Openmindz360: One Thing
10. 6.–27. 9.
Marek Nenutil – Openmindz360
představuje zvláštní výjimku v české
malbě. A to nejen svoji tvorbou, ale
i studiem. Žádnou výtvarnou školu totiž
nedokončil. A svým způsobem vlastně ani
nezačal. A tak se Marek Nenutil daleko
více rozhlížel, než studoval. Rozhlížel
se především po obrazech, ale taky po
sochách a architektuře. Výtvarný mix,
který vznikl je zcela osobitý, v českém
malířství ojedinělý. Připadá vám, že
v jeho obrazech převažují prvky německé
malby? Můžete mít pravdu. Stejně jako
citace staré průmyslové architektury
z Anglie a Německa, samozřejmě i Ostravy
(kde žije). Nedílnou součástí jeho obrazů
jsou Surreálné postupy. Současný svět,
bezvýchodnost situací, ale i naděje - to
jsou témata tvorby Marka Nenutila.
DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA /
THE BRNO HOUSE OF ARTS
www.dum-umeni.cz
út–ne 10.00–18.00
– DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA
Malinovského nám. 2 F4

Veřejná prostranství v Brně:
Brno Art Open 2015 – Sochy v ulicích
Beyond Architecture
24. 6.–30. 8.
Brno Art Open se koná už popáté.
Od roku 2009 má statut bienále
a představuje ucelený kurátorský
projekt. Pro letošní sezónu jsme zvolili
téma, které se odvíjí na linii objekt–
–obydlí, socha–architektura. Sochařství
a architektura byly po staletí spojenci.
Figurální skulptury i plastiky zdobily
průčelí významných budov. Abstraktní
umění sochu více méně odpoutalo od
fasád, ovšem protože socha sama je
trojrozměrným konceptem, přebírá
určité principy z oboru architektury už
z podstaty své prostorové existence.
Někdy se tak děje programově a někdy
samovolně. Socha–architektura
i objekt–obydlí skýtají podobně jako
klasická stavba možnost vstoupit a zůstat
pod jejich ochranou, mohou však být
i rafinovanější a nabídnout pouze iluzi
či náznak konstrukce; pak je její vnitřní
uspořádání tajemstvím. Možností je
jistě mnoho, a proto jsme se pokusili
téma prezentovat na několika různých
autorských přístupech. Architektura a její
přenesené tvary a významy byly a budou
pro sochařství velkou inspirací, což
také demonstruje účast umělců všech
generací. Balancování mezi obory přináší
vzrušení z experimentu, snahu o spojení
nejlepšího genofondu z obou zdrojů.
Věříme, že letošní sochy v ulicích budou
mít něco takového v rodokmenu.
k / c Magdalena Juříková
Disparátní proudy
10. 6.–9. 8.
Výstava Disparátní proudy představuje
mezinárodní skupinu umělců, kteří se
sešli v 90. letech v Berlíně a které od té
doby pojily společné výstavní aktivity,
stejně jako blízký pohled na uměleckou
tvorbu. Dnes řada z nich působí
v nejrůznějších koutech Evropy nebo
Ameriky a někteří z nich učí na vysokých
školách umění v Berlíně. Spojuje je
zejména respekt vůči specifickému,
jedinečnému autorskému projevu. Ten
se odráží také v názvu výstavy, převzatém
z technického názvosloví – v původním
významu slova jde o magnetické
proudy, které vyzařuje indukční cívka
volně do prostoru. Kurátorky tento jev
přirovnaly k uměleckému, svobodnému

Dalibor Chatrný: Vidět svět jinak
23. 9.–22. 11.
Dalibor Chatrný je jedním
z nejdůležitějších protagonistů
abstraktního umění v České republice
a patří k nejvýznamnějším výtvarným
umělcům, kteří svůj profesní i osobní
život spojili s Brnem, kde se v roce
1925 narodil (zemřel v roce 2012
v Rajhradě u Brna). Umělec evropského
formátu vstupoval na výtvarnou
scénu v polovině minulého století
jako excelentní grafik, od šedesátých
let rozvíjel svou osobitou cestu ke
konstruktivnímu a konceptuálnímu
projevu. Chatrný rád pracoval s textem
a jeho vizualizací. Již od šedesátých let
jako výtvarník experimentoval se slovy.
Jako jeden z mála českých tvůrců si
udržoval schopnost experimentovat
a objevovat nové tvůrčí postupy.
Výstava připomínající umělcovy
nedožité devadesátiny je do určité míry
uspořádaná chronologicky, ale hlavně je
členěna podle okruhů, ve kterých se jeho
tvorba rozvíjela.
k / c Jiří Machalický
Ivan Chatrný
23. 9.–22. 11.
Tvorba předčasně zemřelého Ivana
Chatrného (1928–1983) je zatím stále
ještě nedoceněnou kapitolou českého
umění, a to přesto, že v šedesátých
letech docela intenzivně vystavoval,
především s Klubem konkretistů, jehož
byli spolu s bratrem Daliborem členy.
Východiskem jeho tvorby ve druhé
polovině šedesátých let byla práce
s rastry základních geometrických útvarů,
nejčastěji čtverců či kruhů. Tyto rastry
na plochých filmech vrstvil, překrýval,
převáděl do negativu. Výsledkem
jsou skladebně nesmírně bohaté
a neočekávané struktury geometrických
útvarů, esteticky velice nosné.
V posledních letech života pracoval
Ivan Chatrný s drobnými kresebnými
záznamy. Také ty, stejně jako své rastrové
struktury, převáděl do techniky sítotisku
a také v nich užíval možností překrývání či
kombinací v ploše.
k / c Jiří Machalický
– DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU
Dominikánské nám. 9 G4

