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České umění 90. let 

ze sbírky Komerční banky

23. 5. – 23. 9. 2012

Ve Vaňkovce 2, Brno
www.wannieckgallery.cz
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Dům umění města Brna
Rafani
Dech!
28 06 —
05 08 2012

Petra Feriancová
Studie k druhému plánu
28 06 —
05 08 2012

Diplomanti FaVu 2012
30 06 —
26 07 2012

Signály z neznáma
26 09 —
13 01 2013



4AM / 
GAlerie Architektury

Starobrněnská 18 [G5]
www forum4am.cz

otevřeno út–ne 14–19

expozice jednoho projektu
Sezónní exteriérová expozice na ulici 
Starobrněnská před 4AM/Galerií architektury 
prezentuje výběr realizovaných návrhů 
v rámci středoevropského prostoru 
se zaměřením na nejmladší generaci 
architektů. Každé dva týdny je zde 
vystaven nový architektonický projekt. 

FrAMe011
13. 6.–1. 7. 2012
Putovní výstava oceněných prací soutěže 
FRAME011 otevřené profesionálním 
fotografům a studentům ze zemí Visegrádské 
čtyřky. wwwfotoframe.net

Brno město uprostřed obory
5. 7.–5. 8. 2012
Festival posedlosti pod borovým měsícem 
s autorskou skupinou Posedlí, její ž členové 
se veřejně přiznávají ke své lásce k posedům. 
Jejich citům ale bude prostor galerie malý, 
rozlétnou se do celého města. Loveckou 
formou rozliší silná a slabá místa a za 
pomoci specifických posedů nahradí různé 
funkce, které dané lokace pozvednou nad 
každodenní všednost obory. Prostřednictvím 
radostného dobrodružství přímo v galerii 
seznámí účastníky otevřené laboratoře se 
stavbou posedu i jeho praktickým využitím.

interpretace města
3. 9.–8. 9. 2012
Hlavním tématem workshopu jsou 
možnosti využívání veřejného prostoru 
a tanečně-improvizační interpretace 
konkrétních míst ve městě. Jeho náplní 
bude týdenní společný tanečně-
improvizační trénink vedený choreografem 
Vangelisem Legakisem (GR/GB) spojený 
s průzkumem veřejného prostoru města. 

kotvy Máje. České obchodní domy 
1965-1975
18. 9.–7. 10. 2012
→ vernisáž 18. 9. 2012 v 18 h
Brněnská repríza výstavy, jež se poprvé 
uskutečnila v roce 2011 v pražské Galerii 
VŠUP, představí patnáct nejvýznamnějších 
českých obchodních domů, jejichž návrhy 
a realizace spadají do 60. a 70. let 20. 
století, a které sehrály v české architektuře 
tohoto období nezastupitelnou roli. 

GrAu studios
Benešova 703, www graukllktv.eu

Letní prostor Grau kollektivu za autobusovým 
nádražím Grand. Chcete-li si ukrátit chvíli 
čekání na vlak nebo autobus, svlažit 
se, navštívit je nebo si jen tak posedět 
u autorských knížek a fanzinů, sledujte loga 
Grau kllktv na chodnících. Sídlí v bývalé 
pokladně vlakového nádraží, budova spěšnin. 
Grau studios jsou letní ateliéry, krátkodobé 
výstavy, projekce a koncerty, večírky a dj sety. 
Letním rezidentem je brazilský umělec Tizo All.

Provoz zahájí výstava vídeňské Angewandte 
(University of Applied Arts Vienna), obor 
Art and Science (The Department for 
Ontological Patchworks, Dr. Bernd Kräftner): 
mikrovýstavou a prezentací projektu 
euratom. www artsience.uni-ak.ac.at.
Sledujte web graukllktv.eu.

Anna Fríða Jónsdóttir: labrotomy
→ 1. 8. 2012 od 18 h
Výstava islandské umělkyně. www annafrida.com

Anne FrAnk MeMoriAl
Orlí 22 [G5]

www graukllktv.eu
otevřeno Vitrína přístupná nepřetržitě

Štěpánka sigmundová a nina Grúňová
5. 6.–2. 7. 2012

Šárka telecká a ondřej telecký
3. 7.–31. 7. 2012

ondřej kotrč a Štěpán křížek
1. 8.–2. 9. 2012

Martin Blaško a tomáš sedláček
3. 9.–1. 10. 2012

tic GAlerie
Turistické a informační centrum města 

Brna, Radnická 4 [G5]
www galerie-tic.cz

otevřeno út–pá 10–18 h, so 10–14 h

– GaleRie KaBineT
v sobotu vstup volný

yael Ben-horin: outsid(h)er
24. 5.–4. 7. 2012
Autorka na projektu začala pracovat poté, 
co náhodou narazila na fotografii zneužívané 
desetileté dívky, která byla součástí 
upoutávky na stránky s dětskou pornografií. 
V bezmoci pramenící z neschopnosti pomoci 
oběti zneužívání se umělkyně začala zabývat 
tímto problémem z kritické socio-politické 

perspektivy. Pomocí digitálních technik na 
úpravu snímků vytvořila série fotomontáží, 
které kombinují skutečné rodinné snímky 
s tvářemi zneužívané dívky ze čtyř jejích 
fotografií.

Mira Gáberová, ivan svoboda: Behind 
the tree
11. 7.–29. 8. 2012
→ vernisáž 10. 7. od 17.30 h
Autoři pro Galerii Kabinet připravili 
prostorovou instalaci s videoprojekcí, kde 
se budou volně, hravou formou, vypořádávat 
s 2D prostorem, 3D prostorem, úhlem pohledu 
a filmovou iluzí. Výstava se bude skládat ze 
dvou částí, které budou vzájemně propojené 
a budou vizuálně připomínat filmové kulisy. 
Projekt zkoumá absurdní situace vznikající 
během 3D projekcí na filmovém plátně 
způsobené použitím nevhodných projektorů 
určených pro klasické 2D promítání.

– GaleRie u DOBRéhO PaSTýře
v sobotu vstup volný

Marek kvetán: in-formátor
24. 5.–4. 7. 2012
Kurátor Vlado Beskid koncipoval výstavu 
Marka Kvetána jako výběr děl z autorova 
aktuálního tvůrčího období (2008–2011), 
které vychází z post-konceptuálních přístupů 
a z analýzy digitálních médií. V Galerii 
U Dobrého pastýře bude představena série 
nových prací (reverzních situací), které 
dominuje vytváření hybridních objektů 
a instalací obsahujících jistou dávku 
ironie, absurdity a přepínání kontextů. 

