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01/01– 31/03 2018 Současné umění v brněnských galeriích
Contemporary Art in Brno Galleries
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Vtipné, kruté, pravdivé i fikční, vykloubené, 
jak jen život může být.
en His films sometimes seem funny, 
sometimes cruel, sometimes truthful, 
sometimes they rather resemble a fic-
tion. Neverthless, these films are „as of 
life“. Funny, cruel, truthful and fictional, 
extravagant as only life can be.
k / c Šimon Kadlčák

INDUSTRA ART
Masná 9, areál Mrazíren Rovner (G7) 
st – so / Wed–Sat 13.00 – 19.00, 
ne / Sun 10.00 – 19.00
industra.space

Kristína Bukovčáková: Žal, který chce být 
viděný / Grief That Wants To Be Seen
10. 1. – 10. 2.
Kristína Bukovčáková se ve své práci 
zaměřuje na krajinu, zkoumání vztahu 
člověka ke krajině a hledání kompromisu 
mezi člověkem a krajinou. Ve své tvorbě 
se snaží naznačit nakolik je původ člověka 
spjatý s přírodou. Propojit je v jeden celek 
či vzájemnou symbiózu a vycházet přitom 
z osobní paměti nebo fotografie.
en Kristína Bukovčáková focuses on exami-
nation of human's relation to landscape 
and searches for a compromise between 
the two powers. She is trying to indicate 
how much is the origin of human related 
to nature and reconcile them in one 
unit or at least a mutual symbiosis. Her 
work is based on personal memories and 
photography.
k / c Ľuboš Lehocký
Andrej Ševčík: Reverze architektury / 
Architecture Reversed
15. 2. – 11. 3.
Andrej Ševčík pracuje s fragmenty map, 
které skrze malbou přenáší do prostoru 
galerie. Zajímá jej stírání hranic mezi 
racionální a informační funkcí mapy a její 
možností obstát jako autonomní malířský 
námět. Podstatný je pro něj střet virtuality 
s realitou, stejně jako konfrontace plochy 
a prostoru.
en Andrej Ševčík works with fragments of 
maps and transfers them to the space of 
the gallery using the media of painting. He 
is interested in disturbance of the border 
between rational and informational func-
tion of a map and its possibility to stand 
as an autonomous painting theme. The 
clash of virtuality and reality has the same 
importance as confrontation of flatness 
and space in his work.
k / c Jozef Mrva
Filip Dvořák a Martin Kolarov: Provizorní 
krajina / Temporary Landscape
14. 3. – 14. 4.
Domnělá vzdálenost obzoru. Nekonečnost 
měřítkem opravdovosti. Nedokončené 
krajiny s monumenty bez velikosti. A jedna 
barva jako pozadí pro cokoli.
en Supposed distance of a horizon. Infinity 
as a scale of realness. Unfinished land-
scapes with monuments of no scale. And 
one color as a background for whatever.
k / c Pavel Kubesa

KNIHKUPECTVÍ ARTMAP / BOOKSTORE
Místodržitelský palác,
Moravské náměsti 1a (E5)
st – ne / Wed –Sun 10.00 – 18.00 
(čt do 19.00 / Th till 19.00)
bookstore.artmap.cz + fb

Knihkupectví zaměřené na umění, design 
a dětské ilustrované knihy pravidelně 
pořádá doprovodné akce – více na FB 
a webových stránkách. 
en A bookstore dedicated to art, design, 
and children’s illustrated books regularly 
hosts an accompanying event. More on FB 
and Website.

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ /
MORAVIAN GALLERY IN BRNO
st–ne / Wed–Sun 10.00–18.00, 
čt / Thu 10.00–19.00 
Volný vstup do stálých expozic / 
Free admission to the permanent 
exhibitions 
www.moravska-galerie.cz

– PRAŽÁKŮV PALÁC / PRAŽÁK PALACE
Husova 18 (E5)

ART IS HERE: Nové a Moderní umění / 
New and Modern Art
Stálá expozice – vstup zdarma / Perma-
nent exhibition – free admission
Stálá expozice Nové umění přináší vybrané 
kapitoly a příběhy umění po roce 1945. Její 
osu tvoří umělecká sbírka a archiv Jiřího 
Valocha, klíčové osobnosti nejen kulturní-
ho Brna. Expozici Moderního umění s díly 
Emila Filly, Toyen či Jana Zrzavého svou 
intervencí oživil německý umělec Clemens 
von Wedemeyer.
en Premanent exhibition New Art brings 
selected chapters from the story of art 
after 1945. Its axis is the collection of 
Jiří Valoch, key figure of (not only) Brno 
cultural scene. Exhibition Modern Art 
intervened by German artist Clemens von 
Wedemeyer includes works by Emil Filla, 
Toyen or Jan Zrzavý. 
k / c Ondřej Chrobák, Petr Ingerle, 
Jana Písaříková

– HLAVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTOR / 
MAIN EXHIBITION SPACE

Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 
2017 / Jindřich Chalupecký Award: 
The Final 2017
do / until 14. 1. 2018
Vystavují: Romana Drdová, Dominik 
Gajarský, Richard Loskot, Martin Kohout 
a Viktorie Valocká.

– ATRIUM
Clemens von Wedemeyer: Nebeská 
havěť / Vermin of the Sky
do / until 14. 1. 2018

– KNIHOVNA / LIBRARY
Nejkrásnější české knihy roku 2016 / 
The Most Beautiful Czech Books 2016
do / until 30. 3. 2018

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM / 
MUSEUM OF APPLIED ARTS 
Husova 14 (F5)

– HLAVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTOR / 
MAIN EXHIBITION SPACE, RESPIRIUM

Paneland. Největší československý 
experiment / Czechoslovakia’s Great 
Housing Experiment
24. 11. 2017 – 18. 3. 2018
Výstava Paneland zprostředkuje nejen 
reálie o výstavbě panelových sídlišť 
v 70. a 80. letech, například dobovou 
rekonstrukci bytu 3+1. Představí i etapu 
vývoje sídlišť spojenou s jejich transfor-
mací po roce 1990. Významnou součástí 
výstavy je proměna vnímání sídlišť umělci. 
Doplňují ji interaktivní herní prvky. 
en The Paneland exhibition mediates not 
only realities about the construction of 
panel housing estates in the 1970s and 
1980s, such as the reconstruction of the 
3+1 apartment. It will also present the 
phase of the development of the panel 
housing estates associated with their 
transformation after 1990. An important 
part of the exhibition is the transformation 
of the perception of the panel housing 
estates by the artists. It is complemented 
by interactive game elements. 
k / c Rostislav Koryčánek

– CAMERA
Automat na výstavu. Československý 
pavilon na Expo 67 / The Automatic 
Exhibition. The Czechoslovak Pavilion at 
Expo 67 in Montreal
24. 11. 2017 – 18. 3. 2018
Padesát let po úspěchu československé 
expozice na světové výstavě v Montrealu 
připomínáme tehdejší originální výstav-
nické řešení vizuálním a uměleckohisto-
rickým přenesením jejích hlavních témat 
a východisek. 
en An Automat for an Exhibition will recall 
the presentation of Czechoslovakia at the 
Expo 67 in Montreal, which took place half 
a century ago and with only a few material 
exhibits surviving. The exhibition concept 
combines a visual and an art-history 
section. 
k / c Daniela Kramerová, Marta Sylvestrová

– MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC / 
GOVERNOR´S PALACE
Moravské náměstí 1a (E5)

Umění od gotiky po 19. století / Art from 
the Gothic to the 19th Century
Stálá expozice – vstup zdarma / 
Permanent exhibition – free admission

– HLAVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTOR / 
MAIN EXHIBITION SPACE

Vesmír je černý (O kosmos hino kalo) / 
The Universe is Black
3. 11. 2017 – 28. 1. 2018
Pohled Ladislavy Gažiové na chronologický 
příběh romského umění prostřednictvím 
sbírek Muzea romské kultury, který je osvo-
bozený od stereotypních kategorií a hledá 
cestu k „obecným“ dějinám umění. Součástí 
výstavy jsou výsledky letošního brněnského 
uměleckého sympozia romských umělců. 
en Exhibition presents a chronological sto-
ry of Romani art built around items from 
the collection of the Museum of Romani 
Culture. It liberates the visual material 
from the stereotypes and seeks a path to 
"general" art history. The exhibition incor-
porates the results of an art symposium of 
the Romani artists. 
k / c Ladislava Gažiová

– JURKOVIČOVA VILA / 
JURKOVIČ HOUSE
Jana Nečase 2 (D2) 
říjen út–ne 10.00–12.00 a 12.30–18.00, 
listopad čt–ne 10.00–12.00 
a 12.30–16.00, prosinec so–ne 
10.00–12.00 a 12.30–18.00 / 
October Tue–Sun 10–12 am and 
12.30–6 pm, November Thu–Sun 
10–12 am and 12.30–4 pm, December 
Sat–Sun 10–12 am and 12.30–6 pm 
Doporučujeme rezervaci předem / 
It is recommended to book guided 
tours +420 532 169 501 
www.moravska-galerie.cz/jurkovicova-vila

Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům / 
The Architect and His House
Stálá expozice / Permanent exhibition
Džadoňova vila, Jana Nečase 2 /  
Džadoň House, Jana Nečase 2
28. 4. 2017 – 25. 3. 2018
Co by se stalo, když by se do Jurkovičovy 
vily a přilehlé zahrady nastěhoval nový 
obyvatel a jaké předpoklady pro její zaby-
dlení by měl mít? Tuto příležitost dostal 
umělec Tomáš Džadoň. 
en What would happen if new inhabitant 
did move into the Jurkovič house and 
the garden around and what assumptions 
should he have? This opportunity have 
artist Tomáš Džadoň. 
k / c Rostislav Koryčánek

– RODNÝ DŮM JOSEFA HOFFMANNA / 
JOSEF HOFFMANN MUSEUM
náměstí Svobody 263, Brtnice  
červenec a srpen denně 10.00–17.00, 
září út–ne 10.00–17.00, mimo tyto 
hodiny po předchozí domluvě na: 
+420 724 543 722, brtnice@moravska-
galerie.cz / 
July–August Daily 10 am–5 pm, 
September Tue–Sun 10 am–5 pm, 
entry outside opening hours with 
prior arrangement: +420 724 543 722, 
brtnice@moravska-galerie.cz

Josef Hoffmann: Inspirace / Inspirations
Stálá expozice / Permanent exhibition

Josef Hoffmann – Otto Wagner: O užitku 
a působení architektury / On the Use and 
Effect of Architecture
23. 5. 2017 – 13. 5. 2018
Nakolik ovlivnil jeden ze zakladatelů evrop-
ské moderní architektury Otto Wagner 
svého žáka Josefa Hoffmanna, prezen-
tuje výstava v Rodném domě Josefa 
Hoffmanna. 
en The exhibition focuses on the influ-
ence of one of the founders of modern 
European architecture Otto Wagner on 
his student Josef Hoffmann. 
k / c Rainald Franz, Rostislav Koryčánek

MUZEUM MĚSTA BRNA
Špilberk 210/1 (E4) 
út-ne / Tue–Sun 09.00-17.00
www.spilberk.cz

Kouzelný svět počítačových her / 
Magical world of computer games
do / until 14. 1.
Atol a putující slunce. Pavel Navrátil 
v dialogu se Zdeňkem Macháčkem, 
Miroslavem Šimordou a Bohumírem 
Matalem / Atoll and Wandering Sun
Pavel Navrátil in dialogue with Zdeněk 
Macháček, Miroslav Šimorda and Bohumír 
Matal
15. 2. – 29. 4.
Výstava přináší retrospektivní průřez 
tvorbou malíře Pavla Navrátila v konfron-
taci s díly tří jeho souputníků a blízkých 
kolegů: se sochařstvím Zdeňka Macháčka 
a malířstvím Miroslava Šimordy a Bohumí-
ra Matala. Na tvorbě a životních příbězích 
těchto čtyř brněnských rodáků jsou 
nastíněny tvůrčí snahy výrazné generace, 
jejíž dětství a dospívání postihly hrůzy 
války, a na jejíž výtvarný vývoj dopadaly 
nejdříve zrůdnosti stalinistických let 
a po krátkém intermezzu 60. let zlovůle 
normalizační represe. Jmenovaní umělci 
reagovali na tuto nehostinnou situaci 
křehkou odezvou, totiž ještě intenzivněj-
ším únikem do přírody a výtvarnou reflexí 
přírodních dějů, zákonitostí univerza, 
plynutí a vrstvení času.
en The exhibition is a retrospective look 
on the work of painter Pavel Navrátil and 
his three contemporaries and colleagues: 
the sculptor Zdeněk Macháček and 
painters Miroslav Šimorda and Bohumil 
Matal. Their lives were stroked by the 
disasters of the WWII, Stalinism and 
communist normalization repressions. 
Their reaction on this hostile situation 
was fragility, an intensive escape to the 
nature and artistic reflection of natural 
phenomena, rules of the Universe, the 
flow and layering of time. 
k / c Ilona Víchová

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY / 
MUSEUM OF ROMANI CULTURE
Bratislavská 67 (D7) 
út – pá, ne / Tue–Fri, Sun 10.00 – 18.00
www.rommuz.cz

Muzeum je unikátní institucí zabývající 
se historií a kulturou Romů od počátků 
k dnešku.
en A unique institution follows the history 
and culture of Roma from its beginnings 
until today. Besides the permanent 
exposition it offers temporary exhibiti-
ons, public events, so as it coordinates 
scientific research and activities for local 
children.
Bez nenávisti? / HateFree?
Ivanka M. Čonková, Kundy Crew, Magda 
Fabiańczyk, Lukáš Houdek, Milan Kohout, 
Michaela Pospíšilová Králová, Tamara 
Moyzes, Csaba Nemes, Romane Kale 
Panthera, Tomáš Rafa, Moje Ralsko, 
Franceska a Sára, Richard Wiesner
13. 10. 2017 – 25. 2. 2018
Výstava navazuje na projekt HateFree 
reagující na nárůst nenávistných postojů 
vůči menšinám v ČR.
en Exhibition is a follow-up of the Ha-
teFree project responding to an increase 
in hateful attitudes toward minorities in 
the Czech Republic.

NADVEŘEGALERIE
Kamenná čtvrť 27 (G3) 
út + čt / Tue + Thu 16.30–20.00 nebo 
po domluvě / or by appointment, 
na mob.: 723833687 
www.facebook.com/nadveregalerie

Detailní program na facebookovém profilu 
galerie. / Detailed program on the face-
book profile of the gallery.