Diplomové práce FAVU
25. 6.–24. 7.
Již tradičně budou v Domě pánů
z Kunštátu na začátku léta představeny
práce čerstvých absolventů Fakulty
výtvarných umění VUT v Brně. Výstava
je pojata jako reprezentativní přehlídka
prací všech diplomantů. Diváci se tak
mohou seznámit jak s jednotlivými
osobnostmi – mladými umělkyněmi,
umělci, designérkami a designéry – ale
také (nepřímo) s profily téměř všech
ateliérů FaVU. Výstava diplomantů je
příležitostí, kdy se vedle sebe „seřadí“
výstupy studia jednoho absolventského
ročníku tak, že si o jejich úrovni (ať
už v nějakém absolutním smyslu nebo
v dílčích srovnáních) mohou udělat
obrázek i laici, příbuzenstvo a kamarádi,
stejně jako více či méně zasvěcená
komunita návštěvníků galerií, která na
absolventskou výstavu také zavítá. Na
výstavě diplomantů je veřejně představen
obraz školy, rozdělený sice do fazet
jednotlivých pedagogických přístupů
a osobních vlivů, stále ale ve svém celku
vypovídající o určitém obecném trendu,
o tom, co se „dnes na umělecké škole
dělá“.
Výstava bude doprovozena katalogem.
Siliconvals. Čtyři desetiletí nezávislého
současného maďarského umění
9. 9.–1. 11.
Prezentace maďarské avantgardní scény
od 70. let po současnost, prezentace
konceptuální, neokonceptuální
a performativní tendence významných
zahraničních umělců, kteří zde přes svou
geografickou blízkost Brnu nikdy nebyli
představeni. Výstava ukáže nezávislou
maďarskou uměleckou scénu posledních
čtyřiceti let, zemi metaforicky
zobrazenou pomocí Siliconvalse.
Navzdory nepříznivým okolnostem,

FAIT GALLERY
www.faitgallery.com
FAIT GALLERY
Božetěchova 1 A3
st a čt 13.00–18.00, so 14.00–18.00 /
Wed-Thu 1-6 pm, Sat 2-6 pm
MEM
Božetěchova 1 A3
st a čt 13.00-18.00, so 14.00-18.00 /
Wed, Thu 1-6 pm, Sat 2-6 pm
František Skála: TRIBAL
6. 6.–17. 9.
Tvorba Františka Skály je vrostlá do
přírody a přirozenosti, inspirací je
pro něj poetika moře, stejně jako
civilizační odpad, který vytrhává jako
osten z Těla ulice a zabodává ho do
časem preparované naturálie! TRIBAL
je Prohlídka – je procházkou muzeálním
lesem plným působivé Oblé estetiky!
k / c Svätopluk Mikyta
FAIT GALLERY PREVIEW
Dominikánské nám. 10 G4
út–so 10.00–18.00 / Tue-Sat 10-6 pm

Jiří Franta a Ondřej Homola:
Slepý mistr a kulhavý mnich
13. 5.–14. 8.
Slepý mistr a kulhavý mnich zkoumá
fenomén, který je postaven na juxtapozici
síly a slabosti, potažmo jemnosti
a tvrdosti. Tyto symptomy můžeme
vnímat jako pomyslné váhy světa,
hodnoty, které vyčnívají z konání dnešní
společnosti více, než kdy dříve. Co je
příliš a co je málo? Chytnout za nos se
může jen ten, kdo má ideálně dlouhé
ruce. Umělci k divákům promluví skrze
keramické artefakty, kresby a readymade.
Jiří Valoch: Slova
19. 8.–2. 10.
� vernisáž: 18. 8. v 18.00
Textová instalace vzniklá v přímé reakci na
architektonické zákonitosti Fait Gallery
Preview je pokračováním předchozích
projektů Jiřího Valocha. Zaměřuje se
na práci se slovem jako typem obrazu.
Slova v ní budou osvobozena z pevné
struktury a významu vět. Ožijí ve své
vizualitě a tautologii, navodí silný pocit
smyslového vnímání. Budou to slova,
která ovládnou prostor.
Autor textu: Jana Písaříková
GALERIE 209
Rybářská 13/15 H2
www.facebook.com/galerie209
prázdniny / holidays
GALERIE 34
bytová galerie / flat gallery
Botanická 34 E3
otevřeno po domluvě / open by
appointment: +420 602 463 421

zavřeno / closed
GALERIE ARS
Veselá 39 F4
út–pá 12.00–18.00, ne 13.00–17.00 /
Tue-Fri 12-6 pm, Sun 1-5 pm
www.galerie-ars.cz