Jana kapelová: Volný pracovní čas 
(Work in Progress)
11. 7.–29. 8. 2012
→ vernisáž 10. 7. od 17.30 h
Volný pracovní čas Jana Kapelová, studentka 
doktorandského programu v Ateliéru videa 
a intermediální tvorby při Vysoké škole 
výtvarných umění v Bratislavě, ve svém
projektu mapuje potřebu kreativní 
seberealizace vznikající během běžné
pracovní doby. Autorka oslovila několik 
osob, které se "přiznaly" k realizaci tajných 
projektů v rámci vykonávaného zaměstnání. 
Výstava je zamyšlením nad prostředím, které 
vytváří zaměstnavatel svým zaměstnancům, 
a ti - navzdory kontrole - v pracovním čase 
vytváří hodnoty, které je možné zahrnout pod 
ambivalentní pojem "volný pracovní čas".

– GaleRie MlaDých
vstup volný

Celoroční kurátorský projekt Křehké kino
lucia sceranková: tichá voda brehy 
myje
do 4. 7. 2012
Obrazy fotografií Lucie Scerankové jsou střetem 
iluzivních a reálných výjevů. Ten se děje v rámci 
záznamu pracně budovaných scénografií 
imaginativních dějů nebo během přímé 
dokumentace okolí. V obou případech
dochází k vytvoření motivu tušené nebo 
reálně přítomné stopy po autorčině fyzickém 
zásahu do fotografie nebo fotografovaného 
prostředí. Série ve své různorodosti odkazuje 
i k archetypům klasických žánrů fotografického 
řemesla, jako je krajina, portrét, zátiší.

dominik Gajarský: Mechanický 
dokument
11. 7.–29. 8. 2012
→ vernisáž 10. 7. v 17.30 h
Prostředí, schémata a motivy ze života tanečnice.

Jiří kotrla
5. 9.–4. 10. 2012
→ vernisáž 4. 9. od 17.30
Filmové scény a stopy po nalezených 
předmětech (rekvizitách).

Nabídka komentovaných prohlídek po 
objednání na tel.: 542 427 108 nebo e-mail: 
galerie@ticbrno.cz.

 – GaleRie Kina aRT
kurátorský projekt Grau kllktv

cihlářská 19 [e4]
www graukllktv.eu

otevřeno po–ne 15–24

do vöyd
do 29. 6. 2012

grau collection
1. 7.–31. 8. 2012
→ vernisáž 30. 6. v 18 h

kryštof Ambrůz
5. 9.–25. 9. 2012
→ vernisáž 4. 9. v 18 h

Jarmila Mitríková a dávid demjanovič
27. 9.–16. 10. 2012
→ vernisáž 26. 9. v 18 h

důM uMění MěstA BrnA
www dum-umeni.cz

otevřeno st–ne 10–18 h

– DůM uMění MěSTa BRna
Malinovského nám. 2 [F5]

rafani: dech!
28. 6.–5. 8. 2012
→ vernisáž 27. 6. v 18 h
Výstava, kterou umělecká skupina Rafani 
spolu se dvěma kurátory připravuje pro 
Dům umění města Brna, představuje z větší 
části zbrusu nový projekt Rafanů a první 
kurátorovanou retrospektivu jejich dosavadní 
tvorby, představenou kurátorem Güntherem 
Holler-Schusterem z Neue Galerie Graz 
a Edith Jeřábkovou.

Petra Feriancová: studie k druhému 
plánu
28. 6.–5. 8. 2012

→ vernisáž 27. 6. v 18 h
Umělkyně Petra Feriancová si klade otázku, 
čím lze nahradit obraz či jiný impulz, který 
iniciuje u vnímatele vznikání či proměny 
v obraze, vázané na jeho subjektivní 
zkušenosti. Pro galerii G99 vzniknou nové 
práce. Výstupy budou „živé akty“ (diskuze, 
přednášky, koncerty…), dokumentace 
realizace projektu, klasické vystavení 
estetických artefaktů. Výstava je součástí 
výstavního projektu Galerie G99, kurátorem 
je František Kowolowski.

– DůM Pánů z KunšTáTu
Dominikánská 9 [G5]

diplomanti FaVu 2012
30. 6.–26. 7. 2012
→ vernisáž 29. 6. v 16 h
Výstava magisterských diplomových prací
čerstvých absolventů brněnské Fakulty 
výtvarných umění.

Brněnský architektonický manuál (BAM)
Brněnský architektonický manuál (BAM): za 
pomoci volně přístupné internetové databáze, 
tištěné mapy a publikace zprostředkuje všem 
zájemcům o architekturu podrobné informace 
o brněnských stavbách, které vznikly v letech 
1918-1945. www bam.brno.cz

GAlerie MěstA BlAnskA
Dvorská 2, Blansko

wwwgalerie.blansko.cz
otevřeno út–pá 10–12, 12.30–17

so–ne 14–17

eduard ovčáček: Poslední dekáda
10. 6.–4. 7. 2012
Rozsáhlé dílo Eduarda Ovčáčka zahrnuje 
malby, plastiky a propalované desky/reliéfy – 
– včetně monumentálních realizací pro 
interiéry a exteriéry, koláže na papíře i na 
plátně, frotáže a kresby, grafiku, zejména 
strukturální tisky, serigrafie, počítačovou 
grafiku a fotografie – digitálně zpracované 
a tištěné jako fotografika, instalace a akce 
v plenéru, vizuální a konkrétní poezii.

V Blansku vystavuje výběr z děl, které vytvořil 
během posledních desíti let.

letní výtvarná dílna
16. 7.–20. 7.
Týdenní tvořivá dílna zejména pro děti. Akce 
se ohlíží za uplynulými výstavami, nechává 
se inspirovat postupy a náměty umělců, 
kteří v Galerii města Blanska vystavovali 
v předchozím roce.

daniela Baráčková a Petra herotová
8. 9.–3. 10.
Obě umělkyně spojuje kromě společných studií 
a výstav i město Blansko. Daniela Baráčková 
se narodila v nedaleké Černé Hoře a Blansko 
často navštěvovala. Petra Herotová zde žila 
a působila jako vedoucí Galerie města Blanska 
tři roky (2007–2010). Umělkyně by svoji 
výstavu chtěly soustředit právě na toto město.

MorAVská GAlerie V Brně
www moravska-galerie.cz

otevřeno st–ne 10–18, čt 10–19 h
Volné vstupy každý první pátek 

v měsíci a 12. 8. do stálých expozic 
(Pražákův palác, uměleckoprůmyslové 

muzeum, Místodržitelský palác)

– PRažáKůV Palác
husova 18 [F4]

Moderní a současné umění, práce 
tvůrců české moderny a meziválečné 
avantgardy.
Stálá expozice.

