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Umělecký rezidenční pobyt zaměřený 
na problematiku migrace / Art residency 
focused on topic of migration
Dachil Sado, Lukáš Houdek
rezidence: 23. 8. – 15. 9.
vernisáž: 15. 9. 18 .00– 21.00
výstava: 15. 9. – 21. 9.
Pa dobu tří týdnů se galerie promění v ateli-
ér a bude hostit dva umělce zabývající se té-
matem migrace. Cílem projektu je představit 
divákovi toto téma ze dvou odlišných úhlů 
pohledu. Z toho důvodu byl výběr rezidentů 
zaměřen na jednoho umělce z české strany, 
který téma řeší z pozice pozorovatele-ko-
mentátora, a druhého umělce z německé 
strany, který si migraci na vlastní kůži prožil 
a nadále s tímto silným zážitkem pracuje. 
Ateliér bude po dobu rezidence otevřen 
návštěvníkům. Projekt bude zakončen 
týdenní výstavou jejíž součástí je i plánovaná 
projekce filmu s tématem migrace. Bližší 
informace naleznete na webové stránce 
galerie a facebooku.
en The gallery changes for three weeks 
to studio for two artists dealing with the 
topic of migration. One artist is Czech and 
the other is German with own migration 
experience. 
k / c Pavlína Komoňová

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 
www.galerie.blansko.cz

Vladimír Havlík
15. 9. – 13. 10.
Prostor galerie se mění v potemělé kino. 
Před očima diváka defilují výjevy minulého, 
s odstupem let znovu-přehrávané a znovu-
-objevované scény a akce.
Jako autor bychom se mohli ptát, co nás 
nutí vracet se zpět, jaké to je ocitnout se 
znova v situacích, které jsme už jednou 
zažili. Jako diváci máme možnost podívat se 
tam, kde jsme nikdy nebyli. Vladimír Havlík 
před několika lety na popud umělkyně 
Barbory Klímové začal zpřístupňovat svůj 
osobní archiv. To, co se nacházelo na jeho 
okraji začalo autora později zajímat natolik, 
aby tyto fragmenty znovu-prožíval a ve spo-
lupráci s Petrem Šprinclem znovu-navátečel 
na 16 mm film. Nové snímky se tak konfron-
tují s předchozími, protikladnost originálu 
a kopie se rozpouští v řetězci rekonstrukcí 
a nových pojetí minulého.
en Gallery space transforms into the dark 
cinema a the artist re-creates and re-winds 
the elder scenes and actions. 
k / c Jana Písaříková

GALERIE MONOMACH
Gorkého 12 (D3) 
po – ne / Mon–Sun 9.00 – 22.00 
fb.com/Monomach-676215789191505

GALERIE PITEVNA
Komenského nám. 2 (D4) 
po-pá / Mon-Fri 12.00-18.00

GALERIE TVAR
Rosická 1 (F5) 
galerie funguje vernisážovou formou, 
ve středu od 18.00, nebo po telefonické 
domluvě na tel. 773 037 876 / vernissage 
every Wednesday from 18.00 or make an 
appointment at 773 037 876 
www.galerietvar.tumblr.com

GALERIE UMAKART
Lidická 40 (E4) 
non-stop 
www.facebook.com/Galerie-Umakart

Martina Svozilová: sambucus nigra
20. 6. – 17. 7.
Martina Svozilová je absolventkou ateliéru 
tělového design na FaVU (tehdy ještě pod 
vedením Jany Prekové). V její tvorbě má mís-
to tradice, hledání původního, dostala se tak 
k náročné a působivé technice ruční výšivky 
a krajky, které vytváří společně s dalšími 
ženami z její rodiny. Martinu inspiruje a učí 
život na vesnici a její mateřství. S matkami 
chtivými společného zpěvu založily skupinu 
Královničky z Tišnovska.
en Martina Svozilová is inspired by village life 
and motherhood. She works with complica-
ted embroidery and laces. 
k / c Kateřina Olivová
Markéta Garai: Moulin Rouge
18. 7. – 14. 8.
Markéta Garai je studentka ateliéru 
intermediální tvorby 2 na AVU. Markéta je 
nepravděpodobné zjevení, umělkyně, která 
se zabývá pornem a erotickým průmyslem, 
náboženstvím a feminismem. Žena, která si 
je moc dobře vědoma, kde začíná a končí 
její tělo. Kromě své umělecké tvorby působí 
i jako kurátorka a přispívá do časopisu Artikl. 
en Female artist dealing with porn, erotic 
industry, religion and feminism. 
k / c Kateřina Olivová
Neočekávaný odstín / Unexpected shade
15. 8. – 11. 9.
Kolektivní výstava, kterou přiveze zakladatel-
ka Umakartu Karin Písaříková z Japonska. Co 
tento rok přinesl v japonské kresbě a tisku – 
vybrané práce studentů Vysoké školy Umění 
a Designu Joshibi.
en Collective exhibition, brought by Karin 
Písaříková from Japan, presents selected 
works of Joshibi University of Art and Design 
students.
k / c Karin Písaříková
Petr Nápravník
12. 9. – 9. 10.
Charakteristickým znakem jeho produkce 
v žánru a technice koláže je organičnost. Ta 
se zde projevuje jednak v rovině přístupu, 
kdy umělec zdánlivě neustává v převrstvo-
vání převrstveného, zároveň při pohledu na 
momentální konečnou/průběžnou podobu 
koláží shledáváme, že se tento princip pode-
pisuje i do celkového vyznění jejich vzhledu. 
Výraz i metoda jsou prostředkem aktivního 
bádání, v jehož průběžných výsledcích 
dochází k opětovnému napojování doposud 
zdánlivě odděleného.
en Characteristic moment in his work with 
collage is organic approach that naturally 
defines its momentarily finished / globally 
unfinished appearance. Expression and 

method are means of active research, 
where seemingly disconnected becomes 
connected again.
k / c Šimon Kadlčák

INDUSTRA ART
Masná 9, areál Mrazíren Rovner (F6) 
st – so / Wed–Sat 13.00 – 19.00, ne / Sun 
10.00 – 19.00
industra.space

Jakub Hvězda: Průhled / Aperture
10. 8. – 31. 8.
Jakub Hvězda se už delší dobu věnuje pá-
trání po možnostech zachycení subtilních 
zážitků z krajiny. V paměti se snaží objevit 
skulinky míst, které někde viděl, vzpome-
nout na pocit nebo atmosféru určitého 
momentu, přírodního jevu nebo živlu, 
snaží se vybavit si situaci, která se stala 
nebo se mohla stát. To všechno nejrůznější 
optikou s různým zoomem a "hloubkou 
ostrosti". Vždy ale čistokrevnou malbou - 
procesem, který se v jeho podání pohybuje 
na hranici intuitivní nejistoty a racionální 
kontroly a který, ve své živelnosti a zároveň 
jemnosti, přesně zrcadlí Jakubův princip 
průzkumu krajinné paměti. Vrstvy barev, 
tahů štětce, rozmáchlých gest a soustře-
děných linií vytváří hlubokou houštinu 
vzpomínek – průhled do ní je pohledem do 
malířova obrazového světa, do nekonečné-
ho prostoru možných krajin.
en Jakub Hvězda is seeking ways of how to 
capture subtle experiences from scenery. 
He is trying to reveal hidden memories of 
places, to recall the feeling or atmosphe-
re of particular moment, to give a shape 
to situation that happened or may have 
happened while changing zoom and depth 
of field of his view. He uses painting to 
express these memories and so by looking 
at the paintings we are looking inside pain-
ter’s imagery world, into the never-ending 
amount of possible sceneries. 
k / c Václav Kočí
Filip Sabol a Michal Turkovič: "Světlo na 
konci tuleňa" / Light at the End of Tunnel
7. 9. – 30. 9.
"Světlo na konci tuleňa" je malířská instalace 
dvou autorů, jejichž centrem zájmu jsou 
témata související s městem. Pracují zde se 
dvěma stavy, mezi nimiž balancuje většina 
lidí, kdy se střídá práce, šedá nuda, banalita 
s opačným extrémem v barvách dovolené, 
párty a zábavy.
en “Light at the End of Tunnel” is collabora-
tive painting installation of two authors. Their 
work evolves around topics related to urban 
life. They work with two opposite states - 
grey boredom, work and banality in contrast 
to colourful holidays, parties and enjoyment.