Milan Bočkay: Částečná
retroperspektiva
8. 9.–9. 10.
Výstava obrazů významného slovenského
malíře, člena výtvarné skupiny A-R.
GALERIE AULA FAVU VUT
Údolní 19a F3
po–ne 10.00–18.00 / Mon-Fri 9 am-10 pm
Klíče od galerie jsou k dispozici na vrátnici
fakulty.
www.ffa.vutbr.cz/galerie-aula
GALERIE KINA ART
Cihlářská 19 E4
po–ne 15–24 / Mon-Sun 3-12 pm

Michal Mitro: Fotky z dovolenky
22. 6.–13. 9.
9. 8. – promítání v rámci letního
promítání na Radnici.
Výstava je jakýmsi cestovatelským
deníkem, přičemž fotky nejsou klasickými
snímky architektury a panoramatu,
ale stropů a stěn, elektrických sloupů
a mostů, pod kterými autor na své
ještě neskončené cestě spal. Příběh je
doplněn vzpomínkami a působí tak místy
pubertálně, především však autenticky
přímě a má svou poetiku.
Výstava probíhá současně v Brně
a v Jakartě, kde se nachází také autor.
Kateřina Sudolská
Září
Letní kino na Radnici
Počas dvoch prázdninových mesiacov
sa radničné nádvorie zmení na letné
kino. Filmové a video pásma pripravili
Galerie Art, Galerie Krása, Galerie
TIC a Kino Art. Tešiť sa môžete na to
najlepšie z českého filmu od 30-tych do
70-tych rokov, unikátne archívne filmy,
festivalové výbery z Brnenskej 16, ale aj
PAFu, kurátorské výbery Mariky Kupkovej,

– GALERIE KRÁSA
toalety Kina Art E4
po–ne 14–01
www.facebook.com/galeriekrasa
Vendula Chalánková
21. 6.–6. 8.
Roztomilá osůbka Vendulka má
zkušenosti s vystavováním na záchodě
(nezapomenutelná výstava s Janou
Besmákovou a jejich kapelou Muženy
u Švandy; výstava o tom, kdo ho
má jak velkýho a kdo z toho vlhne).
Jakmile Vendulka nešije a nevyšívá,
pravděpodobně vystřihuje z papíru
nebo si maluje luxusní elektrospotřebiče
(na plátno) do bytu. A nebo se prostě
jen usmívá. Pokud víme, Vendulka nic
pravidelně nekurátoruje.

Blanka Jakubčíková: Kača
9. 8.–11. 9.
� vernisáž: 9. 8. v 19.00
Blanka Jakubčíková – sebestředná
malířka a básnířka v rozpuku. Mistryně
sebeadorace, vynálezkyně selfie, bláznivá
matka, schopná ilustrátorka, absolventa
od Vaška. Že je její náruč dost velká i pro
jiné sebestředné ženy ukáže ve výstavě
s názvem Kača.
Kristýna Stojíspěstí Novotná
12. 9.–10. 10.
� vernisáž: 12. 9. v 19.00
Kristýna stojí proti vám a vašim klidným,
nenápadným, nekomplikovaným,
nevyčnívajícím životům. Ostré komiksy
plné aktuálních témat ze současné (nejen)
mateřské scény.
GALERIE KLUBOVNA
Zemědělská 19 D6
otevřeno út a čt 16.00-19.00,
v jiné dny po telefonické domluvě
galerieklubovna.cz

Jimena Mendoza, MX
1. 7.–23. 7.
� vernisáž: 1. 7. v 18.00
Ve svém projektu Jimena Mendoza
představí část rozsáhlejší práce
vycházející z úvah etnografa LéviStrausse o kulturách, které si modelují
své symboly a dávají jim vlastní významy
a skrze proces redukce světa si vytváří
svůj nadsvět. Tyto myšlenky, propojené
s jinou vizuální zkušeností mexické
autorky, dotvoří exotický koktejl pro nás
nezvyklé estetiky.
Andrea Demek
29. 7.–20. 8.,
� vernisáž: 29. 7. v 18.00
Místně specifický projekt autorky vychází
z nejvýraznějšího vizuálního prvku
Galerie Klubovna - z dvojitého okna.
Okno podlehne trojrozměrné destrukci.
Bezmála futuristický zásah zmrazí proces
lomu a tříštění v procesu.
Blok maďarských výstav
26. 8.–15. 10.
Maďarská kurátorka Anna Juhász
představí mladé maďarské umělce
v bloku třech výstav v prostorách Galerie
Klubovna. Práce autorů jsou založeny
na experimentu, procesu a site specific
přístupu. (Aktuální program akcí na webu
a fb galerie.)
k / c Anna Juhász
GALERIE MĚSTA BLANSKA
Dvorská 2, Blansko
út–pá 10.00–12.00, 12.30–17.00,
so–ne 14.00–17.00, Ve státní svátky je
galerie zavřena / Tue-Fri 10-12 pm, 12:305 pm, Sat-Sun 2-5 pm. Holidays closed
www.galerie.blansko.cz