25. mezinárodní bienále grafického 
designu Brno 2012
21. 6.–28. 10. 2012
Mezinárodní bienále grafického designu 
v Brně bylo založeno v roce 1963. Koná se od 
r. 1964 každý sudý rok ve všech výstavních 
prostorách Moravské galerie v Brně. Patří 
k nejstarším a nejvýznamnějším akcím v oboru 
vizuální komunikace na světě. Tři hlavní pilí ře 
letošního 25. Bienále Brno tvoří mezinárodní 
soutěž, výstava hostujících kurátorů 
a mezinárodní sympozium. Bienálový program 
obohatí řada doprovodných výstav, kulturních 
programů a přidružených akcí.

25th international Biennial of Graphic 
design Brno 2012
21/6–28/10 2012
The International Biennial of Graphic 
Design in Brno, one of the oldest and most 
prestigious events in the field of visual 
communication in the world, was launched 
in 1963. Since 1964 it has been held every 
second year in all the exhibition spaces of 
the Moravian Gallery in Brno. The three main 
areas of this year's 25th Brno Biennial are 
constituted by an international competition, 
an exhibition of visiting curators and an 
international symposium. The programme 
of the Biennial will also encompass a host 
of accompanying exhibitions, cultural 
performances and associated events.

dvě nebo tři věci, co vím o Provo 
(brněnská verze)
Výstava hostujícího kurátora. Provo bylo 
amsterdamské anarchistické hnutí, které 
existovalo v letech 1965–1967 a navždy 
ovlivnilo podobu holandské politické 
a kulturní scény. Výstava představuje 
malý, osobní archiv hnutí, včetně materiálů 
vztahujících se k různým aktivitám, jež 
na Provo navazovaly. Autoři projektu: 
Experimental Jetset, Amsterdam.

two or three things i know about 
Provo (the Brno edition)
Two or Three Things I Know about Provo 
revolves around a small, personal archive of 

the movement, including materials related 
to the various activities following in the 
footsteps of Provo (Aktiegroep Nieuwmarkt).

Práce z kalifornie
Současný grafický design s tématy migrace, 
mytologie západu, kovbojů, iluze, fantazie, 
rozbitých snů a samozřejmě Hollywoodu ve 
své vášnivosti, dravosti i syrovosti.

Work from california
The contemporary graphic design of the Golden 
State (California) reflects the multiple layers 
and the complexity of the 31st American state.

– uMělecKOPRůMySlOVé MuzeuM
husova 14 [G4]

kožená liturgická roucha ze sbírky MG
do 2. 9. 2012
Kožené liturgické oděvy tzv. kasule z 18. století, 
které sloužíli k církevním ceremoniím.

užité umění a design
Stálá expozice

Mezinárodní soutěž Bienále Brno 
2012
Jádrem 25. Bienále Brno je tradičně 
mezinárodní soutěž, koncipovaná 
výběrovou porotou. Expozice mezinárodní 
soutěže si klade za cíl představit široké 
spektrum současného grafického designu 
a jeho proměny napříč médii a formami 
uspořádáním exponátů do tématicky vnitřně 
strukturovaných okruhů.

Brno Biennial 2012 international 
competition
The international competition exhibition 
sets out to present the broad spectrum 
of contemporary graphic design and its 
transmutations across the media using 
various forms of arranging exhibits into 
thematically structured areas.

khhhhhhh – slavs and tatars.
laureátka Bienále Brno 2008 kasia 
korczak
Jde o přehodnocení pedagogiky, pokroku 
a modernosti přes perspektivu jediného 
fonému – těžko vyslovitelného kh. Nabízí 
hluboký vhled do jazyka nejen z pohledu 
evolučního, ale i metafyzického rozhraní.

khhhhhhh – slavs and tatars
the Brno Biennial 2008 laureate 
kasia korczak
This phoneme, which a great majority of 
the inhabitants of the western hemisphere 
finds difficult or downright impossible to 
pronounce, provides a deep insight into 
language both from the point of view of an 
evolutionary interface and even metaphysics.

– MíSTODRžiTelSKý Palác 
Moravské náměsti 1a [G5]

umění od gotiky do 19. století
Stálá expozice.

sběratelé a mecenáši Vi: Marie 
richterová (1927–2011)
Do 9. 9. 2012
Výstava je poctou jedné z nejštědřejších 
donátorek posledních let. Brněnská lékařka 
Marie Richterová shromáždila pozoruhodný 
soubor starožitností a uměleckých předmětů, 
který na sklonku svého života věnovala 
Moravské galerii v Brně.

dAr (husák trávu nekouřil)
Výstava představí český hudební plakát 
od sedmdesátých let do současnosti, 
v němž se zrcadlí léta normalizace, 
McDonaldizace i pokusy o normalitu. Projekt 
doprovází netradiční katalog, který je nejen 
dokumentem k výstavě, ale současně 
i výzkumnou laboratoří grafického designu.

Gift (husák did not smoke dope)
The graphic designer Karel Haloun, who 
initiated this exhibition, will present the Czech 
music poster from the 1970s to the present 
day, mirroring the years of “normalization”, 
McDonaldization and attempts at true 
normality.

květa Pacovská – Ad infinitum.
osobnosti českého grafického 
designu.
Výběrem autorských knih představí Květa 
Pacovská svůj přístup k tvorbě taktilních, 
zvukových, skulpturálních a architektonických 
knižních objektů. Výstavu doplní autorčiny 
umělecké plakáty a tzv. malované abecedy.

květa Pacovská – Ad infinitum. 
Personalities in czech Graphic 
design.
A selection of the original books, book objects 
and the graphic alphabet by Květa Pacovská is 
framed by rare posters for her own exhibitions 
and for book fairs.

– JuRKOVičKOVa Vila
Jana nečase 2 [e1]

otevřeno 10–12 h a 12.30–18 h
Vstup pouze po předchozí rezervaci. 

Prohlídku s výkladem je možné 
objednat na tel. č. 532 169 501 nebo 

přes rezervační formulář na 
wwwmoravska-galerie.cz/jurkovicova-vila

dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům
Stálá expozice.

Jan kotěra
13. 4.–30. 9. 2012
První ze série výstav zabývajících 
se akademickou recepcí lidového umění 
od konce 19. století až do současnosti. 

Hlavní pozornost bude věnována interiérové 
tvorbě, užité tvorbě a volnému umění.

 
Mezinárodní sympozium

25. Bienále Brno 2012 
Biennial Talks 25th

Brno Biennial 2012

22.–24. 6. 2012
Divadlo Reduta, Zelný trh 4, Brno
Třídenní cyklus přednášek a prezentací 
světově významných tvůrců a teoretiků 
designu. Sympozium nabídne možnost 
seznámit se s osobnostmi grafického 
designu, s jejich prací a názory, ale 
i příležitost k osobním rozhovorům 
a prostorem ke kritické diskusi. Pracovními 
jazyky jsou čeština a angličtina.