KNIHKUPECTVÍ ARTMAP / 
BOOKSTORE ARTMAP
Místodržitelský palác,
Moravské náměsti 1a (D4)
st – ne / Wed –Sun 10.00 – 18.00 
(čt do 19.00 / Th till 19.00)
knihkupectvi.artmap.cz + fb

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 exhi-
bitions 
www.moravska-galerie.cz

– PRAŽÁKŮV PALÁC / PRAŽÁK PALACE
Husova 18 (D4)

ART IS HERE: Nové a Moderní umění / 
New and Modern Art
Stálá expozice – vstup zdarma / Permanent 
exhibition – free admission
Nová stálá expozice přináší vybrané 
kapitoly a příběhy umění po roce 1945. Její 
osu tvoří umělecká sbírka a archiv Jiřího 
Valocha, klíčové osobnosti nejen kulturního 
Brna. O patro výš naleznete obnovenou 
expozici Moderního umění s díly Emila Filly, 
Toyen či Jana Zrzavého, kterou svou inter-
vencí oživil designér Maxim Velčovský.
en Permanent exposition 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. 
The renewed exposition of Modern Art 
intervened by contemporary designer 
Maxim Velčovský includes works by Emil 
Filla, Toyen or Jan Zrzavý. 
k / c Ondřej Chrobák, Petr Ingerle,  
Jana Písaříková

– HLAVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTOR / 
MAIN EXHIBITION SPACE

Marian Palla: Retrospektiva o 7 
dějstvích / A Retrospective in 7 Acts
21. 4. – 6. 8.
Rekonstrukce uměleckých akcí loňského 
laureáta Ceny Michala Ranného – Mariana 
Pally – představuje jeho realizované i ne-
uskutečněné performance. Do jaké míry 
jsme schopni zpřístupnit či aktualizovat po-
míjivá umělecká díla a za jakých podmínek 
je možné znovu prožít minulé umělecké 
události a autorské činy?
en The reconstruction of artistic actions of 
the last year's laureate of the Michal Ranný 
Award – Marian Palla – will present his real-
ized and unrealized performances. How 
we are able to make accessible or update 
evanescent works of art or under which 
conditions is it possible to relive past artis-
tic events and actions of the artist? 
k / c Ondřej Chrobák, Petr Ingerle, 
Jana Písaříková
Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 
2017 / Jindřich Chalupecký Award: The 
Final 2017
22. 9. – 14. 1.
Romana Drdová, Dominik Gajarský, Richard 
Loskot, Martin Kohout a Viktorie Valocká. 
Finalisté 28. ročníku nejprestižnějšího čes-
kého ocenění pro výtvarné umělce do 35 
let pro výstavu v Moravské galerii připravují 
nové projekty. Jméno vítěze bude oznáme-
no na slavnostním udílení ceny 24. listopa-
du 2017 v Univerzitním kině Scala. 
en Romana Drdová, Dominik Gajarský, 
Richard Loskot, Martin Kohout a Viktorie 
Valocká. The finalists of the 28th year of 
the most prestigious Czech award for visual 
artists up to 35 years, create new projects 

for the exhibition in Moravian Gallery. The 
name of the winner will be annouced at the 
award gala night on 24th November 2017 
University Cinema Scala. 
k / c Tereza Jindrová, Karina Kottová,  
Ondřej Chrobák

– ATRIUM
Jana Kalinová: Denní tik / Daily Tic
21. 4. – 6. 8.
Možnost překlepu a chyby, práce 
s kresleným humorem a psaným textem, 
nesoustředěnost jako příčina neschopnosti 
věci dokončit, jako odvrácená strana tvůrčí 
aktivity. Výstava Jany Kalinové reflektuje 
okolnosti vlastního vzniku. 
en The possible occurrence of a typo or 
mistake, work with cartoons and written 
text, a lack of concentration as the cause 
of the inability to bring things to an end, 
as a flipside of creative activities. Jana 
Kalinová's exhibition reflects the conditions 
of its origin. 
k / c Jana Písaříková
Clemens von Wedemeyer
22. 9. – 14. 1.
Německý umělec, tvůrce originálních 
filmů, videí a videoinstalací, ale také soch 
se sociálně laděnou tematikou, který 
pracuje s (filmovými) archivy. Výstava v Atriu 
a site-specific intervence do otevřeného 
depozitáře Pražákova paláce. 
en German artist and maker of original 
films, videos and video installations, as well 
as sculptures on social themes, who works 
with (film) archives. An exhibition in the 
Atrium and site-specific intervention in the 
open depository of the Pražák palace. 
k / c Karina Kottová, Ondřej Chrobák

– STÁLÁ EXPOZICE / 
PERMANENT EXHIBITION

Jánuš Kubíček (1921 – 1993): kresby, skici, 
koláže / Paintings, Sketches, Collages
5. 4. – 30. 7.
Výběr z „prací na papíře“ osobitého 
představitele subjektivní romantické větve 
abstraktní tvorby 60. let. 
en Selection of "works on paper" from one 
of the 60´s artist Jánuš Kubíček. 
k / c Petr Ingerle
Petr Babák (Laboratoř) / (Laboratory)
od 1. 7. 2017
Grafický designér Petr Babák slaví své 
50. narozeniny intervencí do stálé expozice 
Moravské galerie. 
en Graphic designer Petr Babák celebrates 
his 50th birthday by intervening in the per-
manent exhibition of the Moravian Gallery. 
k / c Petr Babák, Lukáš Kijonka

– UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ 
MUZEUM / MUSEUM OF APPLIED ARTS 
Husova 14 (E4)

– HLAVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTOR, CAMERA, 
RESPIRIUM / MAIN EXHIBITION SPACE, 
CAMERA, RESPIRIUM

Kmeny 90 / Tribes 90
14. 5. – 1. 10.
Techno, rap, punk, anarchisti, squateři, 
skejťáci, skinheadi, ale také hráči des-
kových her či příslušníci LGBT komunity. 
Reflexe fenoménu alternativní kultury 
90. let za pomoci fotografií, videozáz-
namů, objektů, kostýmů, grafického 
designu i hudebních nástrojů. Důsledky 
dramatických proměn, které nastartoval 
politický převrat v listopadu roku 1989, 
jenž zcela změnil charakter městské 
nonkonformní mládeže. Vladimir 518 v roli 
kurátora výstavy. 90. léta, jak si je pamatu-
jete i jak je neznáte. 
en Techno, rap, punk, anarchists, squaters, 
skateboarders, skinheads, but also desk 
game players or members of the LGBT 
community. Reflection of the phenomenon 
of alternative culture in the 1990s by using 
photographs, video recordings, objects, 
costumes, graphic design and musical in-
struments. Results of the dramatic changes 
sparked off by the political upheaval in 
November 1989, which completely trans-
formed the nature of urban non-conformist 
youth. 90s as you can remember and also 
as you do not know. 
k / c Vladimir 518, Ondřej Chrobák

– MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC / 
GOVERNOR´S PALACE
Moravské náměstí 1a (D4)

DOPROVODNÝ PROGRAM KMENY 90 / 
ACCOMPANYING PROGRAM TRIBES 90
Koncerty a Dj Sets:
Česká Rapublika (Rap)
4. 7., 21.30, projekce
Legendy z Dogtownu (Skate)
11. 7., 21.30, projekce
A Bude Hůř… (Underground)
18. 7., 21.30, projekce
Degradace + S.P.S. (Punk)
19. 7., 19.00, koncert
Visací Zámek (Punk)
25. 7., 21.00, projekce
Nsk + Mayapur + Martin Žárovka (Techno)
26. 7., 19.00, koncert spojený s přednáškou
Wild Style (Graffiti)
1. 8., 21.00, projekce
Mandragora (Teplí)
8. 8., 21.00, projekce
Šakalí Léta (Rockabilly)
15. 8., 21.00, projekce
Šeptej (Dance)
22. 8., 21.00, projekce
Dj Babe Ln + Dj Sayko (Jungle Dnb)
23. 8., 19.00, DJ set
Dědictví aneb kurvahošigutntag
29. 8., 21.30, projekce

– JURKOVIČOVA VILA / 
JURKOVIČ HOUSE
Jana Nečase 2 (E1) 
duben-říjen út-ne 10.00–12.00 
a 12.30 – 18.00 / April – October 
Tue-Sun 10 – 12 am and 12.30 – 6 pm 
Doporučujeme rezervaci předem / 
It is recommended to book guided tours 
+420 532 169 501 / +420 773 773 616, 
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. – 29. 10.
Co by se stalo, když by se do Jurkovičovy 
vily a přilehlé zahrady nastěhoval nový oby-
vatel a jaké předpoklady pro její zabydlení 
by měl mít? Tuto příležitost dostal umělec 
Tomáš Džadoň. Domnělou přítomnost 
nového obyvatele zprostředkovávají jeho 
malby, grafiky, sošky či objekty, ve kterých 
zaznamenává stesk po lidové tradici či 
paradoxnost života v technologicky vyspělé 
společnosti. 
en What would happen if new inhabit-
ant did move into the Jurkovič house and 
the garden around and what assumptions 
should have? This opportunity have artist 
Tomáš Džadoň. The imagined presence 
of the new inhabitants is mediate by 
his paintings, prints, sculptures, objects 
and videos, in which he encapsulates his 
nostalgia for the forms and expressions of 
folk tradition or the paradoxes of living in 
a hi-tech society. 
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 užití 
a efektivitě architektury / On the Use and 
Effect of Architecture
23. 5. – 29. 10.
Výstava tematizuje vliv jednoho ze zaklada-
telů moderní evropské architektury Otto 
Wagnera na svého žáka Josefa Hofmanna 
i společné působení v rakouské skupině 
výtvarných umělců Vídeňská secese. 
en The exhibition focuses on the influ-
ence of one of the founders of modern 
European architecture Otto Wagner on 
his student Josef Hofmann and their joint 
work in the Austrian group of artists Vienna 
Secession. 
k / c Rainald Franz, Rostislav Koryčánek

MUZEUM MĚSTA BRNA
út – ne / Thu – Sun 10.00 – 18.00 
www.spilberk.cz
– HRAD ŠPILBERK (D3)

Stavba jako Brno. Od hradby k paneláku /  
Building like a Brno. From Rampart to 
Panel House
1. 6. – 31. 12.
Přijďte se seznámit se středověkými 
a novověkými stavebními řemesly a se 
stavebním vývojem města Brna. Téma 
výstavy je symbolicky vymezeno výstavbou 
městské hradby jakožto základního znaku 
středověkého města a rozvojem panelových 
sídlišť jako hradby novodobé. V jednotlivých 
částech výstavy představujících kostel, 
hradbu, měšťanský dům a hrad (pevnost) 
budou prezentována jednotlivá stavební ře-
mesla. Závěr pak představí vývoj moderního 
bydlení 19. a 20. století. Atraktivním prvkem 
výstavy budou funkční repliky středověkého 
jeřábu a beranidla z 15. století umístěné 
v exteriéru hradu.
en Exhibition presents medieval and 
modern times building crafts and building 
development in town of Brno. Particular 
parts of exhibition representing buildings 
such as church, rampart, castle or burgher 
house are accompanied by development of 
modern housing of 19th and 20th century. 
Medieval crane and ram are to be seen at 
castle exterior. 
k/c Petr Holub
Krysáci / Rat Boys
7. 6. – 27. 8.
Z malého smetiště poblíž Vizovic na hrad 
Špilberk zavítají dva krysáci Hubert a Hodan 
bydlící v zásuvkách starého šicího stroje 
spolu se svým sádrovým kamarádem tr-
paslíkem Ludvíkem. Stejně jako na smetišti, 
v čerstvé zavážce smetí, se k nim i na hradě 
připojí Eda, bílý laboratorní potkan z Prahy. 
Výstava přiblíží život a dobrodružství dvou 
krysích kamarádů na smetišti, ale i zákulisí 
natáčení tohoto oblíbeného animovaného 
večerníčku.
en Exhibition shows not only life and adven-
tures of two rat friends, living on junkyard, 
but also background of shooting of this 
popular children animated series.
Jiřina Žertová: Vrstvení / Layering
13. 7. – 3. 9.
Jiřina Žertová (*1932) je jednou z našich 
nejvýznamnějších představitelek sklářského 
umění. V letech 1950–1955 studovala na 
Vysoké školeuměleckoprůmyslové v ateliéru 
monumentální malby a skla u profesora 
Josefa Kaplického. Od Josefa Kaplické-
ho dostala komplexní průpravu v malbě, 
sochařství a práci se sklem, což ve své více 
než šedesátileté tvorbě následně bohatě 
využila. Od 60. let 20. století vytvářela skle-
něné vázy a objekty z foukaného skla, které 
často doplňovala pestrobarevnými tenkými 
liniemi litého skla. Její objekty vynikají 
barevností, hravostí a originalitou tvaru. Od 
90. let 20.století pracovala se sklem tabulo-
vým. Skleněné desky vrstvila a zpracovávala 
metodou drippingu tak, že se barevné části 
na skleněných transparentních tabulích 
spojují v iluzorní objekty – např. v barevné 
koule, krychle nebo dynamické shluky barev 
zamrzlých v tabulích skla. Výstava představí 
průřez její šedesátiletou tvorbou.
en Jiřina Žertová (b. 1932) is one of the 
most famous Czech glass artists. She has 
gained experience in painting, sculpting and 
glassworks while studying at Josef Kaplicky 
studio during fifties. Since sixties she has 
created original playful and colourful vases 
and objects from blowing glass. Since nine-
ties she has worked with sheet glass crea-
ting illusory objects. Exhibition presents 60 
years of her work.
k / c Ján Gajdušek, Ilona Víchová

ceptual projects. The presentation of the 
successfully defended works and a dialogue 
between the different approaches by artists 
and students simultaneously presents the 
teaching prowess of the whole faculty.
Městské zásahy
27. 9. – 29. 10.
Městské zásahy představují architektonické 
projekty, které si nikdo neobjednal. Vznikají 
z vnitřní či profesní potřeby jejich autorů. 
Potřeby poukázat na to, co v městském 
prostoru nefunguje, nebo odhalit potenciál 
míst, kterými denně chodíme a která často 
ani nevnímáme. Městské zásahy Brno 2016 
byly vyhlášeny v dubnu 2016, do konce 
srpna téhož roku se sešlo na šedesát návrhů 
nejrůznějších úprav ve veřejném prostoru 
Brna. 
en City Interventions present architectural 
projects which have not been commissi-
oned. They have arisen from the inner or 
professional needs of their authors. A need 
to bring attention to something that does 
not work within the city space or to show 
the potential of places through which we 
may walk every day but which we often har-
dly notice. City Interventions Brno 2016 was 
announced in April 2016 and by the end of 
August of the same year sixty proposals for 
various modifications to the public spaces in 
Brno were received. 
k / c Jakub Kořínek, Lenka Sedláčková, Lucie 
Kořínková

