talentů, poskytl tvůrčí zázemí pro samostatné i skupinové projekty. Jen 
vyjmenovat důležité výstavy, které se v posledních letech v Trafačce usku-
tečnily, by zabralo několik stran. Trafačka byla otevřeným místem nových 
a často experimentálních výstav, výrazně ovlivňuje domácí uměleckou 
scénu. Za několik málo let se stala prestižním prostorem, kde si všechny 
výstavy udržely vysokou kvalitu. To vše by nebylo možné bez výjimeč-
ného osobního zaujetí skupiny umělců a kurátorů, kteří se o chod Trafačky 
starali: „Výhodou však bylo, že jsme akce i vlastní práci provozovali 
v atmosféře permanentního zániku. Směrodatný byl stres z toho, že celý 
podnik brzy skončí. Dělali jsme tedy pod tlakem, a to nakonec pozitivně 
ovlivňovalo a formovalo naši práci.“7 

1 http://trafacka.cz
2 Jan Kaláb, Names editorial. Names, Praha 2008, s. 10
3 Metropolis, 2019
4 7 Trafačka 2006–2013. Praha 2013
5 Blanka Čermáková v rozhovoru s Petrem Vaňousem, Trafačka. Osm let totální improvizace. http://ceskapozice.lidovky.cz/trafacka-osm-let-totalni-improvizace-dsy-/tema.aspx?c=A150122_141452_pozice-tema_kasa
6 http://www.redgallerylondon.com
7 Michal Cimala v rozhovoru s Petrem Vaňousem, Trafačka. Osm let totální improvizace. http://ceskapozice.lidovky.cz/trafacka-osm-let-totalni-improvizace-dsy-/tema.aspx?c=A150122_141452_pozice-tema_kasa

jan kaláb, jakub nepraš, michal Cimala, martin káňa, epos 257, 
stanley povoda, teve, martina Chwistková, terezie honsová, aleš 
zemene, tomáš bařinka, jan zdvořák, jana polášková, jan padyšák, 
phoe, jagna dembinski, lukáš ježek, jakub hubálek, aleš brázdil, 
matěj hájek, jiří kaman, jan vlček, martina Chloupa, tomáš skála, 
pavel šebek, veronika daňhelová, aleš brázdil, jakub matuška, jakub 
janovský, h3t architekti, martin krajc, vojtěch adamec, linda Čiha-
řová, linda mikolášková, michal kohút, tomáš linhart a další…

Žádný badatel, který se jednou bude zabývat historií českého graf-
fiti a street artu, nebude moci přehlédnout aktivity spojené s pražskou 
Trafačkou. Zejména v prvních letech své existence sehrála klíčovou roli 
nejen pro rozvoj street artu u nás, ale zejména pro jeho širší přijetí a pocho-
pení. To, co se v počátcích jevilo jako časově omezený projekt, se stalo 
jedním z klíčových hybatelů tehdejšího umění v Praze. Řada umělců, kteří 
byli s Trafačkou spojeni, se výrazně prosadila na domácí a často i meziná-
rodní umělecké scéně. Bez otevřeného a inspirativního prostředí Trafačky 
by k takovému vývoji nikdy nedošlo. Od svého založení byla Trafačka 
prostorem, který byl i principiálně mezinárodní a stal se tak důležitým 
kontaktním místem, laboratoří, v níž docházelo k třaskavým setkáním 
i harmonickým spojením. Aktivity Trafačky tak daleko přesáhly čistě 
pražské či české prostředí a našly si své nezastupitelné místo i v širším 
mezinárodním kontextu. Trafačka byla, společně s Meet Factory, jedním 
z průkopníků nového využití zchátralých industriálních prostor.  

Streetartová komunita, se kterou byla v počátcích Trafačka přímo 
spojována, se od 90. let vyvíjela a v řadě případů začala být postupně přijí-
mána i širší veřejností. Již v roce 2007 vydalo nakladatelství Arbor vitae 
knihu Tomáše Pospiszyla a Istvána Lékó Street Art Praha. Fakt, že toto 
prestižní vydavatelství, které se tehdy orientovalo především na klasickou 
modernu, vydalo rozsáhlou původní monografii domácího street artu, 
znamenal i určité uznání a pochopení, že se jedná o svébytný a umělecky 
hodnotný projev, který má v dějinách a teorii umění své pevné místo. 
Také účast Tomáše Pospiszyla dala knize rozměr seriózního teoretického 
přístupu. Aktivit spojených s touto scénou však bylo již dříve nespočet 
a jejich důkladná dokumentace by byla velice přínosná a jistě i překvapivá. 

Základní premisa street artu, tedy svobodný a ničím neomezený vstup 
do veřejného prostoru, vyvolávala zpočátku nepochopení a často kate-
gorické odsouzení. Umístit umělecké dílo do veřejného prostoru je ale 
výrazem zcela moderním a takové tendence sledujeme již od 19. století. 
Vlastně již dříve vstupovalo umění do veřejného prostoru v bezpočtu 
plastik a pomníků. V té době však bylo spojováno s výrazem moci, kterou 
přímo či alegoricky zobrazovalo. Sochy vládců a vojevůdců, církevních 
hodnostářů, panovníků a tyranů byly vztyčovány na náměstích a fórech, 
aby je často následující generace nemilosrdně odstranily a ty, které přišly 
po nich, je opět vztyčovaly.

Street art vyjadřuje něco zcela odlišného, svou subverzivní základnou 
tvoří k oficiálním pomníkům a ideologii přímý protiklad. Praha po listo-
padu 1989 byla místem, které se překotně snažilo dohnat ztracený čas 
- zdánlivá svoboda začala, nejprve nenápadně, prorůstat novým řádem 
a záhy se cele odevzdala vypočítavosti a všemocnému byznysu. Zkla-
mání nad její prodejností bylo hořkým vystřízlivěním. Jakkoli se začaly 
opravovat desítky a stovky zanedbaných domů, výsledek byl spíše blízko 
divadelním kulisám. Z tradičních kaváren a hospod se staly módní butiky 
a značkové prodejny a ty, co přežily, se přeorientovaly na naivní a bloudící 
turisty. Pocit nepatřičnosti vedl k odcizení, reálný život se zakryl nazdo-
benými fasádami domů, kde nikdo nebydlí. Graffiti byly jako jedny z mála 
autentickými symboly reálného života a opravdovosti. Odpor, který vyvo-
lávaly, byl příznačný. Vycházel z dvojího pohledu: na jednu stranu kritikům 
nevadily obludné reklamy, které se objevovaly i na budovách v historickém 
centru, sebenepatrnější tagy však vyvolávaly bouři nevole. Graffiti byly 
jedním z mála autentických výtvarných projevů 90. let. Oficiální výtvarná 
scéna se na tyto projevy dlouho dívala s odstupem a určitou nedůvěrou. 
Bylo překvapivě těžké se rozhodnout, zdali je pár barevných čar na fasádě 
domu je opravdu uměním, či nikoli.  