Vladimír Kokolia a Karel Pivoňka:
Myšlenky spatřené
do 10. 7.
Se svou tvorbou se vzájemně autoři
seznámili v letech, které Karel strávil jako
student ve Vladimírově ateliéru malby
na pražské AVU (2005–2011). Myšlenky
spatřené jsou výstavou, která ve velké
míře odmítá „výstavní estetiku“. Nelze
se jí zcela vyhnout, ale v procesu příprav
jsme dospěli do stavu, kdy jsme s velkou
mírou pečlivosti instalovali nedbalost
a nenucenost.
k / c Jana Písaříková
Doprovodný program: 10. 7., 15.00:
Myšlenky SPAtřené

Zdeněk Šerebl
Podzemí Moravského krasu ve fotografii
do 10. 7.
Autor zde vystavuje dosud neprezentované černobílé fotografie z 60. a 70. let.
Na fotografiích jsou záběry ze staré i nové
Amatérské jeskyně, jeskyně 13C a z Býčí
skály. Vzhledem k tomu, že Amatérská
jeskyně byla objevena na sklonku 60. let,
jde o jedny z prvních, ne-li první fotografie těchto prostor.
k / c Olga Fryčová Hořavová
Letní výtvarná dílna
20. 7.–24. 7., každý den 10.00–17.00
LVŠ je určena všem, kteří si rádi zpestří
letní lenošení malováním, modelováním,
kreslením, tisknutím, skládáním, prostě
tvořením všeho druhu. Společně se
ohlédneme za uplynulým rokem v galerii.
Díla, témata a postupy umělců, kteří zde
vystavovali, vám budou inspirací pro
vlastní výtvarnou činnost.
Ve dnech 21.–23. 7. jsou připraveny doprovodné programy, více na webu galerie.
Julie Kačerovská, Tomáš Rybníček, Jan
Slivka, Veronika Horáková Zábršová,
Kateřina Zemanová, host: Kateřina
Pěkná: PAPERBACK 2
12. 9.–9. 10.
� vernisáž: 12. 9. v 17.00

GALERIE TVAR
Rosická 1 H5
galerie funguje vernisážovou formou, ve
středu od 18hod., nebo po telefonické
domluvě na čisle 773 037 876.
www.galerietvar.tumblr.com
GALERIE UMAKART
Lidická 40 E4
non-stop
www.facebook.com/Galerie-Umakart

Zuzana Růžičková
28. 7.–24. 8.
� vernisáž: 6. 5. v 18.00
Růžičková je absolventka AVU od Vladimíra
Kokolii, umělkyně mající zálibu v gáze,
stěnách a velrybách. Na jejích stránkách
je v novinkách napsáno: „Proniknu
jazykem do tvýho lotosovýho květu
zapálíme ohně na vyhaslé pláni země
české“, tak uvidíme!
k / c Kateřina Olivová
Šimon Sýkora
25. 8.–21. 9.
� vernisáž: 25. 8. v 18.00
Malíř a v současnosti posluchač pražské
AVU Šimon Sýkora ve své instalaci
transformuje závěsný obraz v objekt,
přičemž výsledkem má být perverzní
výstava. Není však jisté, zda i tématicky,
neboť transmediální nakládání s obrazem
je zpravidla perverzní samo o sobě.
k / c Šimon Kadlčák
Matěj Smetana
22. 9.–19. 10.
� vernisáž: 22. 9. v 18.00

Kdo by dnes (nejen) v Brně neznal Matěje
Smetanu? Absolventa FaVU VUT v Brně
v ateliérech Intermédia (Václav Stratil)
a Malby 3 (Petr Kvíčala) a pak také pražské
AVU, kde u Jiřího Příhody získal doktorský
titul (2011). Neúnavného výzkumníka v oblasti výtvarného umění, tvůrce návodu
na západ slunce, analytika tvorby hvězd
a člověka se skutečným humorem. Autora,
který se také podílí na přípravě začínajících uměleckých osobností v Ateliéru
prostorové komunikace v Bratislavě jako
asistent prof. Antona Čiernyho. Osud, ten
spojitý, nediskrétní, zavál Matěje zpět do
Brna, kde bude působit v ateléru Environment po boku nynější vedoucí Barbory
Klímové. Těm, kdo Matěje Smetanu nezná,
představí galerie UMAKART jeho výraznou
uměleckou osobnost. Ostatní nechť,
společně s námi, oslaví Smetanův Come
Back. Matěji, vítáme Tě!
k / c & (Trnková, Javůrek)
INDUSTRA ART
Masná 9, areál Mrazíren Rovner H6
st–so 13.00-19.00, ne 10.00-19.00 /
Wed-Sun 13 am-7 pm, Sun 10 am-7 pm
industrabrno.cz