– G99
Dominikánské nám. 9 (E4)

Natalia Dominguez Rangel
27. 9.–29. 10.
Umělkyně je kolumbijská skladatelka a sound 
designérka dlouhodobě žijící v Amsterdamu. 
Zabývá zvukovými instalacemi, které reagují 
na specifická místa. Natálii jsme požádali, 
aby se po svém vypořádala s palčivým pro-
blémem galerie G99 – s její akustikou.
en The artist is an Columbian composer 
and sound designer living in Amsterdam. 
She works with sound installations reacting 
on specific sites. Our task was to solve 
the painful problem of the Gallery 99 – its 
acoustics. 
k / c Tereza Záchová

FAIT GALLERY 
Ve Vaňkovce 2 (F5)
út – so / Tue – Sat 11.00 – 18.00

Milan Grygar: Světlo, zvuk, pohyb / 
Light, Sound, Motion
8. 3.–29. 7.
Specifický koncept souvztažnosti vizuálního 
a akustického rozvíjí Milan Grygar ve velmi 
rozmanitých a často i protichůdných ana-
logiích již pět desítek let. Fenomén zvuku 
je v tvorbě Milana Grygara (*1926) trvale 
přítomný již od poloviny 60. let, kdy jej začal 
systematicky zkoumat a zaznamenávat a stal 
se tak neobvyklou parabolou k vizuálnímu 
rytmu. Po experimentech s atypickými 
kresebnými nástroji, jejich polyfonními 
možnostmi pomocí mechanických strojků 
a audiovizuálními performance se vrací zpět 
k malbě, kde je zvuk naznačen narušením 
monotonie linkou, rytmizací tvarů či napě-
tím mezi barevnými plochami. 
en Milan Grygar (*1926) has been developing 
the visual concept of interrelations between 
sound and visual art for over five decades. 
The phenomenon of sound is continuously 
present in his work since mid 1960s. After 
experimenting with atypical drawing tools 
and audiovisual performance Grygar returns 
to painting, where sound is only indicated. 
k / c Denisa Kujelová
Výtvarný workshop “Partitury” pro děti 
2–6 let 15/7, 10.00

GALERIE 209
Údolní 244/53, budova U4 (D3) 
www.facebook.com/galerie209

Galerie 209 je vymezený prostor v rámci 
Ateliéru malba II FaVU VUT v Brně, Rybářská 
13/15. V pravidelném čtrnáctidenním 
provozu poskytuje prostor studentům 
fakulty i hostům z jiných uměleckých škol či 
již etablovaným umělcům mladé a střední 
generace. Galerie je svobodnou platformou 
otevřenou výzkumu a experimentům v umě-
ní. Přispívá k rozšíření vzájemné komuni-
kace mezi ateliéry fakulty i jinými školami. 
Inspirací pro její vznik se stala Galerie 207 
na pražské UMPRUM. Výstavy jsou dopro-
vázeny přednáškami 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 (E4) 
út – ne / Tue– Sun 10.00 – 18.00 
www.galeriearchitektury.cz

Aaltova příroda / Aalto nature
11. 7. – 13. 8.
Výstava se zaměřuje na méně známé 
a lehce opomíjené období v tvorbě finského 
architekta Alvara Aalta, který ve 30. letech 
projevil velký zájem o tradiční japonskou 
architekturu. Výstava detailně zkoumá roli 
japonské a finské lidové tradice stavitelství 
ve vyzrálém Aaltově architektonickém díle 
a poodhaluje příčiny úspěchu jednoho 
z nejvýznamnějších světových tvůrců mo-
derní architektury a umění 20. století.
en The exhibition focuses on a slightly less 
known and marginalized period of Japanese 
inspiration in work of an important Finish 
architect Alvar Aalto.
Nájemní bydlení – zapomenutý segment 
české architektury – včera, dnes a zítra /  
Rental Housing / Forgotten Segment of 
Czech Architecture – Yesterday, Today, 
Tomorrow
15. 8. – 15. 9.
Výstava, jíž připravila Galerie Jaroslava Frag-
nera, otevře téma, které bylo v předešlém 
čtvrtstoletí opomíjené. V průběhu posled-
ních zhruba 150 let se bydlení realizovalo 
formou vlastnickou, nájemní, eventuálně 
družstevní. Nájemní bydlení se však dostalo 
po roce 1989 díky historickým konotacím 
a leckdy neuvážené a chaotické privatizaci 
bytového fondu na okraj zájmu. Nyní si však 
jeho význam i architektonické souvislosti za-

čínáme znovu uvědomovat. I ty nejvyspělejší 
evropské země mají v současnosti poměr 
mezi vlastnickým a nájemním bydlením 
vyvážený. Výstava tak vedle relativně mladé 
historie oboru u nás představí fenomén 
nájemního a sociálního bydlení v Evropě, 
různé přístupy z hlediska legislativy a strate-
gie a nejzajímavější příklady jak po stránce 
architektonické, urbanistické, tak sociální.
en Exhibition focuses on phenomenon of 
rental and social housing in Europe and 
presents various legislative and strategic 
approaches from architectural, urbanistic 
and social point of view.
Krajina města / City Scenery
19. 9. – 5. 11.
Téma městkého veřejného prostoru, 
jeho ohrožení a možné obnovy patří 
dnes k aktuálním tématům urbanistických 
diskuzí i městských politik v mnoha zemích. 
Nejen ve světě, ale také v česku vzniká řada 
zajímavých pokusů, jak vrátit městský pro-
stor mezi klíčové kategorie plánování města, 
jak najít dnešní době přiměřenou formu 
i náplň, jak architektonickými prostřed-
ky posílit jeho sociální roli a estetickou. 
Výstava bude přehlídkou nejlepších realizací 
veřejných prostor v České republice za 
posledních 25 let. Zároveň chce upozornit 
i na základní problémy, které veřejné pro-
story našich sídel ohrožují, jako například 
privatizace a komercionalizaci; zanedbanost 
mnoha městských prostorů, přetrvávají-
cí upřednostňování potřeb individuální-
ho automobilismu aj.
en Exhibition presents the best public 
space realizations in Czech Republic in the 
last 25 years. Exhibitions tries to highlight 
the elementary problems that threatens 
our public space such as privatization, com-
mercialization, neglecting and preferring 
individual automobilism.
Plán pro Brno / Plan for Brno
26.–27. 9. Kino Scala, vstupné: zdarma
Záměrem prvního ročníku konference spo-
jené s diskuzí o rozvoji města je nastartovat 
zájem veřejnosti o podobu a fungování 
českých měst, především Brna, kde se akce 
koná. Během dvou dnů na ní vystoupí ex-
perti evropského urbanismu a architektury, 
čeští odborníci, brněnští politici a zástupci 
zájmových sdružení, kteří se dlouhodobě 
angažují v tématech rozvoje Brna i dalších 
českých měst. Podtitulem konference je 
Kompaktní město a hlavními tématy jsou 
koncepce dopravy města Brna a podpora 
lokálních center mimo hlavní centrum 
města. Konference je určena pro širokou 
veřejnost a je zcela zdarma. Program 
konference bude složený ze dvou bloků 
prezentací úspěšných projektů ze zahraničí 
i Česka s následnými diskuzemi. Návštěvníci 
získají obrázek o tom, jak vypadají a fungují 
města v zahraničí. Zjistí, proč je pro mo-
derní město důležitý kvalitní veřejný prostor 
a architektura. Dozví se také, jak se mohou 
do plánování města sami zapojit.