Účastnický poplatek na sympozium je 
3000 Kč / 120 eur, pro studenty 1500 Kč / 
60 eur (nutno uhradit hotově při akreditaci).

22–24/6/2012
Reduta Theatre, Zelný trh 4, Brno
A three-day cycle of lectures and 
presentations by leading world designers and 
design theorists. The symposium will provide 
an opportunity to get to know the exponents 
of graphic design, their work and opinions 
and engage in critical discussion. The official 
languages are Czech and English.

Participant fee for the Biennial Talks 3000 
CZK / 120 EUR, students 1500 CZK / 60 EUR 
(to be paid in cash upon registration).

Program
Pátek, 22. června

Způsoby praxe i
–  Andrew Blauvelt (USA) Muzeum jako 

platforma pro design
–  Sulki & Min (KR) Možná nebudeme dávat 

smysl
–  Zak Kyes (UK/CH) Práce s…
–  R. V. Novák (CZ) Zdroje, části, zbytky, 

vedlejší produkty a jiné…
–  Jan van Toorn (NL) Strategie, metody 

a prostředky kritické praxe

Sobota, 23. června
 kurátoři výstav a spolutvůrci 25. 
Bienále Brno 2012
–  Na Kim (KR) Mezinárodní soutěžní 

přehlídka 25. Bienále Brno 2012
–  Kasia Korczak (PL) Khhhhhhh — Slavs 

and Tatars
–  Adéla Svobodová, Tereza Hejmová, 

Pauline Kerleroux (CZ) Identita 
a grafický design 25. Bienále Brno 2012

–  Karel Haloun (CZ) DAR (Husák trávu 
nekouřil)

–  Jon Sueda (US) Otevřené prostory: 
grafický design a tvorba výstav

–  Experimental Jetset (NL) Dvě nebo tř i 
věci, co vím o Provo (Brněnská verze)

–  Milan Knížák (CZ)

neděle, 24. června
Způsoby praxe ii
–  Karl Nawrot (FR) Nahrávka (Záznam)
–  James Langdon (UK) Eastside Projects: 

nahromaděná identita
–  Linked by Air (US) ‚ONLY‘: Vytváření 

otevřených prostor a věcí, které se 
proměňují

–  Christoph Keller (DE) Způsoby 
multiplikace: vrchol a krize

–  Kateřina Šedá (CZ) Jmenuješ se Josef 
Šedý

Programme
Friday, June 22

Modes of Practice i
–  Andrew Blauvelt (USA) The Museum as 

Design Platform
–  Sulki & Min (KR) We May Not Be Making 

Sense
–  Zak Kyes (UK/CH) Working With…
–  R. V. Novák (CZ) Sources, Bits, Pieces, 

Leftovers, Side Products and Others…
–  Jan van Toorn (NL) Strategies, Methods 

and Means of the Critical Practice

Saturday, June 23
the curators and collaborators of the 
25th Brno Biennial
–  Na Kim (KR) International Competition of 

the 25th Brno Biennial 2012
–   Kasia Korczak (PL) Khhhhhhh – Slavs 

and Tatars
–  Adéla Svobodová, Tereza Hejmová, 

Pauline Kerleroux (CZ) Visual Identity 
for the 25th Brno Biennial

–  Karel Haloun (CZ) GIFT – Husák Didn't 
Smoke Dope

–  Jon Sueda (USA) Wide Open Spaces: 
Graphic Design and Exhibition Making

–  Experimental Jetset (NL) Two Or Three 
Things I Know about Provo (The Brno Edition)

–  Milan Knížák (CZ)

Sunday, June 24
Modes of Practice ii
–  Karl Nawrot (FR) Record
–  James Langdon (UK) Eastside Projects: 

An Accumulating Identity
–   Linked by Air (US) ‚ONLY‘: Making Open 

Spaces and Things that Change
–  Christoph Keller (DE) Modes of 

Multiplication: Climax and Crisis
–  Kateřina Šedá (CZ) Your Name is Josef Šedý

 Doprovodný program

Pátek 22. 6. 2012
Místodržitelský palác

–  18 h Komentovaná prohlídka výstavy Dar 
(Husák trávu nekouřil) s autorem Karlem 
Halounem

–  18.30 h Komentovaná prohlídka výstavy 
Květa Pacovská Ad Infinitum s kurátorkou 
Martou Sylvestrovou
Friday, June 22, 6 pm
Governor's Palace

–  6 pm Guided tour of the exhibition
Karel Haloun / Gift (Husák didn't smoke 
dope)

–  6.30 pm Guided tour of the exhibition 

Marta Sylvestrová / Květa Pacovská – Ad 
Infinitum

Pátek 22. 6., 19 h
Místodržitelský palác

–  Křest knihy Zak Kyes / Working 
with…

Friday, June 22, 7. pm
Governor's Palace

–  Book launch / Zak Kyes / Working 
with…

Sobota 23. 6. 2012
Pražákův palác

–  18 h Komentovaná prohlídka výstavy Dvě 
nebo tř i věci, co vím o Provo s hostujícími 
kurátory

–  18.30 h Komentovaná prohlídka výstavy 
Práce z Kalifornie s autorem výstavy Jonem 
Suedou (USA)

Saturday, June 23
Pražák Palace

–  6 pm Two or Three Things I Know about 
Provo (The Brno Edition), Guided tour of 
the exhibition

–  6.30 pm Jon Sueda (USA) / Work from 
California, Guided tour of the exhibition

Sobota 23. 6. 2012, 19–22 h 
Pražákův palác / nádvoří + hansen 
Restaurant

–  Jazz Queens / Kaia Brown – Tonya 
Grawes – Vera Love & Tony Blues Band

Saturday, June 23 7–10 pm
Pražák Palace + hansen Restaurant

–  Jazz Queens / Kaia Brown – Tonya 
Grawes – Vera Love & Tony Blues Band

Sobota 23. 6. 2012, 22.30 h, 
uměleckoprůmyslové muzeum

–  Začátečníci (Mike Mills, 2010, USA, 104 
min). Filmová projekce v rámci Sympozia 
Bienále Brno 2012

Saturday, June 23 10.30 pm
Museum of applied arts

–  Beginners (Mike Mills, 2010, USA, 104 
min.)

Bienálové středy s výklady ve 
výstavách

–  12. 9., 19. 9., 26. 9., 3. 10., 10. 
10., 17. 10., 24. 10. vždy v 17 h
S kurátory výstav Bienále Brno 2012.

Biennial Wednesdays with guided 
tours of the exhibitions

–  12, 19, 26/9, 3, 10, 17, 24/10 
always at 5 pm
With curators of the Brno Biennial 2012 
exhibitions.

Bienálové čtvrtky s filmem, hudbou, 
literaturou

–  6. 9., 13. 9., 20. 9., 27. 9., 4. 10., 
11. 10., 18. 10., 25. 10. 2012 vždy 
v 17 h
Komponované podvečery s literaturou, 
filmem, hudbou & výstavy Bienále Brno 2012.