OFF / FORMAT 
Gorkého 41 – dvorní trakt / yard (E3) 
út / Tue 16.00-19.00
ne / Sun 14.00-19.00 
tel: +420 737 969 098
www.offformat.cz

Kei Ichikawa + Max Tref: Zóna / Zone
do / until 16. 1.
k / c Anna Königová, Šimon Kříž
Marek Tischler: Perly jsou na dosah / 
Pearls are within reach
25. 1. – 13. 2.
k / c Martin Vaněk
Výstavní projekty vzešlé z otevřené výzvy 
VýTěr 2017.
en Exhibition projects from the Open Call 
VýTěr 2017.
Michal Blecha
21. 2. – 27. 3.
Výstava Michala Blechy je dovršením 
úspěšného Open Call 2017 pro nové 
audiovizuální projekty, který vyhlásila in-
ternetová platforma pro současné umění, 
Artyčok.tv. Jádrem Blechovy videoinsta-
lace bude film reagující na mizející kulturu 
analogového filmu. Na kulturu výrobního 
procesu v chemických laboratořích, která 
byla s filmem v minulosti spjata. Hledá 
zapomenuté otázky. Nesnaží se je však 
všechny zodpovědět. Obchází je, hraje si. 
Pokouší se o nadhled, který si s odstupem 
času může dovolit. Kodak „alespoň“ koupil 
zdraví svých zaměstnanců: „Vy nám dáte 
své zdraví a my vám na oplátku doživotní 
zdravotní péči.“

PRAHA / FÓRUM PRO 
ARCHITEKTURU A MÉDIA
Kulturní prostor s kavárnou 
Nádvoří Pražákova paláce, 
Husova 18 (E5) 
po – ne / Mon–Sun 12.00 – 00.00 
prahavbrne.cz, www.forum4am.cz

Kroužek elektronické hudby
8. 1. 14:30
Kroužek elektronické hudby pro děti od 8 
let, jenž je zaměřen na tvorbu hudby v po-
čítači, práci s elektronickými hudebními 
nástroji a pódiovou prezentaci elektronic-
ké hudby s VJingem.
Kroužek elektronické hudby
15. 1. 14:30
Kroužek elektronické hudby pro děti od 8 
let, jenž je zaměřen na tvorbu hudby v po-
čítači, práci s elektronickými hudebními 
nástroji a pódiovou prezentaci elektronic-
ké hudby s VJingem.
Art's Birthday
17. 1. 19:30
4AM/PRAHA se opět připojí do meziná-
rodní sítě organizátorů a oslaví miliónté 
padesáté páté narozeniny umění. Součástí 
večera budou koncerty, instalace, perfor-
mance.
S(o)unday mixtapes: Tomáš Vtípil
21.1. 19:00
Pravidelný nedělní večer věnovaný experi-
mentální hudbě.
Kroužek elektronické hudby
22. 1. 14:30
Kroužek elektronické hudby pro děti od 8 
let, jenž je zaměřen na tvorbu hudby v po-
čítači, práci s elektronickými hudebními 
nástroji a pódiovou prezentaci elektronic-
ké hudby s VJingem.
Bad Names Tour #1
25. 1. 20:00
Koncertní večer nezávislého pražského 
labelu, během kterého se představí Spo-
menik, TMA a Lukas Landa.
Kroužek elektronické hudby
29. 1. 14:30
Kroužek elektronické hudby pro děti od 8 
let, jenž je zaměřen na tvorbu hudby v po-
čítači, práci s elektronickými hudebními 
nástroji a pódiovou prezentaci elektronic-
ké hudby s VJingem.
S(o)unday mixtapes
4. 2. 19:00
Pravidelný nedělní večer věnovaný experi-
mentální hudbě.

SOLO OFFSPACE
Körnerova 9 (E5) 
solooffspace.tumblr.com 
www.facebook.com/solo.offspace

STROM ART GALLERY
třída Kpt. Jaroše 31 (D5) 
út– pá, 13.00–18.00 
stromart.cz

TIC GALERIE
Turistické informační centrum 
města Brna, Radnická 4 (G5) 
út – pá / Tue-Fri 10.00 – 18.00, 
so / Sat 10.00 – 14.00 
www.galerie-tic.cz

– GALERIE MLADÝCH
Petra Lelláková a Vladimíra Večeřová: 
Gossip
do / until 13. 1.
Projekt Petry Lellákové a Vladimíry Veče-
řové Gossip vznikal v sicilské krajině a volně 
navazuje na video Marmotour, ve kterém 
se staly autorky součástí carrarského 
mramorového lomu. Krajina a přírodní 
podmínky zde nehrají roli pozadí, ale rov-
nocenného činitele, se kterým se potýkají 
různými způsoby, stejně tak jako samy 
se sebou a to vždy spolu s jim vlastním 
humorem, ve kterém nalezneme grotesk-
nost, absurditu či nepatrnou dávku ironie, 
jež úzce souvisí s kritickým pohledem na 
převahu racionality v současném světě.
en Gossip project emerged in the landsca-
pe of Sicily, nevertheless the landscape is 
not only the background but a full-fledged 
agent that the authors confront with their 
own humor, grotesque and irony.
k / c Alžběta Cibulková
Eva Rybářová: Tumbleweed
23. 1. – 24. 2. 2018
Eva Rybářová se ve své tvorbě dlouhodobě 
zajímá o analýzu digitálních textů a foto-
grafických obrazů. Ve výstavě Tumbleweed 
si klade otázky v širokém měřítku zaměře-
né na divákovo prožívání neuchopitelných 
podnětů, v užším na srovnání používání 
základní úrovně angličtiny jako básnického 
jazyka s analýzou fotografií z fotobank. Za 
pomoci rozvětvené řady aluzí se vztahuje 
také k romantismu jako k etapě umělec-
kého vývoje, tak i ke způsobu nahlížení 
na svět.
en Eva Rybářová is interested in analysis 
of digital texts and photographic image. In 
Tumbleweed she compares basic English 
as poetic language with photo bank imag-
ery analysis. She also refers to romanti-
cism as both – an era and a method of 
perception.
k / c Katarína Hládeková
Alexandr Martsynyuk, Philipp Kolychev, 
Ondřej Doskočil: Measuring earth
6. 3. – 7. 4.
Projekt autorů Alexandra Martsynyuka, 
Philippa Kolycheva a Ondřeje Doskočila 
Measuring earth má za cíl prostřednictvím 
videoinstalace komentovat téma moderní-
ho tmářství a to na přenesené i doslovné 
rovině – jako tmy vědění i tmy podzemí.
en The authors are using video installation 
as a commentary on the theme of modern 
obscurantism.
k / c Jozef Mrva

– GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE
Marek Meduna: od/do, win/win
do / until 17. 2.
Umělec inscenuje setkání diváků s naho-
dilými útržky často zcizených myšlenek. 
Kurátorky jsou spíše moderátorkami než 
kurátorkami. Divák má vždy svá soukromá 

aim to confirm positions already achieved, 
but rather open up new horizons.
k / c Jan Zálešák
Tatiana Nikulina: Přítelkyně Luny: 
Hostina / Friend of the Moon: The Feast
21. 2. – 5. 5. 2018, Fait Gallery PREVIEW
Spojení objektů – kostýmů – rekvizit 
s autorským videem se v poslední době 
stává signifikantním znakem práce Tatiany 
Nikuliny, studentky UMPRUM v ateliéru so-
chařství. Výstava Přítelkyně Luny vycházejí-
cí z nejednoznačného až lehce schizofren-
ního vztahu protagonistek krátkého filmu 
líčí intimní vztah v konstruovaných kulisách 
všednosti, do nichž je vyzván vstoupit 
i divák, jehož přítomnost v rámci „Hostiny“ 
v jistých momentech splyne s přítomnými 
performery.
en The recent work of Tatiana Nikulina, 
a student of sculpture at the Academy of 
Arts, Architecture and Design in Prague, 
has been marked by the combination of 
objects – costumes – props with the video 
medium. The Friend of the Moon exhibition 
rooted in the ambiguous, even slightly 
schizophrenic relation of the protagonists 
of the short film, depicts an intimate rela-
tionship taking place against the backdrop 
of the mundane, a setting into which 
viewers are invited. Their presence at the 
“Feast” will in certain moments blend with 
that of the performers.
k / c Tereza Rudolf Hrušková