GALERIE ARS
Veselá 39 (D4) 
út – pá / Tue–Fri 12.00 – 18.00, 
ne / Sun 13.00 – 17.00 
www.galerie-ars.cz

Miroslav Krobot
12. 9. – 13. l0.
Autorská výstava brněnského malíře 
k životnímu jubileu bude malou výběrovou 
retrospektivou
přidat tečku
en Small retrospective of a painter con-
nected with Brno to his anniversary.
k / c Josef Chloupek

GALERIE ART
Pekařská 76 (C4) 
po – ne / Mon–Sun 16.00 – 23.00 
www.galerieartbrno.cz

Jozef Mrva: Knot Grid
http://jozefmrva.tumblr.com
OPEN CALL prodlouženo do 15. 8. 2017
Z důvodu rekonstrukce Kina Art jsme se 
s Galerií Art přestěhovali do prostoru The 
Distillery – Social Reactor na Pekařské 76. 
Galerijní zeď se proměnila na light box 
v exteriéru a autorské projekce na minutové 
předfilmy v sálu. Vyhlašujeme otevřenou 
výzvu na předkládání autorských návrhů 
na výstavní situaci: obraz (light box) a text/
zvuk (pohyblivý obraz v trvání 1 minuty). Více 
informací na fb.com/galerieartbrno. 
en Gallery Art has moved to The Distillery – 
Social Reactor at Pekařská street 76. Gallery 
wall transformed to a light box in exterior 
and projections to one-minute long films 
in the hall. We have an open call for images 
(into the lightbox) and text/sounds (moving 
image, duration 1 minute). For more infor-
mation visit fb.com/galerieartbrno.

GALERIE FAVU
Údolní 244/53, budova U2 (D3) 
www.facebook.com/FaVU.VUT

GALERIE KLUBOVNA 
Francouzská 33 (C5) 
út + čt (v ostatní dny po domluvě) / 
Tue + Thu (other days by an appointment) 
17.00–19.00 
www.galerieklubovna.cz

Daniel Hüttler & Samuel Haller: (F)Akt
21. 6. – 13. 7.
Dvojice mladých autorů z Vídně odstar-
tuje první z výstav vybraných na základě 
open callu. Projekt (F)Akt bude pomyslně 
rozdělen na několik zastavení – divák bude 
procházet prostorem a postupně narážet 
na spleť otázek a odkrývat síť skrytých 
významů.
en Duo of young artist from Vienna divided 
the gallery space into several stops – the 
viewer unravels the network of hidden 
meanings.
Grzegorz Bibro: In the Name of the Father
19. 7. – 17. 8.
Bibro ve své práci analyzuje podobnosti mezi 
sebou a svým otcem jako zhmotněnou vizí 
sebe sama za 30 let. Intimní portrét vypovídá 
o vztahu mezi rodičem a potomkem, dusivé 
lásce i nahlas nevyslovených pocitech.
en Bibro in his work analyses similarities 
between himself and his father as a mani-
fested version of him from the 30s.

Radek Kratina: Konstanty a proměnné /  
Constants and Variables
30. 8. – 15. 10.
Brněnský rodák Radek Kratina (1928–1999) 
je průkopníkem variabilního přístupu 
k tvorbě, kdy divák ovlivňuje podobu díla. 
Výstava představí jak Kratinovy známé 
struktury ze zápalek, korkových zátek či 
těstovinových písmenek, dřevěné reliéfy 
či kovové trojrozměrné variabily, tak méně 
známé modrotiskové textilie prezentované 
na výstavě Expo 58 v Bruselu. Přehlídka 
zmapuje výtvarnou cestu Radka Kratiny 
od 60. do 90. let 20. století a rozšíří ji 
o několik intervencí jeho kolegů z Klubu 
konkrétistů – Jiřího Hilmara, Dalibora 
a Ivana Chatrných. Jak fungují body, linie, 
rastry a rytmus a jak se do díla zapojuje 
divák? Výstava návštěvníkům nastíní vývoj 
konstruktivismu, op artu, minimalismu 
a kinetismu.
en Radek Kratina (1928-1999) is a pioneer 
in variable approach to artwork allowing 
the spectator to influence appearance of 
the artwork. Show will present his works 
from 60’s to 90’s, showing not only his 
famous ones such as structures from 
matches, corks, pasta letters but also 
blueprint textiles from Expo 58. Exhibition 
is extended by interventions of his collea-
gues from “Klub Konkretististů“. 
k/c Ilona Víchová
Jeden kmen / One Tribe
24. 9. – 31. 12.
Jeden kmen je výtvarný projekt s příbě-
hem, ve kterém ožívá svět bytostí zná-
mých většině lidského světa jako skřeti. 
Ve svém vlastním jazyce se nazývají uruki 
a návštěvníci budou moci prostřednictvím 
výstavy nahlédnout hlouběji do každo-
denního života jednoho z kmenů jménem 
Snaga. Výstava fotografií a úryvků příběhu 
je provede táborem kmene, zakusí 
společně s válečníky boj i lov, stanou se 
svědky tajemného rituálu a na vlastní oči 
uvidí pohřeb starého šamana. Pokud vás 
láká neotřelá fantasy a rádi byste navštívili 
naturalisticky ztvárněný svět divokého 
kmene, pak je to výstava přesně pro vás.
en Exhibition presents photos and 
fragments of story that is going to take 
visitor into fantasy world of wild tribe 
called Snaga.
k / c Ctibor Ostrý

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY / 
MUSEUM OF ROMANI CULTURE
Bratislavská 67 (C6) 
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 begin-
nings until today. Besides the permanent 
exposition it offers temporary exhibi-
tions, public events, so as it coordinates 
scientific research and activities for local 
children.
Nihad Nino Pušija: Parno Gras
12. 5. – 24. 9.
Výstava fotografií Nihada Nina Pušiji, 
fotografa bosenského původu žijícího 
v Berlíně. Autor dlouhodobě dokumentuje 
život Romů z republik bývalé Jugoslávie 
včetně příběhů romských imigrantů 
v Německu.
en Berlin based photographer of a Bos-
nian origin documents the lives of Romas 
from the countries of former Yugoslavia.
Mezinárodní umělecké sympozium 
romských umělců / International Art 
Symposium of Romani Artists
10. – 17. 9. 2017
Mezigenerační setkání výtvarníků ze zemí 
Visegrádu, jehož hlavním cílem je společná 
práce na vytvoření uměleckých děl, které 
reflektují romské historické zkušenosti 
a skrze inspiraci afrofuturismem se tak 
mohou stát výpovědí o současné situaci 
Romů. Na sympozium bude navazovat 
výstava v Místodržitelském paláci Moravské 
galerie (3. 11. 2017 – 28. 1. 2018), která 
představí romské umění bez ustálené 
romantizující nomádské vize a ustále-
ných folklorních motivů s přihlédnutím 
k emancipačním momentům v romských 
dějinách.
en Artists from Visegrad countries are 
invited to create work that reflects 
historical experiences of Romani people 
and through inspiration of afro-tourism 
these works can became statements 
about current situation of Romani people. 
Symposium is followed by autumn exhibi-
tion in Moravian Gallery.