Jana Doležalová, Eva Jaroňová, Martin
Jelínek, Pavla Kačírková, Jan Karpíšek,
Martina Kocmanová, Vladimír Kokolia,
Denisa Krausová, Martin E. Kyšperský,
Ondřej Maleček, Christoph Medicus,
Zbyněk Mikeš, Daniela Mikulášková,
Kateřina Pěkná, Jan Pražan, Anna
Sypěnová, Šárka Trčková
KOPŘIVY
11. 6.–31. 7 .
Kurátorský projekt Jana Karpíška
zahrnuje účast 17 umělců rozšiřujících
perspektivy pohledů na symboliku
kopřivy. Ta se objevuje jako mnohoznačný motiv v dílech i osobních
mytologiích řady vystavujících autorů.
Jiní přijali výzvu kurátora a téma
zpracovali výhradně pro tuto příležitost,
což může v našem případě jen podpořit
kultovní význam rostliny, která je obecně
známá svou charakteristickou žahavostí
a zároveň svými blahodárnými účinky.
k / c Jan Karpíšek

Klaudie Korbeličová — Armáda
Maroš Belák — Muž nořící se ...
21. 8.–6. 9.
� vernisáž: 20. 8. v 18.00
Klaudie Korbeličová ve své site specific
instalaci analyzuje současnou armádu
– drony. Maroš Belák odkazuje na
dramatizování všedního dne. Zkoumá
vizualitu v duchu komiksu a teatrálního
gesta v historickém kontextu klasické
malířské discipliny.
k / c Ľudmila Dragulová
David Helán
Exhibition Closet
11. 9.–4. 10.
� vernisáž: 10. 9. v 18.00
Výstava představí ucelený soubor
prací, které vznikaly v průběhu dvou let
v Berlíně, Opoli a Brně. Práce sjednocuje
Helánovo čerstvé zaujetí pohoršujícím
prvkem projevu, představuje pokračování
v posouvání hranic mezi vážností a vtipem, tak jak je Helánovým zvykem.
Luciana Kvapilová, Ondřej Novotný,
Magdalena Prudíková a Dominik Šmuhař:
OD-DĚL
11. 9.–4. 10.
� vernisáž: 10. 9. v 18.00

Zakončení projektu výtvarných setkávání
čtyř mladých autorů, kteří zkoumali téma
odcizení přímo v prostoru brněnské
Industry.
KNIHKUPECTVÍ ARTMAP /
BOOKSTORE ARTMAP
Místodržitelský palác,
Moravské náměsti 1a F4
bookstore.artmap.cz
Program a upřesňující informace sledujte
na www.fb.com/ArtMapBrno
MAKEMAKE /maki:maki/
pasáž Alfa, 1. patro, Poštovská 8c F4
po–ne 7.00–24.00
makemakegallery.tumblr.com
nezávislý off-space výstavní prostor

Ondřej Kotrč – Sometimes, things can
go sideways
24. 6.–31. 7.
Jiří Havlíček – Noc na křižovatce
30. 9.–30. 10.
� vernisáž: 30. 9. v 19.00
MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ /
MORAVIAN GALLERY IN BRNO
st–ne 10–18, čt 10–19 h / Wed-Sun
10 am-6 pm, Thu-10 am-7 pm
Volné vstupy do stálých expozic / Free
admission to the permanent exhibitions:
Pražákův palác, Uměleckoprůmyslové
muzeum, Místodržitelský palác
www.moravska-galerie.cz
– PRAŽÁKŮV PALÁC
Husova 18 F4

Stálá expozice – vstup zdarma!
Moderní a současné umění.
Václav Stratil. Nedělám nic a jiné práce
29. 5.–16. 8.
Průřezová výstava laureáta Ceny
Michala Ranného za rok 2014. Ojedinělá
retrospektiva doposud nezhodnoceného
díla Václava Stratila z let 1998-2015.
Výstava je první příležitostí k interpretaci
tvorby tzv. „brněnského období“.
k / c Jiří Ptáček
Cena Jindřicha Chalupeckého
25. 9.–17. 1.
� vernisáž: 24. 9.
Prestižní cena pro mladé výtvarné umělce
České republiky nese jméno předního
českého teoretika a kritika výtvarného
umění a literatury, esejisty a filosofa
Jindřicha Chalupeckého. Letošními
finalisty jsou Vojtěch Fröhlich, Lukáš
Karbus, Barbora Kleinhamplová, Pavla
Sceranková a Pavel Sterec, jejichž díla
poprvé v historii CJCH vystavuje Moravská
galerie v Brně. Slavnostní vyhlášení vítěze
26. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého
se bude konat 20. listopadu 2015
v Besedním domě Filharmonie Brno.
k / c Ondřej Chrobák, Karin Kottová
ATRIUM