Psát v této chvíli jakési objektivní a nezaujaté dějiny pražské Trafačky 
je kvůli malému časovému odstupu poměrně komplikované. V době, kdy 
vzniká tento text, neuběhl ani rok od poslední akce, která v prostorách 
bývalé trafostanice proběhla. Teprve časový odstup jasně ukáže, jakou 
stopu Trafačka a její umělci zanechali na výtvarné scéně. Ostatně skončila 

trafaČka,
2��6�2�14
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- No Kaláb, Nepraš, 

Káňa, Cimala. Byl 

jsem v první linii 

lidí, kteří se o tom 

dozvěděli. Kluci mi 

hned nabídli, jestli 

tam nechci občas 

s nima něco udělat.

- My se známe ze 

školy. Končili jako 

diplomanti a chtěli 

někoho, kdo bude 

vést galerii, kdo to 

bude administra-

tivně řešit. Sešli 

- Já jsem měl už 

zkraje klíče od 

haly.

- Šla jsem tam na 

výstavu, když tam 

byl nějakej kámoš.

- Stěhovali jsme se 

ze stometrového 

aťáku, začalo to 

tam být drahý 

nebo co.

- Vím, že jsem si 

věci stěhoval ze 

školy.

jsme se tady tenkrát 

dvě, což pro mě 

bylo překvapení, 

protože to vypadalo 

jako konkurz.

- Já mám 

vzpomínku na to, 

jak jsem tam přišel, 

vy jste seděli v tom 

starým obýváčku…

- Michal mě tam 

přitáhl na ňákou 

schůzku, kde se 

něco domlouvalo.

- Bylo to nějak po 

škole, byl to můj 

první ateliér po 

ní. Šli jsme tam 

oba se Světlanou 

a měli jsme tam 

jeden dvojpokoj 

s předsíní.

- Padyšák byl se 

mnou v ateliéru 

a Honza Kaláb tam 

byl dřív taky.

� Stav budovy od architekta Františka Vahaly z roku 1922. Na jaře roku 1945 byly Vysočany bombardovány a část budovy byla nenávratně zničena.
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fax you, 1. 12. 2��6
� Jakub Matuška, Martin Fischer, otevření Trafo galerie

trafaČka aréna: otevřeno, 1. 12. 2��6
� kolaudace, první skupinová výstava, koncert ROXXOR a Ježíš táhne na Berlín, 2KGS, Prokop Bartoníček, Pavel Berkovič, Michal Cimala, Linda Čihařová, 
Michal Dvořák, Martin Fischer, Laďa Gažiová, Václav Girsa, David Hanvald, Jakub Hošek, Anežka Hošková, Kachna, Jan Kaláb, Martin Káňa, Martin Krajc, 
Jan Kuděj, Jakub Machalický, Marie, Masker, Jan Mráz, Amar Mulabegovič, Jakub Nepraš, Matěj Olmer, Olo, Tereza Oslačová, Pasta Oner, Magdaléna 
Peševová, Phoe, Barbora Pivoňková, Martin Routa, Jakub Roztočil, Ondřej Skala, Pavel Skořepa, Štěpán Soukup, Adam Stanko, Johana Střížková, Jakub 
Svoboda, Martin Svoboda, Ira Svobodová, Jan Synek, Martin Šeba, Michal Škapa, Karel Štědrý, Jiří Thýn, Roman Týc, V518, Wolfchen, Petr Závorka a další
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rolí faxovýho 

papíru a vytiskli to 

na faxu.

- „Nějaká galerie, 

ne, to nepřipadá 

v úvahu.“ Pak jsem 

se strašně smál, 

když tam začaly 

takový ty Věříme 

v krizi a všichni do 

toho investovali 

hromadu energie, 

aby z toho ta velká 

galerie byla.

- Byly tam skvělý 

akce, velký 

společný výstavy. 

To nejde vybrat 

jednu, jakože 

byla nejlepší. 

Samozřejmě ty 

mikulášský, ty jsou 

pověstný, o nich si 

lidi povídají dodnes. 

- Byla to taková 

plíseň na desce, 

taková abstrakce.

- Tenkrát jsme 

koupili asi dvacet 

5+kk, 2��7
� Michal Cimala, Jan Kaláb, Martin Káňa, Jakub Nepraš, Roman Týc
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the martha Cooper 
files, 2�13
� Martha Cooper (USA)
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118 119�� Mikulášská, 2013, Jan Kysela a Roboti � Mikulášská, 2013



156 157� H3T architekti, Sauna, 2012 � Saunaři, 2012 �� Jan Kaláb, Díky čau! 2014
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přestěhovali na 

dolní pavlač, tak 

jsme začali víc 

komunikovat.

- Existovalo 

pravidlo, že když 

se člověk chce 

bavit, tak si nechá 

otevřené dveře 

na pavlač. Když 

chce být sám 

a pracovat, tak se 

prostě zavře.

- Málokdo zůstal 

celou dobu. Když 

to tak počítám, tak 

to jsem já, Stanley, 

kdo ještě?

- Mně to rozšířilo 

obzor. Skamarádila 

jsem se s lidma, 

o kterých jsem 

předtím věděla, ale 

míjeli jsme se.

- Moc jsem se 

nedružil, byl jsem 

úplnej asociál. 