NADVEŘEGALERIE
Kamenná čtvrť 27 (F2) 
út + čt / Tue + Thu 16.30–20.00 nebo 
po domluvě / or by appointment, 
na mob.: 723833687 
www.facebook.com/nadveregalerie

Mírný králík – Příběhy za zrcadlem / 
Mild Rabbit – Tales behind a Mirror
5. 8. – 20. 8.
Koláže jsou má krajina za zrcadlem. Místo, 
kde věci pozbývají pevný tvar a rozpouštějí 
se do příběhů plných náznaků, nečeka-
ných souvislostí a symbolik.
en Collages as a land behind the mirror. 
Things are loosing their fixed shape and 
melting into stories full of unexpected 
symbolism.
Mae Sara
1. 9. – 17. 9.
Svět drobných šitých příběhů, ve kterých 
svou skromnou roli hraje „srdce člověka“ 
(hito no kokoro).
en World of small sewn stories, where the 
modest role is playing human heart.
Johana Merta: Nikdy, nikde / 
Never, nowhere
22. 9. – 9. 10.
Kdysi jsem se rozhodla, že vytvořím mapu 
zatím neviděnému prostoru. Paralelnímu 
vesmíru. V tuto chvíli se můžeme společně 
dívat na fragmenty krajiny, ilustrované 
teorie jejího vzniku a struktury vztahů, ale 
mapa tohoto prostoru se skládá pouze 
v našich myslích a jinou realitu nemá.

en Once I decided to create a map of 
never seen space. Parallel universe. Now 
we can fragments of landscape, illustrated 
theory of its origin and structure of rela-
tions, but the map can be found only in 
our minds.
Od září nabízíme komentované prohlídky 
ateliérů FaVU, termíny domlouvejte na 
fb.Nadveřegalerie, nebo mob. 723 833 687

OFF / FORMAT 
Gorkého 41 – dvorní trakt / yard (D3) 
út a ne / Tue and Sun 14.00-19.00 
tel: +420 737 969 098
www.offformat.cz

galerie OFF/FORMAT má prázdniny. Těšíme 
se na Vás na vernisáži Oto Hudce 4. 10. 2017

PRAHA / FÓRUM PRO 
ARCHITEKTURU A MÉDIA
Kulturní prostor s kavárnou 
Nádvoří Pražákova paláce, 
Husova 18 (D4) 
po – ne / Mon–Sun 12.00 – 00.00 
prahavbrne.cz, www.forum4am.cz

Rosnička WARM-UP / party
11. 7.
Kroužek elektronické hudby
18. 9., 14.30
Kroužek pro děti od 8 let je zaměřen na 
tvorbu hudby v počítači, práci s elektro-
nickými hudebními nástroji a pódiovou 
prezentaci elektronické hudby s VJingem.
HUDBA PRAHA: Resina (PL) + MMMD (GR)
23. 9.
Koncert varšavské cellistky a skladatelky 
Resiny (Karolina Rec, PL) a aténské forma-
ce MMMD (Mohammad, GR).
Kino Asia
24. 9. – 26. 9.
Filmový cyklus vysoké kvality a nízké ná-
vštěvnosti mapující asijskou kinematografii.
Kroužek elektronické hudby
25. 9., 14.30
Kroužek pro děti od 8 let je zaměřen na 
tvorbu hudby v počítači, práci s elektro-
nickými hudebními nástroji a pódiovou 
prezentaci elektronické hudby s VJingem.

SOLO OFFSPACE
Körnerova 9 (D5) 
solooffspace.tumblr.com 
www.facebook.com/solo.offspace

Solo má prázdniny, těšíme se na vás na 
konci září!

STROM ART GALLERY
třída Kpt. Jaroše 31 (E4) 
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
Filip Dvořák: Till the End of Time
28. 6. – 29. 7.
Filip Dvořák se obrací k tomu, co dnes 
zbylo z epických vyprávění a používá 
formy, které odkazují k příběhům velkých 
hrdinů na plátnech kin. Inspiruje se 
Romantismem, postupy výroby filmových 
kulis a estetikou komiksových obchodů 
a sběratelských memorabilií.
en Filip Dvořák is looking at what has 
remained from epic narratives and uses 
forms that refer to heroes of silver screen. 
He is inspired by Romanticism, process 
of movie models creating, aesthetics of 
comic shops and memorabilia. 
k / c Marika Kupková
Jana Vojnárová: Devatenáctý příběh 
rozmrzelosti / Nineteenth story of 
Annoyance
9. 8.–9. 9.
V projektu Tři sestry u růžového mramo-
rového stolu Jana Vojnárová pracuje s ná-
zvem Matissova obrazu “Les Trois sœurs á 
La Table de marbre rose". Nejde o přímou 
reinterpretaci obrazu jako takového, ale 
spíš o odkaz na historii malířství, počátky 
modernismu a práci s realitou. Základním 
odrazem je i určitá magičnost tří sester 
(jak rodinného vztahu, tak divadelní odka-
zy). Autorka vychází z vlastních rodinných 
příběhů a především se vztahuje k udá-
lostem, které její rodinu postihly během 
2. světové války. Tyto konkrétní příběhy 
pak proměňuje v nejasné otisky paměti.
en Jana Vojnárová works with name of 
Matisse painting “Three Sisters by Pink 
Marble Table”. Its magical sense of fam-
ily relationship is an entry point to her 
personal family narratives, referring events 
that happened to her own family during 
WW II. She transforms these specific sto-
ries into uncertain memory impressions. 
k / c Tereza Jindrová
Alžběta Bačíková: Prohnutá dlažba / 
Bent Pavement
20. 9. – 21. 10.
Výstava Prohnutá dlažba prezentuje 
dokument věnovaný polské umělkyni 
a experimentátorce Joanně Baczkowski, 
Autorka svými konceptuálními přístupy 
v užitém umění, v nichž snoubí řemeslnou 
vytříbenost s artikulací svých společen-
ských postojů, představuje ojedinělý úkaz. 
V roce 2015 však zestárlá legenda náhle 
zmizela. Alžběta Bačíková se vydává po 
stopách jejího života a tvorby vtisknutých 
v interiérových realizacích napříč Evropou.
en Exhibition presents documentary dedi-
cated to Polish artist Joanna Baczkowski, 
suddenly disappearing in 2015. Alžběta 
Bačíková follows her life and work through 
interior realizations across Europe. 
k / c Zuzana Janečková

– GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE
Daniela a Linda Dostálkovy: Extensions
7. 6. – 29. 7.
Extensions je další z řady výstav Daniely 
a Lindy Dostálkových, kde tvorba samot-
ného uměleckého díla vede především 
k vyjádření procesu jeho vzniku: aplikované 
metody aktualizují zavedené žánry, 

 UMA AudioGuide
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.