GALERIE 209
Rybářská 13/15 (G3) 
www.facebook.com/galeriE309

Galerie 209 v pravidelném čtrnáctidenním 
provozu poskytuje prostor studentům fa-
kulty i hostům z jiných uměleckých škol či 
již etablovaným umělcům mladé a střední 
generace. Galerie je svobodnou platfor-
mou otevřenou výzkumu a experimentům 
v umění. Přispívá k rozšíření vzájemné 
komunikace mezi ateliéry fakulty i jinými 
školami. Výstavy jsou doprovázeny před-
náškami či diskusemi určenými studentům 
celé školy i veřejnosti.
en Galerie 209 is a free platform for 
research and experimentation in art. It is 
a part of Painting II Department on Faculty 
of Fine Arts.

GALERIE ARCHITEKTURY BRNO
Starobrněnská 18 (F5) 
út – ne / Tue– Sun 10.00 – 18.00 
www.galeriearchitektury.cz

David Vávra – Běžet s domy / 
Run with houses
do / until 28. 1.
David Vávra není jen známý herec a popu-
larizátor architektury (cyklus Šumná města 
a Šumné stopy), ale je především architek-
tem. Brněnská repríza výstavy Davida Vávry 
připravenou Galerií Jaroslava Fragnera 
přináší ohlédnutí za jeho architektonickou 
a výtvarnou tvorbou. Kromě několika vy-
braných staveb, prezentovaných i formou 
modelů, představí výstava průřez tvorbou, 
originály pastelů včetně skic a plánů 
k nerealizovaným a dosud nedostavěným 
projektům, koláže, ale také scénografické 
návrhy divadelních her.
en David Vávra is a famous actor and 
populizer of architecture but also an 
architect himself. The exhibition is a se-
lection of his architectural work presented 
by models, sketches, plans and also 
scenographic designs.
Česká cena za architekturu 2017 / 
Czech Prize for Architecture 2017
13. 2. – 9. 3.
Prestižní soutěž České komory architektů 
sledující vývoj domácí architektonické scé-
ny s Akademií české ceny za architekturu 
a mezinárodní odbornou porotou. Hlavním 
motivem soutěžní přehlídky České ceny za 
architekturu je prezentace výsledků práce 
architektů široké veřejnosti, a to nejen 
z hlediska jejich estetické a technické 
kvality, ale především v souvislostech jejich 
vzniku, vztahu k okolí a společenského 
přínosu.
en The aim of prestigous Czech Prize for 
Architecture is to present the work of 
architects to the broad audience not only 
from the perspective of its aesthetic and 
technical quality, but mainly in context of 
its origin, relation to the environment and 
social awareness.
Young Polish Architects 2.5D
březen / March
Soudobá polská architektura není v Česku 
příliš známá, tento nedostatek se pokusí 
překlenout výstava a přednáškový cyklus 
mladých polských architektů. Výstava se 
uskuteční v rámci festivalu Dny polské 
kultury v Brně. Projekty prezentované 
na výstavě řeší prostorové problémy 
v různých souvislostech a představu-
jí také různá měřítka a programy. Od 
dočasných instalací k velkým veřejným 
stavbám – každý projekt má svůj příběh. 
Na výstavě budou k vidění výškové budovy 
velkých měst, ale také projekty v člově-
kem zapomenutých pustinách, či naopak 
barevných předměstích, malých osadách 
a vesnicích. Hlavní myšlenky projektů jsou 
prezentovány ve formátu 2.5D, známém 
z počítačových her, starodávných dioram 
nebo dětských knih.
en Contemporary Polish architecture is 
not widely known in the Czech Republic. 
Presented projects deal with spacial prob-
lems in different contexts and scales. You 
may see high rised city buildings on one 
hand and projects in the forgotten waste-
land, villages or suburbs on the other. The 
main ideas of each project are presented 
in the 2.5 D format, well-known from the 
computer games, old-time dioramas or 
children books.

GALERIE ARS
Veselá 39 (E5) 
út – pá / Tue–Fri 12.00 – 18.00, 
ne / Sun 13.00 – 17.00 
www.galerie-ars.cz

Bohuslava Olešová: Neviditelno nevidí 
samo sebe
23. 1. – 16. 2.

Malba – instalace. Výstava je inspirovaná 
tajemstvím vesmíru.
en Painting – installation. The exhibition is 
inspired by the mystery of Universe.
k / c Josef Chloupek

GALERIE FAVU
Údolní 244/53, budova U2 (E3) 
www.facebook.com/FaVU.VUT

Message from Copenhagen
Jakub Roček, Petr Jambor, Jakub Němec, 
Michal Žilinský
14. 12. 2017 – 24. 1. 2018
Základním kamenem instalace je pojem 
„informace“, který je spjat s masivním 
rozvojem digitálních technologií v druhé 
polovině 20. století. Tento termín je ve 
výstavním prostoru použit jako výkladový 
rámec lidské schopnosti měnit svět kolem 
sebe: skrze informační paradigma se 
člověk se stává manipulátorem. Obecnost 
základního pojmu „informace“ implikuje 
akceleraci ve většině lidských činností, 
které nejsou a priori vázané na hmotný 
svět. Důsledkem takového jevu je příjem 
stále většího množství informací, které 
jsou stále více postaveny mimo reálný čas 
a prostor.
en The research in 20th century physics 
displayed that there is no such thing 
as power in nature and it is in fact just 
men's conceptual construction. Never-
theless in culture, power is still a crucial 
phenomenon to influent national states in 
struggle for land, dominion or economics.

GALERIE KLUBOVNA 
Francouzská 33 (D6) 
út + čt (v ostatní dny po domluvě) / 
Tue + Thu (other days by an 
appointment) 17.00–19.00 
www.galerieklubovna.cz

Připravujeme Severský blok, sledujte náš 
web www.galerieklubovna.cz a Facebook.
en Nordic Block is coming soon, follow 
us on www.galerieklubovna.cz and our 
Facebook.

GALERIE BLANSKO
Dvorská 2, Blansko  
út – pá / Tue–Fri 10.00 – 12.00, 
12.30 – 17.00, so – ne / Sat–Sun 
14.00 – 17.00, ve státní svátky je galerie 
zavřena / holidays closed
út, čt, pá 10:00–12.00, 12.30 - 17.00
st 10:00 - 12.00, 12.30 - 19.30
so, ne - 14.00 - 17.00 
www.galerie.blansko.cz

Jana Bernartová: ~ 430–500 nm, 
~ 700–600 THz
14. 1. – 9. 2.
Satyrikon – výstava nejlepších prací 
z polského mezinárodního festivalu 
kresleného humoru
25. 2. – 16. 3.
Jaromír Šimkůj
25. 3. – 20. 4.

GALERIE PITEVNA
Komenského nám. 2 (E5) 
po-pá / Mon-Fri 12.00-18.00

David Možný: Open space
7. 3. – 13. 4.