Biennial Thursdays with film, music 
and literature

–  6, 9, 13, 20, 27/9, 4, 11, 18, 
25/10, always at 5pm
Matinee programmes with literature, 
film, music & the Brno Biennial 2012 
exhibitions.

 
Festival Biennále Brno 2012

Brno Biennale 2012 Festival

Místodržitelský palác
27. 6., 11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8., 
18–22 h

burningBeAts GAllery pArty
burningBEATS je platforma pro kreativní 
tendence z oblasti živé i mixované hudby, 
současného tance včetně battle ve street 
dance, performance, grafického designu, 
výtvarného umění, ale také módy.
www burning.cz a www bienalebrno.org.

Governor's Palace
June 27, July 11, July 25, august 8, 
august 22, 6–10 pm

burningBeAts GAllery pArty
BurningBEATS is a platform for creative 
tendencies in the sphere of live music and 
remixes, modern dance including street 
dance battles, performances, graphic 
design, visual art and fashion.
www burning.cz and www bienalebrno.org

Pražákův palác / 
uměleckoprůmyslové muzeum / 
Místodržitelský palác
21. 9., 18–24 h

Bienálová noc
Všechny výstavy bienále budou otevřeny 
zdarma, doplněny o doprovodný program.
Debaty, komentáře, jazyk, slovo, film, hudba, 
literatura, výtvarné dílny, ale i sport.

Pražák Palace / Museum of applied 
arts / Governor's Palace
September 21, 6–12pm

Biennale night
Free entry to all Biennale shows 
supplemented by a rich accompanying 
programme.

derniera Bienále Brno 2012
neděle 28. 10. 2012, 14–18 h
Slavnostní zakončení bienále s kurátory 
a hosty.
last day of the Brno Biennial 2012
Sunday 28/10 2–6pm
Formal closing of the Brno Biennial with 
curators and guests.

 Výtvarné dílny Bienále Brno 2012

Letní výtvarné kurzy
Obrázky, písmenka a design
pro děti od 2 do 6 let s rodiči

–  13. 8., 14. 8., 16. 8. Výtvarná dílna 
loučka, husova 8

–  15. 8., 17. 8. uměleckoprůmyslové 
muzeum

Tvořivé dílny zaměřené na hru s písmem, 
barvami a tvary, výrobu ručního papíru 
i jednoduché grafické techniky.

Kolik tváří má design?
pro děti od 6 do 12 let
–  20. 8.–24. 8. uměleckoprůmyslové 

muzeum
Týdenní putování po výstavách Bienále 
Brno, na kterých najdeme inspiraci pro 
vlastní výtvarnou tvorbu v ateliéru — kresbu, 
malbu, koláže, počítačovou animaci, nebo 
i „grafické“ instalace ve veřejném prostoru. 
Informace a přihlášky na tel.: 532 169 146 
nebo da@moravska-galerie.cz.

edukační programy pro školy
 září, ří jen 2012

–  Tečky, barvy, rastry (Mezinárodní soutěž 
Bienále Brno 2012) — pro MŠ a 1stupeň ZŠ

–  Knihy jako sochy (Květa Pacovská — Ad 
Infinitum) — pro 1. a 2stupeň ZŠ

–  Co dokáže grafický design? 
(Mezinárodní soutěž Bienále Brno 2012) — 
pro 2stupeň ZŠ

Sobotní ateliéry pro děti
–  6. 10., 10–12 h, Písmenka v pohybu 

— animace
–  20. 10. 10–12 h, Vystřihni si sochu

Tvůrčí dílny pro pedagogy
–  4. 10., 10–12 h

Perforovaný grafický design
 Rozhovory s obrazy / galerie jako otevřený 
prostor inspirace formou výtvarných 
animací pro pedagogy nejen při návštěvě 
galerie, ale i ve školní výuce. Informace na 
tel.: 532 169 151 nebo da@moravska-
galerie.cz. Nutná rezervace místa předem.

Mezi námi
–  září 2012

Listuj, pozoruj a tiskni 
Cyklus výtvarných dílen pro děti a dospělé 
s fyzickým handicapem. Díky bezbariérovým 
přístupům jsou vítáni i vozíčkáři. Bližší 
informace na tel.: 532 16 119 nebo 
da@moravska-galerie.cz. Za podpory 
statutárního města Brna. Vstup volný.

Workshopy pro studenty Sš a Vš
–  ří jen 2012

Trendy v grafickém designu
Určeno pro předem přihlášené studenty 
odborných škol. Informace a rezervace 
na tel.: 532 169 151 nebo da@
moravskagalerie.cz

Aktuální informace k doprovodnému 
programu Bienále Brno 2012 na 
wwwbienalebrno.org. Změna programu vyhrazena.

– RODný DůM JOSeFa hOFFManna
náměstí Svobody 263, Brtnice 

tel. 420 724 543 722, otevřeno denně 
10–17 h, posl. prohlídka v 16 h. Mimo 

tyto hodiny po předchozí domluvě.

Josef hoffmann: inspirace
Stálá expozice. Hledání inspirací tvorby 
architekta a designéra Josefa Hoffmanna.

stanislav kolíbal
do 28. 10. 2012
Ve spolupráci s MAK Vídeň (Österreichisches 
Museum für angewandte Kunst).

MuZeuM MěstA BrnA
wwwspilberk.cz

otevřeno út–ne 9–17

– hRaD šPilBeRK [G4]

Gejša a samuraj
Výstava, kterou připravilo Náprstkovo 
muzeum asijských, afrických 
a amerických kultur, představuje svět 
samurajů prostřednictvím jejich mečů, 
mečových záštit a další výzbroje. 

ivo rozsypal: sklo
Jméno Ivo Rozsypala je odborníky vyslovováno 
s úctou v USA, Německu i v Japonsku. 
Osudovým materiálem se Rozsypalovi 
stal opaxit- tmavé, neprůhledné sklo. 

Vila TuGenDhaT
černopolní 45, 613 00 Brno [D6]

wwwtugendhat.eu
tel. +420 515 511 015

otevřeno út–ne 10–18 h

Památka světové moderní architektury, 
zapsaná na seznamu světového kulturního 
dědictví UNESCO. Autor: Ludwig Mies van der 
Rohe, 1928–1930.

uMAkArt
lidická 40 [e5] otevřeno nonstop

www facebook.com/Galerie-umakart
otevřeno Výloha přístupná nepřetržitě

Jana Zhořová a libor novotný
27. 6.–17. 7. 2012
→ vernisáž 27. 6. v 18 h
Výstava ostravské nezávislé galerie Kaluž, kterou 
vede umělecký pár Jana Zhořová a Libor Novotný.

ondřej horák
19. 7.–23. 7. 2012
→ vernisáž 18. 7. v 18 h
Výstava vizuálního umělce a kurátora 
vitrínkové galerie 115/55.