Výměna rolí
září 2015–květen 2016
Umělci vybírají umělce – série po sobě
jdoucích výstav
k / c Yvona Ferencová
– UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM
Husova 14 G4
Užité umění a design
Stálá expozice – vstup zdarma

DESIGN.LIVE! Daniel Piršč
25. 6.–1. 11., stálá expozice
Designér Daniel Piršč patří
k renomovaným osobnostem současné
domácí i zahraniční scény. Od roku
2005 provozuje autorský ateliér Studio
Pirsc porcelain v Mikulově zaměřený
na malosériovou produkci porcelánu
i individuální realizace. Ve své tvorbě
propojuje tradiční křehký materiál
s funkčním, jednoduchým a nevšedním
řešením. V rámci přehlídky Design.
Live! bude možné zakoupit některá z děl
Daniela Pirčše v prodejně.
k / c Andrea Husseiniová
Horizonty modernismu –
Zdeněk Rossmann (1905–1984)
15. 5.–13. 9.
Monografická výstava Zdeňka Rossmanna
(1905–1984), významného představitele
české modernistické architektury
a scénografie. Široký výběr prací
dokumentuje význam Rossmannova
postavení v české meziválečné
avantgardě i v mezinárodní síti
modernistických grafických designerů.
k / c Marta Sylvestrová, Jindřich Toman
RESPIRIUM

Věci a slova. Umělecký průmysl,
užité umění a design 1870–1970
15. 5.–27. 9.
Výstava sleduje dynamický vývoj
uměleckého průmyslu, užitého
umění a designu v letech 1870-1970.
Prostřednictvím ikonických muzejních
artefaktů stejně jako obyčejných
užitkových předmětů reflektuje nejen
rychle se střídající módy a formální
styly, ale rovněž proměny společnosti
a životního stylu.
k / c Lada Hubatová–Vacková, Pavla
Pečinková, Martina Pachmanová
CAMERA

Ženy a ženy
5. 6. – 13. 9. 2015
Miroslav Tichý je monotematický, jeho
tvůrčí život vyplnila téměř beze zbytku
žena. Není však umělcem jednoho média,
jak by se mohlo zdát. V Tichého světě
měly důležité místo i malba, kresba
a grafika.
k / c Jiří Pátek a Petr Ingrle
PODESTA
Lidová keramika ze sbírek Moravské
galerie v Brně
2. 7.–20. 9.
Produkce lidových džbánkařů jižní Moravy
a západního Slovenska je ve sbírce Moravské galerie v Brně zastoupena početnou
kolekcí zahrnující džbány, vázy, talíře
a mísy, kropenky, kalamáře, čepáky, ale

také originální figurální práce. Nejstarší
výrobky spadají ještě do druhé půle 18.
století a končí u lidových projevů počátku
20. století. V sytě a razantně malované
výzdobě nádob jsou zakomponované
lidské postavy, zpravidla světci a světice,
ze zvířat nejčastěji jelínek, který se stal
průvodním jevem lidové keramiky až do
konce 19. století, dále stylizované podoby
hradů a věžatých kostelíků, bohaté kytice
s vysoko ceněnou purpurovou barvou
získávanou z dukátového zlata a další.
k / c Andrea Husseiniová
– MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC
Moravské náměsti 1a F4
Umění od gotiky po 19. století
Stálá expozice – vstup zdarma.

Zastihla je noc. Čeští umělci ve Francii
1938 - 1945
11. 9.–10. 1.
� vernisáž: 10. 9. v 17.00
Výstavní projekt Zastihla je noc. Čeští
umělci ve Francii 1938–1945 představuje
tvorbu českých umělců, kteří se ocitli
ve Francii v pohnuté době druhé
světové války. Je to doba, kdy do Paříže
z Československa přijíždí nová vlna
umělců, ovšem ze zcela jiných důvodů
než ty předchozí. Změnily se i priority
umělců. Většina z nich se zapojila aktivně
do propagačních akcí, majících za cíl
upozornit na tragický osud jejich země.
Výstava se koná pod záštitou ministra
kultury ČR a je uspořádána ve spolupráci
s Národní galerií v Praze a Galerií
výtvarného umění v Chebu.
k / c Anna Pravdová
– JURKOVIČOVA VILA
Jana Nečase 2 E1
út-ne 10.00-12.00 a 12.30-18.00
/ Thu–Sun10 am-12 pm, 12.30-6 pm
doporučujeme rezervaci předem na tel.:
532 169 501/502 nebo přes rezervační
formulář na www.moravska-galerie.cz/
jurkovicova-vila“.www.moravska-galerie.
cz/jurkovicova-vila
Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům
Stálá expozice