Až když jsme se 

� Tommy Levecchia � Jakub Nepraš � Jana Polášková





zá
vě

r



224 225

Chrám svobody. Tohle slovní spojení mi k Trafačce nikdy nesedělo, byť 
díky tomu televiznímu dokumentu docela zlidovělo. Jaký chrám? Chrám je 
místo důstojné, velkolepé, čisté, oslňující a ohromující, s pevnými pravidly 
a rituály, určené k velebení někoho nebo něčeho, místo plné velkých slov 
a velkých gest, místo, kde se neodvážíte ani pípnout a vždycky víte, co 
a koho tu potkáte. Nic z toho se přeci ke Trafačce nehodilo. A právě proto 
jsem ji měl rád, už jen kvůli tomu, že jsem nikdy nevěděl, jakou tvář mi 
při další návštěvě nastaví, protože se furt měnila a spolu s ní i její obyva-
telé a uživatelé. Někdy uměla bejt pěkně divoká, jindy spící jak nějaká 
oblastní galerie v úterý dopoledne. Když jsem pak pročítal rozhovory, které 
vedla Blanka Čermáková s lidmi, kteří Trafačkou prošli, bylo to ještě zjev-
nější. Ne, tohle fakt žádný chrám nebyl. Svoboda, to jo: každý si tu dělal, 
víceméně co chtěl, každý něco jiného a s někým jiným. Jestli tu někdy 

byla nějaká pravidla, tak si je stejně každý vykládal po svém. A jestli tu 
byl nějaký kněz, tak to byl ten chudák, který měl na starosti kontrolování 
placení nájmů. Ale jen kvůli té trpělivosti, kterou při tom musel se svými 
výtvarnými ovečkami mít. Pro někoho to byl azyl od starostí, pro jiného 
startovní můstek, když ještě nevěděl, o čem život vůbec je. Pro jednoho 
katalyzátor kreativity, pro dalšího únik od práce k mejdanům. Každý má 
v paměti jinou Trafačku. Proto mi přijde nejvhodnější v téhle knížce nechat 
promlouvat v koláži citátů jednotlivé hlasy, aniž je zjevné, komu který 
náleží. I když si často odporují (nebo právě proto), je to nejpřesnější zpráva 
o tom, co a jak se v Trafačce dělo. Na jednom se přitom všichni shodují: že 
jim tu bude zatraceně chybět, k čemuž se připojuju. A romantici, nezou-
fejte, někdo ji má dokonce zafixovanou i jako ten chrám svobody. Zbořený 
chrám, ze kterýho už dneska nezbyla ani ta Zeď nářků.

Chrám
svobody?

Ja
n 
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- Vždycky to se 

mnou pohne, když 

půjdu kolem. Pro 

lidi, kteří tam něco 

prožili, to bude 

vždycky spojený 

s emocema. To je 

něco, co se jen tak 

neodpáře.

- Jsem smutnej, 

nešťastnej, že se 

spoustou lidi třeba 

už nikdy neuvidím, 

protože budou 

na opačný straně 

Prahy. Takže se 

potkáme víceméně 

náhodně. Spojení 

budeme akorát po 

nějakých sociálních 

sítích a to někdo 

neotevře, jak je rok 

dlouhej.

udělali nějakou 

pamětní desku. 

Že tady fungoval 

spolek Trafačka od 

roku 2006 do roku 

2014. Nebude to 

příliš teatrální?

- Amen a sbohem, 

nashledanou. 

- V podstatě po 

rozstěhování jsem 

furt v kontaktu 

s některými z lidí, 

co tam žili. Takže 

se nedá říct, že by 

mi něco chybělo.

- Nechal bych to 

normálně umřít. 

Tak jak to vzniklo, 

tak ať to umře.

- Pár věcí možná 

zůstane naživu. 

Ještě za pár let.

- Co kdyby jsme 

- Já bych to 

přirovnal k tomu, 

že žiješ pár let se 

skvělou ženskou, 

a pak ti řekne, že už 

tě nechce. 

- Jak to mělo celý 

skončit, tak jsem si 

říkal, že z toho budu 

špatnej, a to se teď 

nějak nenaplňuje. 

Myslel jsem si, že to 

bude daleko horší.

- Poslední měsíce 

byly těžší. Už 

mi nešlo moc 

malovat, v lednu 

jsem ještě něco 

zkoušel, ale bylo to 

naprosto vo hovně, 

naposled jsem 

něco pořádnýho 

udělal v září. Pak 

už to byla křeč 

a všechno mě tam 

rozptylovalo.

- Co jsem zažil 

kolem stěhování, 

jsem doposavad 

nezažil a ani 

zažít nechci. To 

říkal i Kyproň. 

Takovej kulovej 

blesk, posledních 

čtrnáct dní, tolik 

lidí najednou, jedno 

auto za druhým, 

úplnej exodus. 

Ti, kteří tam byli 

nejvíc, se stěhovali 

nejpozdějc.
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Identita, grafitti dílnu, workshop opensourceových techno-
logií a jejich propojení s videem. 

1.–12. 9. positive occupation (viktor valášek, josef bareš)
Tématem výstavy je skryté ovládání a silové vztahy vznika-
jící při střetu pohledů různých kultur. Základní dichotomie 
tkví v rozdílu mezi „námi“ a „jimi“ a ve způsobu, jak jsou 
tyto výrazy užívány v rámci daného narativu, kdy jsou 
multikulturní harmonické společnosti pouhou iluzí.

16. 9. – 3. 1�. papírový hlavy (michal Cáb, michal 
Cimala, veronika daňhelová, adéla doušová, matěj 
hájek, karolína heřmánková, markéta hlinovská, anna 
hulačová, jakub janovský, tomáš kofroň, markéta 
korečková, david landa, silvie milková, jakub musil, 
marko pajič, magdaléna peševová, pavel tichoň, jan 
wolfchen vlček, kateřina zemene, katka zochová; 
kurátorka: terezie honsová)
Kurátorský záměr představuje názory a náhledy součas-
né generace na životní pocity umělců tvořících v nelehké 
době a pokouší se nalézt témata, která obě skupiny, 
starší i mladší, spojují i rozdělují. Texty undergroundo-
vých básníků Egona Bondyho, Petra Lampla, Milana 
Kocha, Pavla Zajíčka, Věry Jirousové a dalších poslou-
žily jako inspirace umělcům do 35 let, kteří je výtvarně 
zpracovali. 

7.–24. 1�. robondra (ondřej oliva, robert palúch)
Sochařská výstava absolventů Ateliéru socha I Jaroslava 
Róny AVU. 

27. 1�. – 14. 11. z ničeho nic (jan novotný)
Sochy, objekty, environment.

16.–3�. 11. šťavnatý odkaz (jan blín, veronika bromová, 
michal Cáb, mário Čumpelík, ester kadlecová geislerová, 
george hladík, terezie honsová, lenka jirková, pavel 
kučera, marie larroa, petra lelláková, ana lemos, mai 
lin, lpjt, marie mainerová, tomáš merta, karolina mi-
kesková, thibaut Quentric, markéta rákosníková, petra 
římalová, dana sahánková, radka salcmannová, ira 
svobodová, vladimíra večeřová, maxime vicaire, tomáš 
vrana, kateřina zochová)
Výstava Ateliéru nových médií II Veroniky Bromové AVU.