Vytvrzení 02
performance festival
23. 7.–25. 7. 2012
→ zahájení 23. 7. v 18 h
Open call: Galerie Umakart má zájem o Vaše 
živé akce, krátkodobé site-specific projekty, 

instalace ve veřejném prostoru a performanční 
videa na noční projekce. Do 7. 7. prosím 
posílejte závazné přihlášky (cv a koncept) na 
mail: tereza@therodina.com, info: Festival 
bude zahájen dopitnou dernisáží výstavy 
Ondřeje Horáka (a jeho vězeňské kvašky) 
a ukončen vernisáží Václava Pelouška.

Václav Peloušek
26. 7.–14. 8. 2012
→ vernisáž 25. 7. v 18 h
Výstava multimediálního umělce a zakladate-
le platformy Standuino.

Pavel Ptáčník
16. 8.–11. 9. 2012
→ vernisáž 15. 8. v 18 h
Výstava post-popového malí ře a hudebníka.

Jan hrubeš
13. 9.–2. 10. 2012
→ vernisáž 12. 9. v 18 h

WAnnieck GAllery
Ve Vaňkovce 2 [h6]

www wannieckgallery.cz
otevřeno po–ne 10–18, čt zavřeno

hlasy světla
23. 5.–23. 9. 2012
Obrazy, kresby a grafika ze sbírky 
Komerční banky

cyklus debat a přednášek 
o sběratelství
– 20. 6. Profil soukromého sběratele“
Od února 2012 pořádá server ART+ 
a Wannieck Gallery ve svých výstavních 
prostorách pravidelné besedy o sběratelství 
a investicích do nákupu uměleckých děl. 
Jako hosté zde budou vystupovat přední 
osobnosti z řad akademických odborníků, 
majitelů aukčních domů, investičních 
specialistů a významných sběratelů.
– 20. 6. 2012 v 18 h
Komentovaná prohlídka s umělci

– GaleRie za STěnOu

Marie Butula cichá, Barbora 
chlastáková, daria novotná, Břetislav 
Malý, Jan Pražan, Martin Štáva, Martin 
Vrága: Milý malíři, namaluj mi…
13. 6.–28. 6. 2012
Pro výstavu prací čerstvých absolventů 
malířských ateliérů Fakulty výtvarných 
umění v Brně jsme zvolili název jedné ze 
sérií slavného německého umělce Martina 
Kippenbergera. Výstava Milý malíři, namaluj 
mi… představuje jakýsi „předkrm“ k souborné 
v ýstavě, která na konci června představí 
v Domě pánů z Kunštátu diplomanty všech 
ateliérů FaVU. Výhradní zaměření na 
jediné médium je v případě výstavy Milý 
malíři, namaluj mi… reakcí na možnost 
vystavovat v prostoru galerie zaměřené 
především na současnou českou malbu. 

dětský výtvarný ateliér
Je určen všem dětem, není potřeba žádná 
výtvarná průprava. Děti si v rámci dopoledne 
mohou zdokonalit praktické dovednosti 
a rozvíjet svou fantazii a komunikaci. 
Záměrem je umožnit dětem i dospělým bližší 
setkání se současným výtvarným uměním.
–  9. 6. 2012, od 10–12 h
–  9. 6. 2012, od 14–16 h
–  23. 6. 2012, od 10–12 h

letní výtvarný ateliér
Wannieck Gallery pořádá třetí ročník Letního 
výtvarného ateliéru pro děti od 3 do 12 
let - děti do 6 let v doprovodu rodičů. Délka 
ateliéru jsou 3dny, vždy od 10 do 13 hodin. 
9. 7.–11. 7. Kdo si hraje, nezlobí!
20. 8.–22. 8. Kdo si hraje, nezlobí!

oFF / ForMAt
Gorkého 41 – dvorní trakt [F3]

wwwoffformat.cz otevřeno út+ne 14–19 h
nebo po telefonické domluvě

+420 737 969 098

Matěj smetana + tomáš Javůrek
6. 6.–18. 7. 2012
Dvojice umělců spřízněná konceptuálními 
východisky tvorby zejména v oblasti videa 
a objektu, vtipem i ironizující reflexí skutečnosti, 
samotný výtvarný provoz nevyjímaje.

Tomáš Javůrek se v poslední době zabývá 
možnostmi výtvarného umění ve vir tuálním 
prostoru, relevancí obrazu a přímou 
participací diváka. Matěj Smetana se zabývá 
vztahem mezi záměrně stanoveným 
omezením a náhodou.

kateřina Šedá
19. 9.–24. 10. 2012
→ vernisáž 19. 9. v 18 h
Líšeňská konceptuální umělkyně 
intervenující do stejnoměrného tepu života 
malých komunit. Dokázala úspěšně spojit 
jejich bytí s výstavními programy světových 
galerií a etablovat se na mezinárodní scéně. 

GAlerie PAnA ŠŤoVíČkA
areál Vlněny, Přízova 3 [G6]

otevřeno na zvonek

Vlněnský salon 2012
20. 6.–15. 9. 2012
Velká letní kolektivní výstava umělců brněnské 
Vlněny v její vlastní galerii. 217770 : 30 = 
7259 cm3.

slÉVárnA VAŇkoVkA
Ve Vaňkovce 1 [h6]

otevřeno po–pá 12–17 h
dopoledne a během víkendů

na vyžádání v café Práh

denisa Belzová: space behind
5.–28. 6. 2012

FAit GAllery
wwwfaitgallery.com

– FaiT GalleRy
Božetěchova 1 [a3]

open / Výběr děl ze sbírky Fait 
gallery za uplynulých 5 desetiletí
1. 6.–7. 9. 2012
V pořadí druhá výstava sbírky Fait Gallery 
představuje výběr děl umělců, kteří dnes 
již patří ke klasikům českého výtvarného 
umění 20. století. V období pěti dekád 
počínaje uměním 60. let jsou uvedena díla 
Adrieny Šimotové, Karla Malicha, Milana 
Grygara, Stanislava Kolíbala, Jana Kubíčka, 
Věry Janouškové, Jiř ího Koláře, Bohumíra 
Matala, Františka Grosse, Běly Kolářové, 
Aleny Kučerové, Dalibora Chatrného, Václava 
Boštíka, Václava Stratila, Jana Koblasy, 
Václava Jiráska, Ivana Pinkavy, Jiř ího 
Kornatovského, Magdaleny Jetelové, Petra 
Nikla a Vladimíra Kokoliy.