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 (D5)

Sam Lewitt & Cheyney Thompson. Síť. 
Gradient. Opilecký krok. / Grid. Gradient. 
Drunken Walks.
19. 4. – 30. 7.
Výstava jednak navazuje na zdejší zájem 
o abstraktní a systémově orientované ten-
dence, jednak důsledně využívá symetrickou 
dispozici výstavního patra Domu umění. Ve 
výstavě dochází k propojení instalací děl 
dvojice úzce spolupracujících americ-
kých umělců Sama Lewitta a Cheyneyho 
Thompsona. 
en The exhibition proceeds from the spatial 
and institutional fabric of the Brno House 
of Arts. The exhibition brings together 
and intermingles works by two closely col-
laborating American artists Sam Lewitt and 
Cheyney Thompson. 
k / c Karel Císař
Margot Pilz
7. 6. – 30. 7.

Margot Pilz (*1936) patří k průkopnicím 
rakouského konceptuálního umění, již její 
rané fotografie obsahují experimentální 
a performativní aspekty. Výstava, pořádaná 
ve spolupráci s Odborem kultury města 
Vídeň, představuje ukázky její multimediální 
umělecké tvorby. 
en Margot Pilz (*1936) is one of the pioneers 
of Austrian conceptual art. The exhibi-
tion, organized in collaboration with the 
Department for Cultural Affairs of the City 
of Vienna, underlines the significance of the 
artist’s performative photography and her 
position in the domain of new media. 
k / c Jana Vránová
Sochy v ulicích – Brno Art Open 2017
Sculptures in the Streets
6. 6.–27. 8.
Veřejná prostranství města Brna – 
mapa na brnoartopen.cz
Šestý ročník přehlídky Sochy v ulicích 
– BAO 2017 vymezený mottem „Báseň 
a pravda / Dichtung und Wahrheit“ navazuje 
na záměr předchozích ročníků rozvíjet téma 
„výtvarné umění a jeho funkce ve veřejném 
prostoru“. Prostřednictvím třinácti realizací 
se letošní ročník zamýšlí nad otázkou tzv. 
umělecké pravdy a poukazuje na její možnou 
vnější souvislost s aktuálním fenoménem 
post-pravdy. 
en The sixth edition of the festival Sculptu-
res in the Streets (BAO 2017), with the motto 
“Poetry and Truth / Dichtung und Wahrheit”, 
logically follows up on the intention of the 
previous years to develop on the theme of 
“visual art and its function in public space”.
Alexey Klyuykov & Vasil Artamonov, 
Ján Gašparovič, Julia Gryboś & Barbora, 
Zentková, Tomáš Hlavina, Pavel Karous, 
Krištof Kintera, Martin Kochan, Josef 
Mladějovský, Oldřich Morys, Helmut 
Smits, Pavel Sterec, Philip Topolovac, 
Christof Zwiener 
k / c Tomáš Knoflíček, Libor Novotný
Tomáš Ruller: PREZENT-A(K)CE Odolné 
okamžiky / PRESENT-A(C)TION Resistant 
Moments
13. 9.–12. 11.
Retrospektivní výstava významného před-
stavitele akčního umění a zároveň jednoho 
z prvních tvůrců videoartu Tomáše Rullera je 
uspořádaná u příležitosti jeho životního ju-
bilea. Komplexním, avšak výběrovým způso-
bem představí dosavadní tvorbu umělce od 
roku 1974 (jeho první performance Cestou) 
do současnosti. 
en The retrospective exhibition of an 
important exponent of action art and, 
also, one of the first creators of video art, 
Tomáš Ruller, is held on the occasion of his 
special anniversary. In a comprehensive yet 
selective manner the exhibition will present 
the body of the artist’s oeuvre from 1974 
(his first performance Along the Way) to the 
present. 
k / c Dušan Brozman

– DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU
Dominikánské nám. 9 (E4)

FaVU – výstava diplomových prací 
absolventů FaVU VUT v Brně za akademický 
rok 2016/2017 / Faculty of Visual Arts – 
exhibition of diploma works by graduates 
from the Faculty of Visual Arts, Brno 
University of Technology, for the academic 
year 2016/2017
30. 6. – 23. 7.
Cílem výstavy je prezentovat komplexní 
obraz fakulty a práci všech ateliérů školy od 
klasických sochařských a malířských disciplín 
přes grafický a produktový design až po 
konceptuální projekty. Přehlídka obhájených 
prací a konfrontace rozmanitých autorských 
a studentských přístupů zároveň prezentuje 
veřejnosti pedagogické výkony celé fakulty. 
en The aim of the exhibition is to provide 
a comprehensive picture of the faculty 
and the work of all of its studios from the 
traditional sculpting and painting disciplines 
via graphic and product design to con- �

KMENY90

14. 5. – 1. 10. 2017
Uměleckoprůmyslové muzeum

Husova 14, Brno 

Hlavní partner Realizaci projektu podporuje

kurátor
Vladimir
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Výzva nadace Agosto Foundation 
k nominacím na podporu činnosti 
individuálních umělců, uměleckých 
a kulturních subjektů v novém 
grantovém programu Perpedes.

více na agosto-foundation.org

99

12 / Jan Merta v Městské knihovně
28 / Rozhovor s Janem Tichým
40 / Le Corbusier a Československo

99 Kč / 4,70 ¤02únor 2017

art+antiques
měsíčník o umění, architektuře,  
designu a starožitnostech

artcasopis.cz
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vzájemně se mísí či naopak popírají, a to 
s důrazem na institucionální kontext, 
v němž jsou díla prezentována. Výstav 
je ve svém celku, výlučně koncipovaná 
pro prostor Galerie TIC, testuje stabilitu 
procesů spojených s inscenováním 
dvou paralelních situací: „frontstage“ 
a „backstage“. Tím přivádí diváka ke 
společnému konsenzu či prodloužené-
mu významu jedné z jím preferovaných 
situací.
en “Extensions” is another exhibition 
from series of exhibitions of these two 
artists where creation of artwork tends 
primarily to express the process of its 
creation. Exhibition is designed specifi-
cally for space of TIC Gallery.
k / c Marika Kupková
Galerie mladých: padesátý Open 
Call / Galerie mladých: Fiftieth Open Call
9. 8. – 9. 9.
Na letošní rok spadá výročí padesáti let 
od vzniku legendární brněnská Gale-
rie mladých. Tuto událost připomíná 
„otevřený Open Call” parafrázující jeden 
z typických dramaturgických postupů této 
instituce. To, co se řeší ze dveřmi kance-
láří, se bude odehrávat veřejně. Součástí 
programu budou i reflexe dalších „Galerií 
mladých”, většinou už zaniklých institucí 
s identických názvem, ale jedinečným 
osudem.
en This year legendary “Galerie Mladých” 
celebrates 50th anniversary of its first 
opening. Reviewing of “Open Call” appli-
cations moves from behind closed doors 
to be a public event. Program will reflect 
another usually discontinued institutions 
with identical name but unique fate. 
k / c Katarína Hládeková, Ivana Hrončeko-
vá, Zuzana Janečková, Marika Kupková

– KONTEXT
(c) merry: Algoritmus
28. 6. – 29. 7.
Mája, Mary, esomary, krvavamera, 
(c) merry, Mary Meixner – osobnost 