Modfolk - Modernita v lidovém. Ateliér
designu oděvu a obuvi Liběny Rochové
na UMPRUM
26. 6.–1. 11.
Exkluzivně pro prostory Jurkovičovy
vily vznikne výstava oděvních modelů
módní návrhářky Liběny Rochové.
Koncepce navrhovaných oděvů budou
vycházet ze střihové jednoduchosti,
praktického řešení, konstruktivních
principů obsažených v lidovém oděvu, ale
i v lidovém stavitelství a řemeslech.
k / c Andrea Březinová, autorka: Lada
Hubatová-Vacková
– RODNÝ DŮM JOSEFA HOFFMANNA
náměstí Svobody 263, Brtnice
út–ne 10.00–17.00, posl. prohlídka v 16.00
Mimo tyto hodiny po předchozí domluvě /
Thu–Sun 10 am-5 pm, last tour at 4 pm
Outside these hours by appointment:
tel. 420 724 543 722

Josef Hoffmann: Inspirace
(stálá expozice)
Hledání inspirací tvorby architekta
a designéra Josefa Hoffmanna.
Privátní Josef Hoffmann
2. 6.–1. 11.
Výstava představí předměty, které
v minulosti vlastnil Josef Hoffmann
a vybavil jimi svůj rodný dům v Brtnici.
V centru pozornosti budou kusy
z produkce Wiener Werkstätte, lidové
výšivky a osobní fotografie. Zároveň
výstava představí tvorbu současných
designérů a jejich privátní bytí.
Podnětným vstupem do soukromí Josefa
Hoffmanna je jeho autobiografie, která
byla připravena stejně jako výstava v rámci
spolupráce mezi Moravskou galerií v Brně
a MAK – Rakouským muzeem užitého
a současného umění ve Vídni.
k / c Rainald Franz, Thomas Geisler,
Martina Lehmannová, Rostislav Koryčánek
Doprovodné programy
v Moravské galerii v Brně:
Výtvarné dílny pro handicapované po
předchozí domluvě da@moravska-galerie.
cz nebo na tel.: 532 169 119. Termíny
i témata dílen pro skupiny dle individuální
domluvy.

Barevná dopoledne
Každý čtvrtek v červenci a srpnu,
10.00–11.30
Dílna pro děti (Místodržitelský palác,
Moravské náměstí 1a, nádvoří)
Scalní letňák – 2. 7., 4. 7., 7. 7., 11. 7., 14. 7.,
16. 7., 21. 7., 25. 7., 28. 7. ve 21.30;
4. 8., 8. 8., 11. 8., 13. 8., 18. 8., 22. 8., 25. 8.,
29. 8. ve 21.00
Letní kino na nádvoří Místodržitelského
paláce (Moravské nám. 1a, nádvoří)
Dědův workshop – 8. 7. v 16.00
Výtvarný workshop s Václavem Stratilem
pro děti od 6 do 12 let (Pražákův palác,
Husova 18)
Malé divadlo kjógenu – 9. 7., 27. 8. v 19.30
(Místodržitelský palác, Moravské náměstí
1a, nádvoří)
Domovní requiem (zlá hra) – 23. 7. v 21.00,
Divadlo Líšeň (Místodržitelský palác,
Moravské náměstí 1a, nádvoří)
Vše, co je krásné, rozmnožit má se –
6. 8. v 19.30
Divadlo D’EPOG (Uměleckoprůmyslové
muzeum, Husova 14, nádvoří)
Sávitrí – Divadlo Líšeň – 20. 8. 2. v 21.00
(Místodržitelský palác, Moravské náměstí
1a, nádvoří)
MUZEUM MĚSTA BRNA
spilberk.cz
– HRAD ŠPILBERK F3
otevřeno út–ne 10.00–18.00
Jiří Sobotka: Skororetro
24. 6.–30. 8.
Jiří Sobotka se zdá být fascinován obyčejnými až banálními věcmi a jevy našeho

života. V rejstříku námětů jeho soch
a objektů se objevují například karoserie
aut, láhve, tuby a kosmetické potřeby
nebo dámské lodičky. Výstava připravená
k autorovu životnímu jubileu, připomene
důležité momenty jeho dosavadní tvorby
a představí i zcela nové práce.