– MeM
Božetěchova 1 [a3]

kateřina Vincourová: Zapomenuto 
v paměti
1. 6.–7. 9. 2012
Co lze očekávat od konfrontace s novým 
dílem umělkyně, která se na tak dlouhou 
dobu odmlčela? Je snad jeho záměrem 
nás svou nenucenou ojedinělostí, až 
prapodivností svléci donaha? Aspiruje snad 
na to, ukázat co se za celou tu dobu změnilo 
a co naopak všemu navzdory přetrvává, 
a sice osobní vlastnictví autorky samé, její 
etika ovlivněná filozofem Pierrem Audim 
a jeho cestou „jak porozumět životu“?

Ať už je to jak chce, tváří v tvář novým 
pracím Kateřiny Vincourové lze nepochybně 
vypozorovat zřetelný posun od tématu 
vnitřního napětí, až chaotického pnutí, 
které poukazuje na nevyzpytatelnost 
lidské tělesnosti a smysl neuchopitelné 
fyzické touhy, jež charakterizuje její dřívější 
tvorbu, k čistému rozvinutí se do prostoru 
redukovaného do skladby linií, které se 
v něm zároveň jakoby ztrácejí a současně 
jej určují.

– FaiT GalleRy PReVieW
Dominikánské nám. 10 [G5]

Výběr současného umění ze sbírky 
Fait Gallery
Konfrontace s aktuální výstavou v MEMu.

GAlerie Jádro
wwwgaleriejadro.tumblr.com

Galerie Jádro na jaře 2012 oživila scénu 
brněnských nezávislých galerií netradičním 
pojetím konceptu bytového výstavního 
prostoru. Na léto se ovšem, jak nálada této 
roční doby velí, její městská podoba nachvíli 
odmlčí, aby byla nahrazena více piknikovou, 
outdoorovou verzí téhož. Známá jména české 
umělecké scény budou v rámci expedice 
Jádro provázet všechny zájemce o účast 
po výletních trasách vybraných samotnými 
umělci, zakončenými jejich místně specifickou 
instalací či akcí. Pokud stojíte o svěží letní 
výpravu za sluncem, koupáním, lesy, lukami 
a uměním, sledujte web wwwgaleriejadro.
tumblr.com či wwwfacebookový profil Jádra, 
kde budou uvedena přesná data. V době od 
června do září expedice postupně povedou:
Michal Pěchouček
Jiří kovanda
lenka Vítková a tomáš hrůza
eva koťátková

Brno GAllery cZ
Malinovského náměstí 2 [F5]

budova Domu umění, vchod od Koliště
otevřeno po–pá 10–17 h, www brno-gallery.cz

Pavel korbička & lucie Vítková: 
Akustické obrazy
do 29. 7.

stoPAtnáctPAdesátPět
arne nováka 1 [F4]

Přístupná vitrína ve dvorním 
traktu Filozofické fakulty

červen: Anita somerová
červenec: Andrei shulha
srpen: Šimon kadlčák
září: Jana orlová

GAlerie +420
bytová galerie antonínská 30,

po domluvě na tel. 725 514 954

oldřich toman

30.6.–15. 8. (1. část)
20. 8.–30. 9. (2. část)

hVěZdárnA A PlAnetáriuM
fasáda, Kraví hora 2 [e2]

Každou hodinu vždy od 45. min.

Jiří suchánek: roj
Světelnou instalaci Roj můžete nad hlavním 
vstupem do Hvězdárny a planetária města 
Brna shlédnout každou hodinu, vždy od 
15. a 45.minuty. V mezidobí se Roj občas 
probudí. Nejlepší zážitek nabízí světelný Roj 
až po úplném setmění okolí.

na VýleTě 

industriAl GAllery
zahradní 10, Ostrava
www industrialgallery.cz

Nová galerie současného umění v centru 
Ostravy. Sen o idustriální revoluci se rozplynul 

a jeho esence se nostalgicky nese rezavějícím 
městem. Industrial Gallery tuto esenci protíná, 
ale rozhodně neusíná. Jak sám název napovídá, 
je současná (IN), činná (industria) umělecká 
platforma. Je tvořivým místem, kde se stále 
něco děje. Kulturní prostor, kterému ozubené 
kolečka kreativity fungují na plné obrátky.

MultiFunkČní AulA GonG
Dolní oblast Vítkovice, Ostrava– 

–Vítkovice. Tram zastávka Vítkovice 
Vysoké Pece

Výstava diplomantů Fakulty umění 
ostravské univerzity v ostravě
15.–30. 6. 2012
Matěj Bednařík, Hana Bučková, Michaela 
Casková, Zdeňka Dobiášová, Hana Dovinová, 
Denisa Faltýnková, Petra Filipovská, Eva 
Gargašová, Michaela Hladká, Filip Holeček, 
Kristina Chlupová, Zuzana Jargašová, Pavel 
Krsek, Iva Krupicová, Petra Křivánková, 
Martin Kubica, Karol Lament, Jiř í Martuška, 
Hana Mičková, Martina Němcová, Jakub 
Novák, Ivana Patáková, Zuzana Plecháčková, 
Kateřina Sudolská, Silvia Šiveňová, Josef 
Šlegl, Petr Švolba, Filip Tichý, Magdalena 
Tokar, Jakub Vávra, Brigita Zrůstová. Kurátor: 
Jiř í Ptáček

ZáMek MikuloV

19. ročník Mikulovského výtvarného 
sympozia „dílna“ 2012
→ 14. 7. 2012 slavnostní zahájení
→ 11. 8. 2012 závěrečná vernisáž

KaM Dále

ArtMap pro vás připravila průvodce  
letním Brnem.

   Bistro FrAnZ
Veveří 14 [F5], www bistrofranz.cz
Po–čt 8–23 h, Pá 8–24 h, So 10–24, 
ne 11–21 h

( ) u doBrÉho PAstýře
Veveří 16 [F4]
po–čt 10–18 h, pá 10–24 h

( ) Zelená koČkA
Solniční 8 [F5], www zelenakocka.cz
po–so 11–24 h, ne 12–22 h

( ) cAttAni PAstA BAr
Veveří 6, www cattani.cz
po–čt 8–22 h, pá 8–23 h, so 11–23 h, 
ne 11–22 h

( ) lA BouchÉe
Údolní 33 [F4], www labouchee.cz
po–so 11–23 h, ne 11–22 h

( ) hAnsen restAurAnt
Besední dům, Komenského náměstí 8
(vchod z husovy ulice) [F4]
po–čt 8.30–22 h, pá 8.30–23 
h, so 10–23 h, ne 10–22 h

( ) kuPÉ
Veveří 34 [e4], www kupeorient.cz
po–čt 11–23 h, pá 11–1 h, so 12–1 h
ne 12–20 h

  indická AnnAPurnA
Josefská 427/14 [G5]
www indicka–annapurna.cz
po–čt 10.30–22.30 h, pá 10.30–23 h,
so 12–23 h, ne 12–22.30 h