GALERIE UMAKART
Lidická 40 (D5) 
non-stop 
www.facebook.com/Galerie-Umakart

Anna Hulačová
15. 12. – 9. 1. 2018
Umělkyně, sochařka, tvůrkyně instalací,
které se stala v poslední době známou díky
účasti ve finále Ceny Jindřicha Chalupec-
kého 2016. Do naší galerie ji ovšem zveme 
z jiných důvodů, zajímá nás Annina
specifická práce s atypickými materiály,
vztah k tradici a přírodě a vliv mateřství na
její aktuální tvorbu.
en The female sculptor was invited to
Umakart because of her specific work with
atypical materials, relationship to tradition
and nature and the influence of mother-
ship in her artworks.
Sakrowski: Grand Instant Fiction 1.0
9. 1. – 5. 2.
Grand Instant Fiction je výstavním pro-
jektem ve velkoplošné LED obrazovce 
instalované ve výloze galerie UMAKART. 
Pilotní výstavou v r. 2016 bylo představeno 
na 10 umělců převážně ze zahraničí, kteří 
reagovali na specifikum formátu a kontextu 
LED obrazovky. Ta se běžně používá pro 
zobrazování reklamy v městském veřejném 
prostoru. Tentokrát se formátu ujme 
německý kurátor Sakrowski, jehož činnost 
je spojena s mnoha internetovými projekty 
a aktuálně s provozem router.gallery 
a panke.gallery v Berlíně.
en Grand Instant Fiction is an exhibiting 
project for large LED screen installed in 
the “shop window” of Umakart. German 
curator Sakrowski will take over of the un-
usual format in the second ever Umakart 
LED screen project. His curatorial activi-
ties include many internet projects and 
he is currently based in router.gallery and 
panke.gallery projects in Berlin.
k / c &
Nikola Čížek Uxová: Ultra
6. 2. – 5. 3.
Studentka FaVU (ateliér performance 
a tělového designu) pracující s divokou 
hravostí a humorem se svým tělem. Má 
vztah k soše, malbě a materiálům. Používá 
duhovou béčkovou vizualitu, kýč a pop 
a plast a odkazy ke světu pohádek a dět-
ských hraček.
en Brno's Faculty of Fine Arts student 
works with wild playfulness and humorous 
approach to own body. She uses B-rated 
rainbow visuality, kitch, pop and plastic so 
as she refers to fairy tales and toys.
k / c Kateřina Olivová
Jonáš Svoboda
6. 3. – 2. 4.
Jeho filmy se někdy zdají vtipné, jindy 
kruté, někdy spíš pravdivé a jindy jako 
fikce. Každopádně jsou to filmy "ze života". 

očekávání. Galerie (městská příspěvko-
vá organizace) je močením proti větru 
zapomnění. Marek Meduna je závislý na 
provinilém potěšení z pornografie snad-
ných metafor. Výstava je prostým součtem 
umělcova snažení za určitou dobu. Tato 
výstava je lomítkem střechy, pod níž 
se v suchu a teple skrývá sklad jakýchsi 
artefaktů.
en The exhibition is a simple sum of Me-
duna’s artistic effort in certain period. The 
curators are rather moderators than cura-
tors. Spectators have their own private 
expectations. This exhibition is a slash of 
a roof that hides a warm and dry storage 
of some artifacts.
k / c Linda a Daniela Dostálkovy
Literatura v pohyblivém obrazu / 
Literature in Motion Image
6. 3. – 19. 5. 2018
Nejjednodušší definice algoritmu říká, 
že jde o konečnou posloupnost přesně 
definovaných instrukcí pro splnění určité 
úlohy. Není tedy algoritmem i slovo, věta, 
nebo film? Slovo i věta se skládá z písmen, 
film ze statických políček. Jenom jejich 
správná kombinace nese sdělení. A co 
když se tyto dva systémy analogicky 
propojí? A jak si tomto uspořádaní vysvětlit 
metaforu? Výstavní koncepce pracuje 
v první řadě s neobjektivním výběrem 
autorů pohyblivého obrazu (v rozpětí 
od videa k experimentálnímu filmu), pro 
které je práce s formou a strukturou jejich 
média zásadní.
en The simplest definition of algorithm 
says it is a definitive sequence of exactly 
defined instructions to fulfill certain task. 
Isn’t a word, a sentence or a film also an 
algorithm of a kind? And what if these 
systems analogically connect? How can we 
understand a metaphor in such system? 
This exhibiting concept is a biased choice 
of artists working in the media of motion 
picture, who find the form and structure 
of the media as essential for their work.
k / c Ivana Hrončeková

– KONTEXT
Vladimír Havlík a Jan Krtička: Růže je / 
The Rose is
12. 12. 2017 – 13. 1. 2018
Vladimír Havlík a Jan Krtička připravili pro 
Galerii konText ve foyer TIC romantickou 
interaktivní instalaci. V osmdesátých 
letech dělal Vladimír Havlík z růží objekty, 
jednu pokusně zasadil do olomoucké 
dlažby. Spolupracuje i s dalšími rostlinami, 
případně se sám sází jako strom nebo pra-
cuje se sobě vlastním porostem. Jan Kr-
tička vytváří hlasové architektury napnuté 
mezi repráky. Jeho multikanálová zvuková 
instalace je tentokrát spouštěna pohybem 
návštěvníků, kteří mohou svými těly roz-
prostřít větu z Gertrudiny básně Sacred 
Emily do efemérního chrámu přítomnosti, 
v jehož nikách tiše voní Vladimírovy růže.
en Vladimír Havlík a Jan Krtička made 
a romantic interactive installation. Krtička 
creates vocal architectures tightened 
between speakers. His multi-channel 
sound installation is activated by the mo-
tion of spectators and fills the space with 
a sentence from Gertruda’s poem Sacred 
Emily, while Vladimír’s roses silently fill 
niches with their smell.
k / c Lenka Vítková
Galerie konText v roce 2018 navazuje na 
tradici spoluprací s alternativními výstavní-
mi prostory a proto se v nikách Galerie TIC 
budete setkávat s Galerií ART. Letošní vý-
stavní dramaturgie se zaměřuje na autory, 
pro které je typická preciznost a formálně 
se budeme orientovat na miniaturu. Těšit 
se můžete i na prezentace pohyblivého 
obrazu v sousedícím projekčním sálu Kina 
Art. Sérii výstav startuje David Vojtuš.
en Galerie konText continues in coope-
ration with alternative exhibiting spaces, 
so in 2018 you may meet Galerie ART in 
the niches of Galerie TIC. The seasonal 
dramaturgy focuses on miniature and 
a choice of authors significant for their 
precision. Also motion pictures will be 
presented in Kino Art’s temporary cinema 
in the space of Galerie TIC.
David Vojtuš: Obecný název
23. 1. – 24. 2. 2018
Mistrný ilustrátor flóry a fauny se v posled-
ní době věnuje kresebnému experimentu. 
Zkoumá hranice materiálu, čímž v rámci 
vlastního výtvarného vyjadřování nečekaně 
osahává abstrakci a rozšiřuje své i divákovo 
pojetí toho, čím kresba doopravdy je. Ob-
rací obrazy, aby vynikl bod - tedy původní 
kresebný článek. Pracuje mechanicky 
a procesuálně. Náhody ve své tvorbě vítá. 
Výsledné soubory jsou však i přesto velmi 
estetickými vyjádřeními.
en Skillful natural illustrator recently 
turned his interest to drawing experiment 
and unexpectedly explores abstraction. 
He turns the images to display a point – 
the primary segment of a drawing.
Kristýna Hejlová
6. 3. – 7. 4.
Studentka malířského ateliéru na brněnské 
FaVU uplatňuje ve své tvorbě různorodé 
techniky i formáty. V galerii KonText bude 
muset přistoupit na důmyslnější práci 
s poměrně jasně definovaným, ale neleh-
kým prostorem.
en Her artwork is remarkable for a wide 
range of approaches. On one hand 
it’s distinctive large scale painting with fire, 
on the other it’s delicate miniature varnish 
painting on nails known as nail art.
k / c Dana Balážová