 2�11
--------------------------------------------------------------
6.–31. 1. pics (markéta dlouhá márová)
Na první výstavě roku 2011 představila tři fotografické 
cykly, které spojuje téma lidského těla: Pop the bubble 
(2010), soubor fotografií zobrazující nahá těla levitující ve 
svých vlastních světech na vodní hladině; Unisex (2009), 
bezpohlavní postavy pohybující se v neidentifikovatelném 
abstraktním prostředí; Hladina (2006), voyersky zachyce-
né osoby na rozhraní dvou světů.

14.–19. 1. pod čarou (neúspěšní adepti studia na vysoké 
umělecké škole)
Již od roku 2007 pravidelný výroční projekt vznikl za úče-
lem podpory a motivace uchazečů nepřijatých na výtvarné 
umělecké vysoké školy. 

15. 2. – 3. 3. a něco na oltář (jana polášková a další 
studenti ateliéru socha i jaroslava róny avu)
Skupinová výstava Ateliéru socha I Jaroslava Róny AVU.

7.–27. 3. skutečný stav věcí... (pavla beranová, michal 
kohút, tomáš kubačka, aleš novák, viktor špaček, 
dagmar šubrtová, karel matouš zavadil, diana winkle-
rová; kurátorka: lenka sýkorová)
Záměr výstavy zacílil na odhalení problematiky zkoumání 
posunů věcí každodenní potřeby a jejich následné uvedení 
či povýšení do výtvarné oblasti. 

29. 3. – 17. 4. spolu práCe (tomáš absolon, igor 
hosnedl, tomáš prchal)
Výstava tří malířů, studujících v Ateliéru malby III Michaela 
Rittsteina AVU.

21. 4. – 8. 5. zlomené květiny (darina alster, lucia 
beňová, marie larroa//the maja, ilona janáčková, 
johana merta, ondřej merta, tamara moyzes, tomáš 
roubal, tereza rullerová, veronika slámová, ludmila 
smejkalová, michal šiml)
Výstava se zabývá fenoménem násilí, a to zejména domá-
cího násilí. 

11.–27. 5. poplife (x-dog, david 87)
První společná výstava writerů, kteří přes špinavý a zaprá-
šený filtr vtipně a naivně zobrazují svůj okolní svět. 

14.–23. 5. 9 trajectories (anonym, peter le Couteur, 
yevgeniya drovossekova, jamie fisher, jakub grosz, 
peter marencik, jamba mulimbwe, tereza pruskova, 
tihana valent)

V rámci výstavy své práce představili studenti oboru BA 
(Hons) Fine Art Experimental Media na Prague College, 
kteří tak završili svůj bakalářský program.

1.–3�. 6. kaláb 33 – křížení planet (jan kaláb)
Autor, dosud převážně spojovaný zejména se světem graf-
fiti a street artu, představuje na druhé samostatné výstavě 
v Čechách svou aktuální malířskou tvorbu. 

11.–17. 7. festival echofluxx 11 (kurt gebauer, martin 
janíček, phill niblock (usa), paul panhuysen (nl), 
dáša šubrtová, mano tsangaris (ge), petra vlachynská, 
martin zet a další)
Pětidenní festival nových médií, hudby a umění, zaměřený 
na ozvěny hnutí Fluxus v současné experimentální hudbě 
a nových médiích.

7.–24. 7. industrial (petr emptych, jan horčík, pavel 
šebek)
Železo Ocel Komíny Špína Uhlí Koks Beton Cihly Koleje 
Vagony Trubky Dráty Sklo Hloubka Výška Šrouby Pásy 
Kyseliny Vápno.

7. 7. – 14. 8. místo, kam nepatřím (juliana höschlová, 
alex jordánová, kristýna šormová, monika žáková; 
kurátorka: eva riebová)
Výstava na téma vykořeněnosti, dozrávání, přetrhávání 
vazby, hledání nových míst k žití a ocitání se na místech, 
kam nepatříme, aniž bychom si vlastní nepatřičnost 
uvědomovali.

17. 8. – 4. 9. they_ i (veronika drahotová, nikola 
semotánová)
Po společných kolektivních výstavách se umělkyně roz-
hodly vystavovat spolu pouze ve dvou a představily výběr 
ze svých aktuálních intermediálních instalací a pláten 
kombinovanou technikou.

2.–11. 9. bohemica (floex, tereza georievová, karolína 
heřmánková, dj mist, julius popp, printer, jan wolf-
chen vlček, vlkabaret)
Mobilní, hranice přesahující projekt propojující umění, in-
formace a aktivity, s cílem revitalizace historické obchodní 
stezky – Böhmischer Steig / Stará Pražská – mezi Lužicí 
a Čechami. Zahrnuje bit.fall, traktory, bit.course, prezen-
tační maringotku s trpasličí zahrádkou a mobilní galerii, 
použitou na srpnovém turné z města Bautzen do Prahy, 
dále videoinstalace a dokumentaci.

7. 9. – 2. 1�. �� nic (michal škapa)
První samostatná výstava Michala Škapy aka Trona, jehož 
pestrá tvorba se neoddělitelně pojí se světem graffiti. 
Ve svých pracích kombinuje tento tvůrce airbrushových 
obrazů, sítotisků, grafik, trojrozměrných objektů a pou-
ličních maleb prvky popkultury s šifrovaným provokujícím 
sdělením. 

7. 9. fresh eye: obraz versus text
Cyklus přednášek o fenoménech vizuální kultury pod vede-
ním Andrey Průchové. 

5.–2�. 1�. přívětivě povědomé (dan vlček, matyáš 
Chochola; kurátor: petr brožka) 
Domnělá konformita je záměrně zvoleným vizuálním jazy-
kem. Její možnosti jsou mnoha dalšími autory objevovány 
právě v době, kdy nonkonformita platí za očekávanou 
a sama se stala strnulým sebereferenčním znakem. Oba 
autoři s ní tak cíleně pracují.

24. 1�. – 6. 11. jsme ready (terezie honsová, martina 
Chloupa)
Obě umělkyně dávají svými vystavenými pracemi najevo, že 
jakkoliv jsou si vědomy pomíjivosti a křehkosti lidské exis-
tence, nacházejí vnitřní sílu a jsou připraveny vzdorovat 
často bezvýchodné realitě současného světa. 