Marie Meixnerové (*1986) charakterizují 
především promyšlené proměny identit, 
odvaha jít ve svých uměleckých projevech 
na dřeň i udivující pracovní produktivi-
ta. Leitmotivem multimediální instalace 
je princip algoritmu, řízené náhody, se 
kterým souvisí otázky jako dezinformace, 
manipulace, šalba, nakládání s infor-
macemi a soukromím (vlastním i svých 
přátel) či ovlivňování. Autorka sama vnímá 
algoritmus jako přelud, iluzi, závoj, falešný 
návod k interpretaci reality za postranním 
účelem, jako cosi mocensky motivova-
ného, poplatného různým stereotypům 
a utvrzujícího v zakonzervovaném vnímání 
reality.
en Marie Meixnerová is master of identity 
change, bold artist and very productive 
individual. Leitmotiv of this work is 
principle of algorithm, controlled chance, 
which is connected with questions of di-
sinformation, manipulation, delusion and 
dealing with information and privacy. 
k / c Alexandr Jančík

David Bartoš
9. 8. – 9. 9.
k / c Alexandr Jančík

Radim Scholaster
20. 9. – 21. 10.
k / c Alexandr Jančík

– ČÍTÁRNA WWW
Jiří Žák: Czech ASMR / Prohlášení  
MZV ČR (1999-2011)
28. 6. – 29. 7.
V roce 2017 dáváme prostor projektům, 
které jsou místně specifické. Celoročně 
probíhá projekt Jiřího Žáka Autonomous 
Infected Sensory Meridian Respons, který 
je uploadován na web www.galerie-tic.cz. 
k / c Tina Poliačková

Jiří Žák: Czech ASMR / Prohlášení MZV 
ČR (2011 – 2016)
9. 8. – 9. 9.
k / c Tina Poliačková

– DVOREK
Přemysl Procházka: Zbrojovka vs. Liberec
9. 8. – 9. 9.
Výstavním projektem je jediný obraz 
lichoběžníkového formátu zachycující 
fotbalové hřiště z klasického „televizní-
ho“ pohledu. Každý den trvání výstavy 
autor přijde a obraz přemaluje. Zápas 
pouze „teď a tady“. Chceme-li si ho užít, 
musíme mu být přítomni, stejně jako mu-
síme navštívit výstavu, chceme- li si užít 
obraz. Můžeme ji navštěvovat opakovaně, 
můžeme chodit fandit a odhadovat, jak 
se bude zápas vyvíjet dál. Konec výstavy 
bude i koncem zápasu. Hráči odejdou 
a zůstane pouze prázdné hřiště. Výstava 
je situována ve venkovních prostorách na 
dvorku Radnické 4.
en The Project is single painting depicting 
and shaped as football field captured 
from camera angle. Author is going to be 
changing the painting every day of exhibi-
tion duration, so that the visitor has come 
more than once to see the progress of the 
match. Exhibition takes place at backyard 
of Radnicka 4. 
k / c Zuzana Janečková, Marika Kupková

VILA TUGENDHAT
Černopolní 45 (B5) 
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

Festival ProART Setkání ve skleněném 
pokoji:
17. 7. 20.00 – Kateřina Beranová
31. 7. 20.00 – Michal Horáček
Tribute to Louis Armstrong v zahradě 
vily Tugendhat
24. 7., 19.30
Na všechny akce nutná předchozí rezerva-
ce, kapacita omezena.
Vstupenky rezervujte na tel: +420 515 511 015 
nebo e-mailu: info@tugendhat.eu

na výletě / on a trip
FOTOFESTIVAL UNIČOV, SEDMÝ ROČNÍK
14. 7. – 16. 7.

Z rodinných důvodů se letošní Fotofestival 
Uničov přesouvá na léto. Tématem festivalu 
je totiž rodina. Festival nebude o ukazování 
fotek dětí na displejích telefonů, ale pokusí 
se ukázat vliv rodiny na tvorbu jejich rodičů. 
Stranou nezůstane ani stírání hranic mezi 
vysokým a nízkým uměním. V současné fo-
tografii najdeme řadu fotografů využívajících 
vizualitu amatérské fotografie nebo rovnou 
pracujících s nalezenými/domácími archívy 
fotografií. Digitální média a sociální sítě 
všechno ještě urychlují.
Vedle výstav proběhnou v rámci fotofes-
tivalu přednášky, diskuze, performance, 
koncerty a další akce.
Hosté: Petra Steinerová, Hanka Kubišová, 
Tereza Benešová, Jitka Resová, Jan Jindra, 
Polina Davydenko a další.
en Because of family reasons is Fotofestival 
Uničov this year moved to the summer. 
The topic is family. But we don't want just 
to display childern on displays of mobile 
phones, but find an influence of kid in the 
family on the work of parents.

OBLASTNÍ GALERIE LIBEREC
Masarykova 723/14, Liberec 
www.ogl.cz

Jürgen Große: Schauseite. Dočasné 
pohledy. / Schauseite. Temporary views.
8. 6. – 3. 9.
Jürgen Große je neustále v pohybu. Chodí 
hlavně v brzkých ranních hodinách téměř 
prázdným městem. Neustále hledá, touží po 
objevu, po správném místě ve správný čas. 
Fotografuje rychle, ale ne hekticky, přímo 
z ruky bez stativu. Jednou, dvakrát, pětkrát, 
tak dlouho, až je záběr perfektní. Záběr, 
který má předem v hlavě. Jeho zrcadlovka 
totiž žádný display, na kterém by mohl fotku 
zkontrolovat nebo vymazat, nemá. Během 

několika minut se může scéna kompletně 
změnit, záběr na vždy zmizet.
en Jürgen Große moves all the time. Early in 
the morning he walks the streets of empty 
city. Searching, longing for discovery, wait-
ing for the right place at the right time. He 
shoots quickly, but no hectically, until the 
shot is perfect. There is no display, to check 
the shot.

UKRADENÁ GALERIE
ukradenagalerie.cz

UKG (Ukradená galerie) je experimentální 
streetartový projekt, který vznikl v květnu 
2010. V dlouhodobě opuštěných městských 
vitrínkách se konají outdoorové výstavy 
a vystavená díla zůstávají na místě týden.
en The Stolen Gallery is an experimental 
street art project. Outdoor exhibitions are 
held in long-deserted city showcases, and 
the exhibited works remain on the spot 
one week.
Banská Štiavnica (Akademická 327/2)
vernisáže každou neděli ve 20.59.
Český Krumlov (Hradební ulice)
fb.com/ukradena.galerie
Děčín-Podmokly (Zbrojnická 14/1)
vernisáže každý čtvrtek v 19.00.
Nitra (Janka Kráľa 65)
vernisáže každé pondělí v 18.00.
Písek (Komenského 87/16)
vernisáže každou středu ve 21.00.
Praha (Bubenská 1447/1)
vernisáže každý čtvrtek ve 21:00.
Telč (U Masných krámů, naproti  
veřejným záchodkům)
vernisáže občas v pátek ve 20.00.

SIGNIFICANT OTHER
Burggasse 24, Vienna
significantother.art

Josef Dabering, Alexandra Vajd + 
Jimena Mendoza
14. 7. – 31. 8.
k / c: Laura Amann, Jen Kratochvíl

�

Jagna Ciuchta After Sunday Display, s malbou ze série Vysoké Tatry (2016) od Viktorie Valocké, 2017 After Sunday Display, with a painting on paper by Viktorie Valocká from the series High Tatras (2016), 2017

�

Statutární město Brno
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Zdeněk Sklenář

STARÉ ŘECKÉ BÁJE 
A POVĚSTI
16. 7. – 24. 9. 2017

Galerie Zdeněk Sklenář, Mariánská 1097, Litomyšl
Otevřeno pátek až neděle od 11 do 18 hodin

www.zdeneksklenar.cz
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