– ČÍTÁRNA WWW
Jiří Žák: Czech ASMR / RMSR
7. 11. 2017 – 13. 1. 2018 
on-line @ www.galerie-tic.cz 
k / c Tina Poliačková

VILA TUGENDHAT
Černopolní 45 (C6) 
út–ne / Tue–Sun 9.00–17:00 
I.-II.: st-ne / We–Sun 9.00–17.00
III.–XII.: út–ne / Tue–Sun 10.00–18.00
www.tugendhat.eu 

Vstupenky rezervujte na tel. / Reserve 
the tickets at: +420 515 511 015/017 
nebo na / or e-mailu: info@tugendhat.eu

ProART: Pohádky ve vile Tugendhat / 
Fairy Tales in villa Tugendhat
29. 1. a 12. 2. od 20:00
Tanečně-hudební rendez-vous.
Režie: Martin Dvořák
Vstupné: 400 Kč / osoba; kapacita omeze-
na, předchozí zakoupení vstupenky nutné.
Více informací a vstupenky online: 
www.tugendhat.eu.
en Dance-music randezvous.
Direction: Martin Dvořák
Admission: 400.- CZK, previous purchase 
of the ticket required.
Information: www.tugendhat.eu

na výletě / on a trip
GALERIE KABIET T
12. budova továrního areálu
J. A. Bati 5637, Zlín
www.kabinett.cz

Vladimír Véla, Jaromír Šimkůj
leden – únor / January – February
k / c Terezie Zemánková
Štěpánka Šimlová: Hapiness
březen – duben / March – April
k / c Ondřej Chrobák

TRANZIT 
Dittrichova 349/13, 120 00 Praha 2 
tranzit.cz

Knihovna Romafuturismo / 
Romafuturismo Library
1. 2. – zahájení provozu / opening
Knihovna romské literatury zaměřující se 
na emancipaci diskriminovaných etnik 
a kultur.
en Romafuturismo is a library of Roma 
literature aimed at the emancipation of 
ethnicities and cultures experiencing 
discrimination.
Iniciátorka projektu / Concept and project 
initiator: Ladislava Gažiová

TRANZITDISPLAY 
Dittrichova 9/337, Praha 2 
tranzitdisplay.cz

Ester Krumbachová
Sněžný muž – Nosit amulet – Zamotávat 
archiv / Yeti – Wear the Amulet – Tangle 
Up the Archive
Vystavující umělci / Participating artists: 
Mikuláš Brukner, Barbora Dayef, Daniela 
a Linda Dostálkovy, Bracha L. Ettinger, 
Jesse Jones, Tereza Kanyzová, Anja 
Kirschner, Jan Kolský, Kateřina 
Konvalinová, Ester Krumbachová, 
Kris Lemsalu, Marie Lukáčová, New 
Noveta, Matěj Pavlík, Johannes Paul 
Raether, Michaela Režová, Lucie 
Rosenfeldová, Sláva Sobotovičová, 
Tomáš Uhnák 
14. 12. 2017 – 21. 2. 2018
Mezinárodní výstavní projekt zpřístupňuje, 
interpretuje a otevírá studium tvorby 
kostýmní návrhářky, filmové scénáristky, 
režisérky a umělkyně Ester Krumbachové 
(1923 – 1996), klíčové osobnosti 
československé nové vlny.
en International exhibition project make 
accessible, interprets and opens to 
study the work of costume designer, film 
screenwriter, director and artist Ester 
Krumbachová (1923 – 1996), the key figure 
of the Czechoslovak New Wave.
k / c Zuzana Blochová, Edith Jeřábková, 
Anja Kirschner. Organizováno / Organized 
by Are | are-events.org

CENTRUM SOUČASNÉHO 
UMĚNÍ DOX 
Poupětova 793/1, Praha 7 
dox.cz

Viva Luboš Plný!
14. 12. 2017 – 12. 3. 2018
Tvorba Luboše Plného má charakter 
celoživotního konceptuálního projektu, ve 
kterém je výtvarná práce úzce propojena 
s quasi-vědeckými experimenty na vlastním 
těle. Výstava je koncipována s jistou nad-
sázkou jako hommage životu a dílu tohoto 
umělce-autodidakta a jeho úspěchu na 
mezinárodní výtvarné scéně.
en Luboš Plný’s work has the nature of 
a lifelong conceptual project, in which 
art is closely wedded to quasi-scientific 
experiments on his own body.The exhibi-
tion is conceived with a certain amount 
of hyperbole as an homage to the life and 
work of this self-taught artist and his suc-
cess on the international art scene.

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE – 
VELETRŽNÍ PALÁC / NATIONAL GALLERY 
IN PRAGUE – TRADE FAIR PALACE 
Dukelských hrdinů 47 (B4) 
út–ne / Tue-Sun 10.00–18.00 
ngprague.cz

Katharina Grosse: Wunderbild
16. 2. 2018 – 6. 1. 2019
Katharina Grosse připravila velkorozměr-
nou malířskou instalaci, která radikálně 

– G99
Dominikánské nám. 9 (F5)

Marie Štindlová: Prsten na parkovišti / 
A Ring in the Parking Lot
10. 1. – 18. 2.

Výstava Marie Štindlové, rezidentky Brno 
Artists in Residence vybrané Fakultou 
výtvarných umění a Domem umění města 
Brna v rámci společného programu pro 
úspěšného absolventa fakulty, vychá-
zí z autorčina dlouhotrvajícího zájmu 
o tvorbu textů a možností jejich uplatnění 
v kombinaci s uměleckými instalacemi. 
Tentokrát volí kresby velkých rozměrů, 
kterými předěluje prostor.
en The exhibition of Marie Štindlová, resi-
dent of the Brno Artists in Residence se-
lected by the Faculty of Fine Arts and the 
Brno House of Arts within their program-
me for a successful graduate of the fakulty, 
is based on her long-standing interest in 
creating texts and the possibilities of their 
use in combination with artistic installa-
tions. This time, the artist has chosen to 
place the text in the exhibition format by 
means of large-scale drawings; she uses 
them to section the space.
k / c Marta Fišerová Cwiklinski
Marie Tučková
28. 2. – 8. 4.
Výstava jako divadelní hra o několika 
dějstvích. Živé performance mají svůj 
základ ve vítězném projektu studentské 
soutěže Exit Ursula Uwe Marie Tučkové. 
Pro performanci je důležitý chór, který 
tvoří sedm žen a téma Konstrukce lásky 
nebo instáčové básničky. Sádrové objekty 
pak umocňují atmosféru a fungují jako 
divadelní scéna. Marie Tučková je vítězkou 
ceny pro studenty českých a slovenských 
vysokých škol Exit, ve spolupráci s níž se 
výstava koná.
en Exhibition as a play in several acts. Live 
performances are based on “Ursula Uwe”, 
Marie Tučková’s winning project in the Exit 
student competition. A choir consisting of 
seven women with the subject “Con-
struction of Love or Instagram Poems” 
plays an important part in the perfor-
mance. Objects made of plaster-of-Paris 
enhance the atmosphere and function as 
a stage set.
k / c Marta Fišerová Cwiklinski