28. 1�. Quadriennale odmítnutých / off intersection 
(amanitas (tereza georgievová, linda mikolášková), 
david helán, milan kozelka, milan loviška, otto kraus, 
miloš šejn)
Cílem večera performancí bylo dát příležitost prezentace 
třem unikátním projektům, kterým nebylo kvůli enormnímu 
zájmu žadatelů umožněno být součástí programu Intersek-
ce pražského Quadriennale. 

4. 11. playgroundtravel a notes from prague 
Křest CD s koncertem.

9.–25. 11. dušičková (jakub janovský, ondřej šumbe-
ra, vladimír véla)
Výstava si neklade za cíl jen spojit práce tří autorů 
v tematických souvislostech. Čas jako by se na chvíli za-
stavil a přinutil je jít do sebe. Tím je Dušičková vhodnou 
dobou, kdy se některé otázky opět otevírají také v rovině 
obrazu.

16. 11. fresh eye: obraz versus filmový obraz
Cyklus přednášek o fenoménech vizuální kultury pod vede-
ním Andrey Průchové. 

5.–16. 12. pátý přes devátý (raissa angeli, prokop 
bartoníček, tomáš bařinka, kateřina bažantová, michal 
blažek, veronika bromová, sylva březnová, michal 
Cimala, linda Čihařová, veronika daňhelová, david 87, 
markéta dlouhá márová, saša dlouhý, veronika drahoto-
vá, filip dvořák, epos 257, světlana fialová, martin 
fisher, jan gemrot, václav girsa, guma guar, h3t 
architekti, matěj hájek, pavel havrda, terezie honsová, 
lukáš hron, jakub hubálek, hza, martina Chloupa, 
mario Chromý, jakub janovský, thorrarinn jonsson, 
alžběta jungrová, jan kaláb, martin káňa, alexandra 
karpukhina, anja kaufmann, lukáš kladívko, vojtěch 
kollert, martin krajc, jiří lauterkranc, lukáš machalic-
ký, marie, jakub matuška, jan miko, linda mikolášková, 
jan mráz, barbora němcová, jakub nepraš, adam 
novák, michal škapa, ondřej oliva, matěj olmer, jan 
padyšák, róbert palúch, pasta oner, leona pelínová, 
magdaléna peševová, jana polášková, stanley povoda, 
michal pustějovský, julius reichel, tomáš roubal, 
martin routa, jakub roztočil, sany, nikola semotánová, 
ondřej skala, tomáš skála, adam stanko, jan synek, 
pavel šebek, ondřej šumbera, robert šalanda, veronika 
šafránková, viktor špaček, tomáš třeštík, vladimír 
turner, hynek vacek, lptj válka, vladimir 518, jan 
wolfchen vlček, petr voříšek, ondřej vyhnánek, petr 
závorka, jan zdvořák a další) 
Kolektivní výstava a tradiční mikulášská párty v maskách 
k 5. výročí založení Trafačky.

8. 12. fresh eye: obraz versus obraz vědy
Cyklus přednášek o fenoménech vizuální kultury pod vede-
ním Andrey Průchové. 
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19. 1. fresh eye: obraz versus válečná pornografie
Cyklus přednášek o fenoménech vizuální kultury pod vede-
ním Andrey Průchové. 

21.–29. 1. srdce pro václava havla (roman švejda, 
lukáš gavlovský)
Spontánní iniciativa dvou umělců, kteří za pomoci dobro-
volníků a v pietní atmosféře mrazivé haly Trafačky vytvářeli 
sochu srdce ze svíček, které hořely na památku po smrti 
Václava Havla.

4.–19. 2. img_srC (julie dassaud (fr/nl), jorrit 
paaijmans (nl), jennifer townley (nl), thijs wieman 
(nl), pierre estourgie aka asp (nl), host: michaela 
petrů (Cz))
Umělci holandské skupiny IMG_SRC vystavují své tech-
nologické mechanismy, roboty skryté pod lidskou kůží 
a futuristické kresby. Jejich neobvyklé kresebné postupy 
odkazují na digitální svět budoucnosti. 

24. 2. – 4. 3. změna (marek (rafael) dusil, kateřina 
dvořáková, jiří felcman, jakub hrab, adam lukas, 
veronika nastoupilová, hana novotná, ksenia korovina, 
eliška koryntová, nikolas tušl, jan vosínek)
Výstava Ateliéru fotografické tvorby a médií Vyšší odborné 
školy grafické.

13. 3. fresh eye: obraz versus reklama
Cyklus přednášek o fenoménech vizuální kultury pod vede-
ním Andrey Průchové. 

7.–22.3. somewhere in between (magdaléna peševová, 
kokok surias moto (ri)) 
Konfrontace české a indonéské malby z pohledu stážistů 
a cestovatelů po obou zemích. Duchové a děsivé příběhy 
Indonésie versus Václav Havel jako Elvis Presley, pradlena 
nebo hiphoper. 

3�. 3. tagtool 
Jednonoční performančně-hudební akce rakouských malířů 
světelnou projekcí na fasády Trafačky.

27. 3. – 9. 4. dotek ulice (indyart, jitka kopejtková)
Výstava fotografií potrhaných plakátů a graffiti s ženskou 
tematikou z pražských ulic.

5.–25. 4. red (david spriggs (Ca)) 
Monumentální instalace kanadského rezidenta Trafačky 
přímo na míru hale ve tvaru mohutného zhmotnělého červe-
ného mraku levitujícího prostorem. Barva samotná se stala 
hmotou. Trojdimenzionální působení, které je ve Spriggsově 
díle charakteristické, je v této instalaci využito k pokusu 
o průniky barvy prostorem.

17.–2�. 4. echofluxx 12 (pavel abrahám, marcus bergner 
(aus), marek bouda, michal Cimala, george Cremaschi 
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3�. 3. – 2. 4. randonix (random artists (uk), pitchless 
(uk/Cz), headfuck (uk), the projection gallery (uk))
Výstava interaktivních instalací ve spolupráci s o. s. 
Kultura jinak. 

23. 4. – 15. 5. 5+kk (jan kaláb, michal Cimala, jakub 
nepraš, roman týc, martin káňa)
Pět umělců v ulici Kurta Konráda aneb street art v galerii 
jako plně funkční vybavení interiéru domova.