  AViA – cAFÉ restAurAnt
Botanická 1 [e4], www aviacafe.cz
po–ne od 11 h (vaří 12–22 h)

   koishi – sushi A ryBí 
restAurAnt

Údolní 11 [F4], www koishi.cz
po–pá 11–23 h, so a ne 9–23 h
út–so 12–14 h a 17–22 h
Sushi připravuje japonský sushimaster 
Tadayoshi ebina
Rezervaci je nutno provést na  
tel. č. +420 777 564 774

   lePorelo+
Malinovského náměstí 2 [F5]
www leporeloplus.cz
po–ne 11:00 – 24:00

  reBio
Mečová 2 (Velký špalíček) [G5],
www rebio.cz, po–pá 9–21 h, so 11–21 h, 
ne 11–20 h
a Orlí 26 [G5], po–pá 8–21 h, so 10–15 h

   VitAlite ZdrAVý 
restAurAnt

lidická 26 (pasáž Gaute) [e5],
www vitalite.cz, po–pá 9.30–18 h
a Veveří 111 (ac Platinium) [D3],
po–pá 10–16 h

   indická restAurAce GoA
Geislerova 34 [G8], www restaurant–goa.cz
po–ne 11–22 h, pá 11–23 h

  cAFe PodneBí
Údolní 5 [F4], www podnebi.cz
Po–Pá 8–24 h, So–ne 9–24 h

 cAFÉ MeZZAnine
Údolní 15 [F4], www cafe–mezzanine.cz
po–pá 7–23 h, so–ne 11–23 h

 erA cAFÉ
Kavárna eRa, zemědělská 30 [D5]
www eracafe.cz

 cAFÉ FAlc
Gorkého 12 [F4], www falkcafe.cz
po–pá 7.30–24 h, so–ne 12–24 h

 cAFÉ AlFA
Poštovská 4 [F5]

 cAFÉ Art
cihlářská 19 [e4], po–ne 14–01 h

 cAFÉ tunGsrAM
Kapucínské nám. 7 [G5]
po–so 8–22 h, ne 10–22 h

  trAnsistor | lonG 
distAnce BAr

Bayerova 7 [e4], www transistor.cz
po–pá 9–22 h, so 16–22 h, ne 13–22 h

 klAFÉ
Klácelova 1a [F2], www klafe.cz
po–pá 7.30–22 h, so 9–22 h, ne 14–21 h

 cAFFÉ del sAGGio
helceletova 2 [F2], www saggio.cz
po–pá 15–22 h, so–ne 14–22 h

 sAlón dAGuerre
Slovákova 1 [F4], www daguerre.cz
po–ne 16–01 h

  kAVárnA A PekAřsVí 
ZAstáVkA

Táborská 232 [G8], 7.30–22 h

 sPolek
Orlí 22 [G5], www spolek.net
po–pá 09–22 h, so–ne 10–22 h

   BAZÉn A kouPAliŠtě 
krAVí horA

Údolní 76 [e2], www kravihora–brno.cz
konečná tram 4, zastávka nám. Míru
GPS: +49° 12‘ 6.63“, +16° 35‘ 7.53“
po–pá 6–22 h, so–ne 8–21 h

  kouPAliŠtě riVierA
Bauerova 322/7 [h1], www rivec.cz
zastávka MhD Bauerova, autobus 84
GPS: 49°11‘17.273“n, 16°34‘9.156“e
po–ne 9–20 h

  kouPAliŠtě A letní kino 
nA doBráku

13 Dobrovského [B3], zastávka 
tramvaje 12, po–pá 9–21 h
GPS:49°13‘2.637“n, 16°35‘24.608“e

  PřehrAdA–Vodní nádrŽ 
Brno

Brno–Bystrc
49°13‘41.440“n, 16°31‘17.954“e
konečná tramvaje 1, 3, 11–zastávka 
Přístaviště

   MAriánskÉ Údolí
MhD autobus 55, zastávka Mariánské 
údolí
49°12‘43.286“n, 16°42‘41.033“e

  loM hády–růŽenin loM
bývalý lom v brněnské části líšeň
autobusy 45, 78, 82– zastávka Velká 
Klajdovka
49°13‘1.470“n, 16°40‘20.978“e

  Přírodní kouPAliŠtě 
BlAnsko

Rekreační areál Palava
49°22‘0.016“n, 16°39‘31.370“e
30 km od Brna

  kouPAliŠtě Ve křtinách
49°17‘34.929“n, 16°45‘2.682“e
20 km od Brna

  ZAtoPený loM V MikuloVě
48°48‘40.644“n, 16°39‘28.403“e
50 km od Brna

  GrAnd hotel
Benešova 18 [G5]
www grandhotelbrno.cz

  hotel internAtionAl
husova 16 [F4]
www hotelinternational.cz

  hotel AMPhone
Třída Kpt. Jaroše 29 [e5]
www amphone.cz

  hostel Mitte
Panská 11 [G5]
www hostelmitte.com

  hostel FlÉdA
štefánikova 24 [D4]
www hostelfleda.com

  u BláhoVky
Gorkého 54 [F3]

  PiVnice u ČáPA
Obilní trh 10 [F4]

   cAFÉ sklenick
Kounicova 23 [D4], po–ne 18–01 h,
www sklenick.cz
Každodenní multižánrový warmup, 
převažuje deep house, minimal.

z produkce Sklenicku:
MuAh! FestiVAl ed.5
21. 7.–22. 7
letiště Medlánky

  FlÉdA
štefánikova 24 [D4], www fleda.cz
legendární brněnský klub

  kABinet MÚZ
Sukova 4 [F5], www kabinetmuz.cz

 maso  vegetariánské

 ( ) vegetarián si vybere a není to 
zrovna smažený sýr se šunkou,

 ( ) vegetariánská, kde si člověk 
vybere i něco s masem

 makrobiotická strava  kavárna

 koupaliště  přírodní koupaliště

 sushi  hudba  ubytování

 pivnice

VyDáVá aRTMaP, O.S. / GRaFicKé řešení PeTR hRůza, MaRcela VORlíčKOVá

ArtMap kontakt: info@artmap.cz, www.artmap.cz

ArtMap vyšla díky podpoře: Mapu poskytlo: © Marco Polo, s.r.o.,
naskové 1, 150 00 Praha 5

Tiskárna Helbich, a.s. 
podporuje projekt ArtMap

Václav stratil: 66 prací / 21. 6.–19. 8. 2012 / Dům umění / house Of art české 
Budějovice, nám. Přemysla Otakara ii. 38 / otevřeno denně mimo pondělí 10–18 h

GALERIE TIC
Radnická 4
658 78 Brno 
www.galerie-tic.cz