FAIT GALLERY 
Ve Vaňkovce 2 (G6)
út – so / Tue – Sat 11.00 – 18.00 
Vstup zdarma / Free admission
www.faitgallery.com

ČS koncept 70. Let / CS Conceptual 
Art of the 70S
do / until 13. 1., Fait Gallery
k / c Beata Jablonská, Denisa Kujelová, Jana 
Písaříková
V rámci doprovodného programu k výstavě 
proběhne ve středu 10. ledna 2018 v 17.00 
komentovaná prohlídka s kurátorkami 
a umělci.
en The accompanying programme will 
include a guided tour of the exhibition with 
the curators and artists on Wednesday 10 
January 2018, 5 p.m.
Jan Merta: Návrat / Return
21. 2. – 5. 5., Fait Gallery
Pro práci Jana Merty je příznačná 
transformace reálných témat v osobní 
projekci vlastního prožitku. Důrazem 
na fragmenty skutečných předmětů či 
postav gradovaným monumentálním roz-
měrem, atypickou kompozicí barevných 
ploch a tísnivou vyprázdněností prostoru 
v opozici k důvěrnému vztahu k daným 
zobrazovaným reáliím vzniká u všech děl 
několik významových rovin, což dokládá 
i koncepce a název výstavy Návrat, který 
je zřejmý jen zdánlivě.
en Jan Merta’s art is typified by the trans-
formation of real-life subjects into per-
sonal projections of his own experience. 
Emphasis on the fragments of real objects 
and figures intensified by monumental 
dimensions, atypical composition of colour 
areas and the oppressive vacuum of the 
space in contrast to an intimate relation-
ship with the given portrayed situations 
give rise, with all of the artist’s works, to 
several levels of meaning, which is also 
confirmed by the concept of the exhibition 
and its title, only seemingly clear.
k / c Denisa Kujelová, Jiří Zahrádka
Radek Brousil, Peter Puklus: Stupid
21. 2. – 5. 5., Fait Gallery MEM
Jsou mladí. Jsou sebejistí. Jsou úspěšní. 
Radek Brousil a Peter Puklus jsou na svých 
domovských scénách vnímáni jako umělci, 
kteří mají jasno v tom co a vědí jak. Jistota? 
V postsocialistické Evropě? V roce 2017? 
Když Vám táhne na čtyřicet? Ve společ-
ném výstavním projektu hraje ústřední roli 
dialogicky uchopená pochybnost. Nejistota 
se stává východiskem pro soubor nových 
prací, které nemají potvrzovat dosažené 
pozice, ale spíše otevírat nové horizonty.
en They are young. They are self-confi-
dent. They are successful. Radek Brousil 
and Peter Puklus are perceived on their 
home art scenes as those who know what 
and they know how. Certainty? In post-
-socialist Europe? In 2017? When you are 
turning forty? Dialogically grasped doubt 
plays a central role in this joint exhibition 
project. Uncertainty has become the 
starting point for new works that do not 
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k / c kurátor / curator

 mimo mapu / out of map
Informace o termínech vernisáží najdete 
na stránkách artmap.cz a v našem 
newsletteru a nebo streamu příspěvků 
na FB ArtMap.

ARTIKLE
Masná 27/9 (G7)
artikle.cz + fb

Samuel Paučo: Znak
16. 1. – 10. 2.
k / c Kaliopi Chamonikola
Následující výstavy / Following exhibitions: 
Petr Veselý, Anna Klimešová, Lubomír Typlt 
další.

DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA / 
THE BRNO HOUSE OF ARTS
www.dum-umeni.cz 
út – ne / Tue–Sun 10.00 – 18.00

– DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA
Malinovského nám. 2 (E6)

Karel Otto Hrubý: fotograf, pedagog, 
teoretik / Photographer, Teacher, 
Theorist
6. 12. 2017 – 4. 3. 2018
V roce 2016 uplynulo sto let od narození 
významného českého fotografa, pedagoga, 
teoretika, kurátora a organizátora K. O. 
Hrubého. Jeho mnohostranný odkaz při-
pomene retrospektivní výstava rozsáhlého 
celoživotního díla širokého tematického 
záběru. Dům umění města Brna poprvé 
komplexně přiblíží jeho fotografickou 
tvorbu.
en The year 2016 marked the 100th 
anniversary of the birth of K. O. Hrubý, 
a leading Czech photographer, teacher, 
theorist, exhibition curator and organiser. 
His rich legacy will be commemorated by 
a retrospective centred on the main areas 
of his vast body of work and a broad scope 
of subjects.
k / c Jana Vránová, Antonín Dufek, Lukáš 
Bártl
Tadeáš Kotrba: Tři principy / Three 
Principles
6. 12. 2017 – 4. 3. 2018
Malby Tadeáše Kotrby reflektují autorovy 
konkrétní zážitky i vzpomínky, asociují 
pocity s nimi spojené i existenciální úvahy 
obecnějšího dosahu. Vycházejí z autorova 
vnitřního světa, z jeho subjektivní interpre-
tace jevů, které pro něj mají význam v sou-
vislosti s citlivým vnímáním dění kolem.
en Tadeáš Kotrba’s paintings reflect the ar-
tist’s experiences and memories, echoing 
feelings associated with them and more 
general existential observations. They are 
rooted in his inner world, in his subjective 
interpretation of phenomena that are 
important for him in connection with his 
sensitive perception of the surrounding 
world.
k / c Jana Vránová
Tomáš Svoboda: Adaptace / Adaptation
21. 3. – 22. 4.
Východiskem výstavy je snímek Tomáše 
Svobody Jako z filmu (2017) zabývající se 
narativními postupy a sémantickými i syn-
taktickými rovinami filmu. Je založen na 
vrstvení tautologických perspektiv, které 
propojují osobu autora, diváka a vypravěče. 
Krátce řečeno, pojednává o myšlení o filmu 
a současně také o myšlení filmem.
en The exhibition is inspired by Tomáš Svo-
boda’s Like in a Film movie (2017) examining 
narrative procedures and semantic and 
syntactic levels of film. It is based on the 
layering of tautological perspectives linking 
the artist, the audience and the narrator. In 
short, it focuses on thinking about film, and 
at the same time on thinking through film.
k / c Marika Kupková
Computer Graphic 1968 Re-visited
21. 3. – 22. 4.
Virtuální rekonstrukce výstavy počítačem 
generovaných grafik, kterou v roce 1968 
uspořádal v Domě umění města Brna 
kurátor a umělec Jiří Valoch. Výstava 
Computer Graphic byla jednou z prvních 
výstav počítačového umění vůbec a první 
výstavou umění tvořeného počítačem 
v tzv. východním bloku.
en A virtual reconstruction of one of the 
first exhibitions of computer-generated 
graphics and the first exhibition ever in 
the Eastern Bloc, organised in 1968 in the 
House of Arts by the theorist, curator and 
artist Jiří Valoch (*1946).
k / c Jana Horáková, Jiří Mucha

– DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU
Dominikánské nám. 9 (F5)

Něco něčím / Daliborem Chatrným
By vitrue of Dalibor Chatrný
7. 2. – 8. 4.