12. 5. kryptus (šimon hájek, katka karlová, lukáš 
machalický, tets ohnari, honza pánek, edita pattová, 
jakub roztočil, petr závorka)
Skupinová výstava s módní přehlídkou Al Bin Trafin / diva-
delním představení Zavři se do penálu / koncertem WWW 
/ djs Brainythug, Noir, Ali

5.–15. 6. link (martin dašek, petra jackmannová, 
lukáš machalický, tets ohnari, jan pánek, radka 
pitrmucová, natálie roučková, hynek vacek, petr 
závorka, jan zdvořák)
Výstava klauzurních prací studentů Ateliéru prostorové 
tvorby Mariana Karla VŠUP.

19. 6. – 8. 7. režim / regime (radovan Čerevka, juraj 
dudáš, guma guar, mario Chromý, jan j. kotík) 

2�. 7. gusto (br)
Prezentace brazilského streetartového umělce.

5. 8. street art & graffiti jam & workshop (setkání 
a spolupráce 18 předních českých streetartových 
umělců)

12. 9. – 2. 1�. mezikrystalická koroze (petr voříšek)
Výstava Petra Voříška (*1971), vysočanského autodidakta 
a básníka, prezentuje výběr prací z posledních deseti let. 
Jedná se převážně o industriální sochy a malby inspirované 
Vysočany. Součástí výstav jsou i originální hudební nástro-
je kapely ROXXOR.

17. 9. bienále industriální stopy (koncert roxxor, 1�� °C)

3. 1�. mediální realita (ztohoven)
Projekce krátkometrážních dokumentárních filmů z produk-
ce umělecké skupiny Ztohoven.

6.–13. 1�. pražačka art block (výstava mladých umělců 
z Čech i ze zahraničí)
Týdenní festival převážně začínajících autorů do 30 let se 
společným tématem „Láska je dialog, dialog je láska“. Ve 
spolupráci s Pražačka Art Block.

16. 1�. – 1. 11. olo&polanka / společné projekty 2��7 
(oldřiška křížová, jakub polanka) 
Společné projekty dvou přátel z oblasti oděvního designu 
a konceptuální fotografie.

9.–23. 11. ikony všedního dne (darina alster, barbora 
bálková, marie brousilová, darina hlinková, markéta 
hritzová, david moješčík, zdeňka řezbová, věra kut-
telvašerová stuchelová, teri varhol, jana vodolanová, 
vladimír turner)
Společným motivem všech vystavených děl je gender jako 
společenský konstrukt, do něhož nelze snadno napasovat 
jevy odehrávající se kolem nás, lidské vztahy, a především 
jedinečnou individualitu každého člověka.

27. 11. – 16. 12. Cimala tichoň (michal Cimala, pavel tichoň) 
Výstava krásného umění. 

14. 12. koncert a křest Cd skupiny roxxor
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3.–24. 1. mza Cola p (václav girsa a hosté: silvina 
arismendi, markéta márová, adam štech, petr tejkal) 
Skupinová výstava ze vzpomínek a na motivy pobytu 
v Argentině.

5. 1. svatba markéty márové a saši dlouhého
Divadelní představení Halky Třešňákové, koncert Varhana 
Orchestroviče Bauera, ROXXOR & guests, Guma Guar, 
projekce podvodního světa kosatek.

29. 1. – 16. 2. pyrobunkerlove (jan vlček) 
Výstava konceptuální malby krajin střelným prachem, 
bunkrů z nových cyklů Pyrolové a Bunkry a živých, lehce 
výbušných performancí.

21. 2. – 8. 3. petr krátký / jan zdvořák 
Výstava konceptuální a minimalistické malby pod kurátor-
ským vedením Viktora Čecha.

14. 3. normally anomaly (lukáš kalivoda, magdalena 
poplawska, daniela stewart, tereza ujevičová, marta 
uhlářová, kristina vašíčková a další)
Multimediální módní přehlídka na téma protnutí přírodní 
divokosti s městským urbanismem.

2�. 3. – 2. 4. ontologický důkaz (juraj kollár (sk))
Absolvent Ateliéru klasické malby prof. Zdeňka Berana 
AVU prezentuje svoji monumentální, převážně abstraktní 
pastózní malbu.

9.–26. 4. black pop (martin routa) 
Výstava věnovaná všem sběratelům vinylové hudby.

5. 5. – 5. 6. point shop (jan kaláb)
První výstava streetartového a graffiti umělce Jana Kalá-
ba, absolventa Ateliéru kresby prof. Jitky Svobodové AVU.

9.–29. 6. 8 gen (veronika bromová, markéta dlouhá máro-
vá, radka doležalová pavlíková, pavel mára, nadia rovde-
rová, dorota sadovská, julie štybnarová, jitka teubalová)
Souborná výstava pěti žen současné české fotografie 
a jednoho nestora a kurátora Pavla Máry.

29. 8. – 12. 1�. names – mezinárodní street art & 
graffiti festival (akim (de), apa (dk), ash (dk), bior, 
blu (it), brad downey (usa), epos 257, esher (de), 
gatoe, geno, hitotzuki (jap), hoek, honet (fr), Cheet, 
incubus project (ru), joe 83 (pl), keramik (aut), kr 
(usa), lee, loomit (de), m-City (pl), marie, masker, 
mind, pasta oner, phoe, pike & nug (swe), point, rebel 
ink (it), shot, sonik (usa), stak (fr), style konstruc-
tor (ru), swoon (usa), tagtool (aut), tron, viagrafik 
(de), vitche & jana (br), zasd (de), zbiok (pl), zedz 
(nl), zezão (br), zipper a mnoho dalších)
První mezinárodní subkulturní festival tohoto typu 
v Čechách za účasti více jak 30 předních writerů ze zemí 
celého světa, mnoha českých stree tart a graffiti umělců 
a doprovodným programem projekcí filmů, workshopů, 
graffiti jamů a přednášek.

21.–27. 11. robota – móda, šperk, design (animaler, 
ondřej bederka, dana elsterová, dominika hladká, 
eva hronovská, pája hrubý, pavla kejzlarová, míla 
krejčová, kristýna malovaná, agáta mayerová, leona 
nesvadbová, františek janýš novotný, kája olšáková, 
anna pecháčková, anežka podzemská, lucie riessová, 
eva růžičková, veronika slámová, sáva spirová, klára 
šípková, pavla vachunová a další)
Výstava módních kolekcí s výtvarnými doplňky a módní 
přehlídkou.

2.–2�. 12. trafo … of art (michal Cimala, martin káňa, 
barbora b. němcová, benjamin šoltéz)
Společná výstava umělců blízkého výtvarného vyjádření.
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3�. 1. monstrum (fresh flash)
Jednovečerní performance.

17. 2. – 6. 3. přepnutí hranice (linda Čihařová, petr závorka) 
Výstava maleb, na kterých nic není tak, jak se zprvu zdá.

16.–31. 3. kov a živly (žáci střední odborné školy umělec-
kořemeslné, s.r. o.)
Ročníková výstava studentů pod vedením Petra Voříška.

1�.–24. 4. krásná zlá (štěpán beránek) 
První samostatná výstava soch a fotografií z instalací ve 
veřejném prostoru.

27. 4. – 8. 5. mocný stark (Christian bulmahn, jan 
kloss, adam uchytil)
Výstava typografie, malby a komiksové stylizace typu 
japonského manga.

12.–29. 5. Čáry (tvorba 1999–2��9) (matěj olmer)
Čáry jako maximálně očištěná gesta. Výraz zredukovaný 
na nejzákladnější nutnost, autentickou vnitřní potřebu. 
Tvořit znamená čarovat, konat rituál, bohoslužbu. Výstava 
zahrnuje plátna, koláže, kresby, graffiti. 

3.–19. 6. další způsoby jak mluvit o sexu (lenka klodová)
Sólová monotematická výstava pod kurátorským dohledem 
Radka Wohlmutha.

2�. 6. – 12. 7. traffo jam (bior, Cap crew, epos 257, 
gatoe, genoe, hanes, kewe, mefs, pasta oner, point, 
todey, wladimir, xdog a další)
Výstava progresivních členů české graffiti scény.

23.–31. 7. místo (paul aloisi (Ca)) 
Site specific instalace kanadského rezidenta, pracujícího 
mj. s písmem a architekturou.

6.–16. 8. tickle the blindspot (zasd (de)) 
Kreslíř, inovátor, performer a konceptualista z Berlína, 
který jako první nalepil polystyrenový piece na zeď, 
mj. organizátor projektu City of Names, vystavuje svou 
akční malbu. 

21. 8. – 4. 9. svět robotů (stanley povoda)
Výstava pána robotů, který svůj první kousek sestavil už 
ve 13 letech. 

9. 9. – 1. 1�. procesy… (work in progress) (jakub nepraš)
Nezapomenutelné instalace mikro a makrosvětů, v nichž 
ústřední roli hraje pulzující příroda, lidské mraveniště 
a vlastní měřítko, uzpůsobené potřebám.

9. 9. – 1. 1�. věříme v krizi (michal Cimala, václav 
girsa, jan kaláb, martin káňa, jakub matuška, robert 
šalanda)
Výstava šestice autorů úzce spjatých s ateliéry v pražské 
Trafačce svým názvem přímo odkazuje k situaci, v níž se 
ateliéry v tomto objektu nacházejí. Díky krizi získali čas 
navíc.

6. 1�. designblok (olo-dressing)
Módní přehlídka a performance dvojice Oldřišky Křížové 
a Jakuba Polanky.

6.–3�. 1�. one two (markéta dlouhá márová, saša dlou-
hý, miroslav jiřele, kiva, magdaléna peševová, ondřej 
skala, veronika slámová, daniel vlček)
Nesourodá skupina čtyř párů zkoumá fenomén partnerské-
ho soužití, odhaluje nitro svého vztahu a uměleckou formou 
předkládá pohled na všechny polohy vlastního života, který 
je ovlivněn či omezen životem ve dvojici. 
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7.–23. 4. kontrasty (jiří lauterkranc, tomáš tichý)
Výstava volné tvorby dvou studentů Ateliéru restaurování 
výtvarných děl malířských a polychromované plastiky prof. 
Karla Strettiho AVU.

29. 4. – 14. 5. multivitameaning (iva vodrážková)
Česká indiánka, malující někdy s pomocí vlastních chodidel 
expresivní obrazy a výjevy ze své představivosti, malířsky 
vypráví s důrazem na symboliku a pestrou barevnost. 

19.–28. 5. give me five, make it low (2�46, veronika 
dolanská, jana kochánková, graem mckinnon, lída 
smejkalová, mark ther, jako host vladimír skrepl)
Sedm náhodně se potkavších umělců, které spojuje vášeň 
nejen pro módu. 

2.–23. 6. hura Collective (kateřina bažantová, honza 
bažant, leona telínová, michal blažek, adam dvořák)
Výstava členů výtvarné skupiny, která se pohybuje mezi 
oblastmi grafiky, scénografie, malby, komiksu a fotografie.

27. 5. – 13. 6. diplomky (matěj hájek a terezie honsová)
Diplomové práce absolventů Ateliéru socha I Jaroslava 
Róny a Ateliéru nová média II Veroniky Bromové Akademie 
výtvarných umění v Praze.

2. 7. – 16. 7. 2�12 (david 87, pavel šebek)
Výstava 2012 představuje obrazy, které nahlížejí do zdán-
livě blízké budoucnosti, po Zemi se kutálí monumentální 
objekty s neutrálním obličejem a všude kolem je chaotický 
klid. Rok 2012 bude jakási premiéra, než přijde pravý konec 
světa.

21. 7. – 6. 8. krebsy (teda kresby:)) ... a mlaby (jan ariel 
kocourek a jan ariel zajíček)
Výstava figurálních kreseb a expresivní malby Blanky 
Jakubčíkové představuje výrazně konturovaná lidská těla, 
vyvedená v pestrých barvách i černobíle, vzdáleně připomí-
nající biblické výjevy chrámové vitráže. 