Výstava mapuje sféru působení a vlivu 
brněnského umělce D. Chatrného, a to jak 
prostřednictvím děl, tak prostřednictvím 
osobností, se kterými se v průběhu života 
potkával. Kurátoři vycházejí z přesvědčení, 
že význam tohoto umělce spočívá nejen 
v originalitě jeho uměleckých děl, ale také 
v jeho bezprostředním působení na různé 
generace umělců.
en The exhibition maps the activities and 
influence of the renowned Brno artist D. 
Chatrný, through works and personalities 
encountered by the artist in his lifetime. 
The curators believe that the artist’s im-
portance lies not only in the originality and 
authenticity of his artworks and projects 
but also in his influence on several genera-
tions of artists.
k / c Barbora Klímová, Filip Cenek
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GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
– DŮM U KAMENNÉHO ZVONU 
Staroměstské nám. 605/13, Praha 1 
ghmp.cz

The Reunion of Poetry and Philosophy
Zhang Xiaogang & Wang Guangyi
9. 2. – 20. 5.
Výstava představí dnes už mezinárodně 
etablované umělce Zhang Xiaoganga 
a Wang Guangia, jejichž undergroundové 
začátky datujeme do 80. let. Oba umělci 
výstavu koncipují přímo pro Dům U Ka-
menného zvonu a některé jejich aktuální 
práce reagují na atmosféru a historii Prahy 
a zdejší duchovní kontext.
en This exhibition will feature the work 
of two internationally established artists, 
whose underground beginnings date 
back to the 1980s. The show is designed 
according to The Stone Bell House archi-
tecture, while some of their specific works 
react to both the atmosphere and history 
of Prague and the local spiritual context. 
k / c Lü peng

– MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. PATRO 
Mariánské nám. 98/1, Praha 1

Nová díla ve sbírkách GHMP / 
New acquisitions from the collections 
of Prague City Gallery
8. 12. – 29. 4.

MUSEUM KAMPA – NADACE 
JANA A MEDY MLÁDKOVÝCH 
U Sovových mlýnů 503/2, 118 00 Praha 1 
museumkampa.cz

Jitka Svobodová: venku a uvnitř / 
outside and inside
25. 11. 2017 – 11. 3. 2018
Výstava aktuálních prací Jitky Svobodové, 
která shrnuje všechny důležité přístupy 
její tvorby.
en The exhibition of Svobodová’s recent 
work sums up all important approaches 
in her work.
Ateliérová setkání: Marcel Duchamp, 
Raymond Duchamp-Villon, Jacques 
Villon, František Kupka a další / 
Neighbours in Art: Marcel Duchamp, 
Raymond Duchamp-Villon, Jacques 
Villon, František Kupka and others
9. 9. 2017 – 9. 1. 2018
Výstava představuje, vůbec poprvé 
v Česku, uměleckou skupinu, respektive 
volné uskupení umělců, kteří se postupně 
usazovali na pařížském předměstí Puteaux 
a významně zasáhli do vývoje moderního 
umění vytvořením jakési druhé, 
nepicassovsko-braqueovké cesty, dávající 
velký význam barvě a zákonitostem 
vycházejícím z univerzálních principů 
přítomných v přírodě a univerzu vůbec.
en The exhibition presents, for the 
first time in Czechia, artistic group, 
respectively a loose grouping of artists 
who gradually settled in the Puteaux 
suburb of Paris.
k / c Brigitte Leal, Pierre Brullé

GALERIE VI PER 
Vítkova 293/2, 186 00 Praha 8 
st–pá / Wen–Fri 13.00–19.00, 

předefinovává malbu jakožto performativní 
a strukturální médium a reaguje přímo 
na industriální prostor galerie postave-
né ve funkcionalistickém stylu pozdních 
dvacátých let.
en Katharina Grosse elaborates a large-
scale, site specific painterly installation 
which radically redefines painting as a per-
formative and architectural medium and 
responds to the Gallery's industrial space 
of the late 20s functionalist style.
Maria Lassnig
16. 2. – 17. 6.
Národní galerie v Praze s potěšením před-
stavuje první velkou výstavu průlomové 
tvorby jedné z nejvýznamnějších umělkyň 
současnosti Marii Lassnig.
en The National Gallery in Prague is proud 
to present “Maria Lassnig”, the first in 
Czech Republic large scale exhibition of 
the groundbreaking oeuvre of one of the 
most distinguished artists of the present 
day, Maria Lassnig.
Moving Image Department #8:
Maria Lassnig
16. 2. – 9. 9.
Zatímco v prvním patře Veletržního paláce 
proběhne retrospektiva Marii Lassnig 
(1919–2014), osmá kapitola Moving Image 
Department tuto plodnou rakouskou 
umělkyni představí jakožto experimentální 
filmařku.
en Coinciding with the retrospective of 
the prolific oeuvre of Austrian artist Maria 
Lassnig (1919-2014) on the 1st floor of the 

Trade Fair Palace, chapter 8th of the Mov-
ing Image Department presents Lassnig as 
an experimental filmmaker.

ARTINBOX 
Perlová 370/3, 110 00 Praha 1 
artinbox.cz

Alexandr Hackenschmied:
Skromný prorok nových vizí
18. 12. 2017 – 27. 2. 2018
Alexandr Hackenschmied patřil k nejvý-
znamnějším osobnostem české filmové 
a fotografické avantgardy a stal se jedním 
z mála českých držitelů ceny americké 
filmové akademie Oscar za film Žít! Výstava 
představuje jeho zájem nejen o výtvarnou 
a experimentální stránku fotografie, ale 
také sociálně dokumentární aspekt jeho 
tvorby. Představujeme snímky z doby kdy 
žil a tvořil v Československu, dále z cest, 
kdy provázel Jana Antonína Baťu na 
cestách po světě, a následně jeho tvorbu 
poté, co koncem 30. let emigroval do USA.
en A. Hackenschmied was one of the most 
important figures of Czech film and photo-
graphic avant-garde. His movie To Be Alive! 
was also rewarded with an Oscar. Besides 
his photographic experiments, the exhibiti-
on aims to present the aspect of social do-
cumentary in his work. It contains images 
from the time when he lived and worked 
in Czechoslovakia, so as those captured 
during his travels around the world with Jan 
Antonín Baťa and also work created after 
his migration to the USA in late 30’s.
k / c Petra K Hammidd, Nadia Rovderová

so / Sat 12.00–18.00 
vipergallery.org

Katarina Burin: Žijeme, Brno 1928–1931 / 
We are alive, Brno 1928–1931
29. 11. – 19. 1.
Výstava představuje fiktivní meziválečnou 
architektku Petru Andrejovu-Molnár, jejíž 
osudy popisuje v rámci vývoje architekto-
nické moderny raného 20. století. V ga-
lerii bude (znovu) vytvořen malý obchod, 
který Andrejova-Molnár spoluprovozovala 
v Brně a který sloužil nejen pro prezen-
taci návrhů, ale také jako místo setkávání 
a výměny názorů brněnské meziválečné 
generace. 
en Works of fictive architect Petra 
Andrejova-Molnár invented by an Ameri-
can artist Katarina Burin.

GALERIE SOUČASNÉHO UMĚNÍ 
A ARCHITEKTURY / DŮM UMĚNÍ 
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Dům umění
Náměstí Přemysla Otakara II. 38,
České Budějovice
dumumenicb.cz

Daniel Pitín
20. 2. – 18. 3.
Heinrich Dunst
27. 3. – 27. 4.

PLATO OSTRAVA
Kancelář pro umění
Českobratrská 1888/14, Ostrava
plato-ostrava.cz

Heroic vs. Holistic
16. 11. 2017 – 28. 1.2018
Výstava Heroic vs. Holistic, představená 
formou erotic eco-dramatu, nabízí po-
stromantický pohled na přírodu.
en Introduced in the form of an eco-
drama, the exhibition Heroic vs. Holistic 
offers a post-romantic view of nature.
k / c Daniela a Linda Dostálkovy

Statutární město Brno
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