2�.–22. 8. festival invaze (anténa (petr krušelický), 
michal Cáb, yves degoyon (fr), deus ex machina, miki 
diskjockey, štěpán dlouhý, terezie honsová, elisa houg 
(usa), gabi bila hunter (de), Chase (usa), mario Chromý, 
tomáš kajánek, anja kaufmann (Ch/Cz), lenka klodová, 
marius konvoj (pavel pernický), petr kučera, giora kukui 
(iz), radim labuda (sk), like she (pavla malinová, jan 
vytiska), kate tessa lee (mau), pavla malinová, linda 
mikolášková, mikuláš, milan mikuláštík, damien mitchell 
(aus), vilém novák, jan kaláb, filip pospíšil, jiří rous, 
petr skala, veronika slámová, ludmila smejkalová, tereza 
štoidlová, karim talaat (Ca), michal škapa, tomáš vavří-
ček, denisa violet, jan vlček, dj stevie weenie, you kill 
me (ondřej skala, petr skala, bj tzarr), nick zipper) 
Spolu s The Chemistry Gallery a Galerií Ferdinanda Bau-
manna vznikl nový třídenní festival v době invaze tanků 
varšavské smlouvy do českých luhů a hájů. Přináší proto 
interaktivní a invazivní umění, panelovou diskusi na téma 
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Traforezidenti: Jan Kaláb, Martin Káňa, Jakub 
Nepraš, David Brudňák, Michal Dvořák, Michal 
Cimala, Blanka Čermáková, Jana a Vitché, Brad 
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Felcman, Jakub Janovský, Tomáš Bařinka, 
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Světlana Fialová, Dan Vlček, Mario Chromý, 
Architekti H3T, Jan Vidlička, Petr Horák, Paul 
Aloisi, Charlie Green, Tereza Greschnerová, Matěj 
Hájek, Tomáš Skála, Aleš Zemene, Pavel Šebek, 
Michal Fábera, Veronika Daňhelová, Jan Vlček, 
Martin Krajc, Jakub Hubálek, Pavel Strachota, 
Terezie Honsová, Jiří Kaman, Václav Girsa, Darina 
Alster, Linda Mikolášková, Kateřina Zemene, Jan 
Zdvořák, Magdalena Nováková, Matěj Olmer, Aleš 
Brázdil, Martina Chloupa, Tereza Janoušková, 
Martin Vála, Pavel Šejgunov, Martina Chwistková, 
Jana Polášková, Milan Kyprý, Michal Pustějovský, 
Petra Oplatková, Lukáš Ježek, Tomáš Linhart, 
Yves Degoyon, Pavel Havrda, David Spriggs, Daniel 
Mach, Carlos No, Rybář, Josefína Jonášová, Michal 
Kohút, Filip Dvořák, Diamond, Lucamaleonte, 
Solo, Jagna Dembinska, Vojtěch Adamec, Matěj 
Hrbek, Jakub Pospíšil, Matěj Šrámek, Leonardo 
Stroka Ceballos, Anežka Hošková, Ellis Unique, 
Filip Kovařík, Jan Burgert, Jürgen Gross, Matthias 
Wermke, Mischa Leinkauf, Petr Brož, Jakub 
Roztočil, Tom Pazderka, Daniela Kožmínová, ...

„Novým přírůstkem se stala libeňská 
galerie Trafo, která byla otevřena 
v industriálních prostorách sousedících 
s chrámem tuposti, agresivity 
a bezduchého konzumu – Sazka 
Arenou.“

Jiří Ptáček, Reflex, 2007

------------------------------------------

„Street art žije a má se xvětu… Graffiti 
už nepokrývá jen fasády, ale vrství 
se pod nimi a přijde doba, kdy budou 
sondy do stěn pomáhat sociologům 
velkoměst.“

Radek Wohlmuth, Ateliér č. 19, celé 
vydání věnované festivalu NAMES, 
2008

------------------------------------------

„Krásně posprejovaná Praha. První 
český festival graffiti a street artu 
ukazuje, že není cákanec jako cákanec.“

Jan H. Vitvar, Respekt č. 36, 2008

------------------------------------------

„Vidím jasnou paralelu mezi nepříčetnou 
snahou nechat svoji značku na 
gotickém kameni a odpálením granátu 
v obchodním domě,“ uvedl Knížák 
a zároveň zkritizoval vedení města, 
že festivalu NAMES dalo grant, protože 
je to podpora „pokleslé kultury“ 
tvůrců, kteří jsou „v převážné většině 
nenadaní teenageři, bez zkušeností, 
bez vzdělání.“

Milan Knížák pro Respekt, 2008

------------------------------------------

„Haleluja, díky za krizi, jásá Trafačka.“

Lidové noviny, 2009

------------------------------------------

„V Praze existuje několik míst, kde 
s trochou štěstí narazíte na své 
oblíbené umělce. Jsou to Karlin Studios, 
Meetfactory, Trafačka a nově také 
centrum Bubenská. Zdejší atmosféra 
ale bývá jiná než v běžných galeriích. 
Ve vzduchu je cítit, že umění se 
odehrává právě tady.“ 

Kateřina Černá, Art@Antiques, 2013

------------------------------------------

„V roce 2006 byla Trafačka 
vybrakovaná industriální slupka na kraji 
metamorfujících Vysočan. Nebál bych 
se říct, že se v našich podmínkách stala 
Mekkou graffiti.“

Radek Wohlmuth pro Hospodářské 
noviny, 2014

Trafačka (www.trafacka.cz) je umělecký 
spolek, který za svou devítiletou 
historii v kolektivu Jan Kaláb, Michal 
Cimala, Blanka Čermáková a Jakub 
Nepraš spravoval vlastní Trafo Galerii, 
39 rezidenčních ateliérů, multifunkční 
halu, Studio Trafo a uspořádal více jak 
200 kulturních akcí v bývalé trafostanici 
v pražských Vysočanech. Na jaře roku 
2015 uskupení opustilo své sídlo, kde 
od října téhož roku probíhá plánovaná 
demolice.

------------------------------------------

Michal Cimala *1975
www.michalcimala.cz

Žije a pracuje v Praze. Absolvent 
Ateliéru V. K. Nováka na pražské 
VŠUP. Malíř, sochař, hudebník. 
Od r. 2006 je asistentem v Ateliéru 
sochy I u Jaroslava Róny (do r. 2013), 
nyní u Lukáše Rittsteina.

------------------------------------------

Blanka Čermáková *1979
www.trafogalerie.cz 

Žije a pracuje v Praze. Od roku 2006 
působí na Akademii výtvarných umění 
v Praze jako kurátorka, produkční a PR. 

------------------------------------------

Jan Kaláb *1978
www.jankalab.cz

Žije a pracuje v Praze. Absolvent Ateliéru 
kresby Jitky Svobodové na pražské AVU. 
Maluje obrazy, velkoformátové stěny, 
vytváří 3D realizace do prostoru. 

------------------------------------------

Jakub Nepraš *1981
jakubnepras.com

Žije a pracuje v Praze. Absolvent Ateliéru 
nových médií Michaela Bielického 
na pražské AVU. Kombinuje médium 
sochy a videa a vytváří tak svébytné 
monumentální videosochy i subtilní 
videoinstalace.