Miluše a René Roubíčkovi: Sklo
9. 7.–6. 9.
Pravidelný výstavní cyklus prezentací
současného českého autorského skla
představí průřez celoživotní tvorbou
předních osobností českého sklářského
umění Reného Roubíčka a jeho manželky
Miluše Roubíčkové.
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY /
MUSEUM OF ROMANI CULTURE
Bratislavská 67 E6
út–pá, ne 10.00–18.00, poslední vstup
v 17.15 / Tue-Fri, Sun 10 am-6 pm,
last entry at 5.15 pm
www.rommuz.cz
Muzeum romské kultury je unikátní
institucí zabývající se historií a kulturou
Romů od počátků k dnešku. Kromě stálé
expozice Příběh Romů nabízí dočasné
výstavy, pořádá akce pro veřejnost,
působí jako vědecké pracoviště a v rámci
Dětského muzejního klubu koordinuje
aktivity pro děti z lokality okolo muzea.
Kesaj čhave – příběh dětí víly Kesaj
16. 4.–13. 9.
Barevná a hravá výstava komiksů a fotografií z dílny francouzských autorů, jejichž
společným tématem je romský hudební
soubor Kesaj čhave ze Slovenska. K výstavě bude uspořádán kreativní workshop
pro děti, promítání filmu o Kesaj čhave
a konečně i vystoupení tohoto souboru
v rámci Brněnské muzejní noci.
Kurátor výstavy: Martin Chlup
OFF / FORMAT
Gorkého 41 – dvorní trakt / yard F3
út a ne 14.00–19.00 nebo po telefonické
domluvě / Tue and Sun 2-7 pm or by
appointment +420 737 969 098
www.offformat.cz
OFF/F má prázdniny. Těšíme se na vás
opět 7. 10. na vernisáži Lucie Scerankové.
PRAHA / FÓRUM PRO
ARCHITEKTURU A MÉDIA
Kulturní prostor s kavárnou
Nádvoří Pražákova paláce, Husova 18
po–ne, 12.00–00.00
prahavbrne.cz, www.forum4am.cz

SOLO OFFSPACE
Körnerova 9 F5
solooffspace.tumblr.com
www.facebook.com/solo.offspace
SOLO offspace je nazávislá platforma
pro současné umění a kulturu, v jejímž
rámci provozujeme ateliéry a víceúčelový
výstavní prostor. Dramaturgicky se
orientujeme na výstavy a prezentace
umělců nejmladší a střední generace,
přednášky a workshopy.
Ondřej Kotrč
1. 10.–13. 10.
� vernisáž: 30. 9. v 18.00
Pro doplňující program & info prosím
navštivte náš facebook nebo blog.
TIC GALERIE
Turistické a informační centrum
města Brna, Radnická 4 G5
út–pá 10.00–18.00, so 10.00–14.00 /
Tue-Fri 10 am-6 pm, Sat 10 am-2 pm
www.galerie-tic.cz

Blok 4.
1. 7.–22. 8.
GALERIE MLADÝCH

Marika Volfová: Tulení kůže
Pro tvorbu Mariky Volfové je příznačná
vizuální dravost, divokost a expresivnost
odkazující až k art brut. V aktuální
instalaci autorka nicméně poněkud
utlumuje drastická témata, barevnost
i kompozici a obrací se k feminní síle
a vlastnímu intimnímu prožití starobylého
mytologického příběhu o tulení ženě.
GALERIE KABINET

Johana Pošová a Barbora Fastrová:
Úsměv stojí méně než elektřina a dává
více světla
Autorky hledají vizuální i významové
paralely mezi zdánlivě protichůdnými
kategoriemi jako je člověk, technika
a příroda, přičemž v tomto hledání je
přítomen i humor a nadsázka. Instalace
parafrázuje kašírované přírodní
a historické scenérie, které vyplňují
různé zábavní a populárně naučné
atrakce, které současně představují další
z praktik kolonizace současné spotřební
společnosti.
GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE

Výběr ze sbírky
22. 7.–22. 8.
� vernisáž: 21. 7. v 17.30
Výstava nepojímá sběratelství jako vhled
do zajímavých kolekcí, ale hledá v něm
modelové přístupy v rámci zacházení
s (předmětným) světem. Vzniklo několik
instalačních situací, které re-editují
autentické sběratelství do obecnějších či
abstraktnějších pozic, nebo v opačném
směru zase transformují obecnější
přístupy do modu sběratelské záliby.
Opakovaný přepis autorských východisek
a záměrů na ose kurátor-umělec zde
rozostřil autorství do té míry, že už
není jasné a ani důležité, kdo co vlastně
vystavuje (a sbírá).
Sběratelé: Ondřej Basjuk, Isabella
Grosseová a Jesper Alvaer, Roderick
Hietbrink, Zuzana Janečková a Ondřej
Homola, Alexandra Vajd a Petr Dub, Milan
Salák ad.
k / c Katarína Hládeková a Marika Kupková
KONTEXT

Robert Haváč, Nóra Ružičková,
Maja Štefančíková: Zakázka č. 39
22. 7.–22. 8.
� vernisáž: 21. 7. v 17.30

Projekt Zakázka č. 39 je součástí trilogie
zaměřené na různé druhy smyslového
vnímání. První část vznikla ve spolupráci
s parfumérem Robertem Haváčem.
Autorky jej oslovily, aby vytvořil
olfaktorickou interpretaci výtvarného
motivu vanitas.
k / c Zuzana Janečková
Blok 5.
2. 9.–3. 10.
� vernisáž: 1. 9. v 17.30
– GALERIE MLADÝCH

Tereza Fišerová: Něco mezi tím
– GALERIE KABINET

Kateřina Zochová: Karetní hra
– GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE

Cyril Blažo: Prídem tam
– KONTEXT

Nóra Ružičková, Maja Štefančíková:
Zakázka č. ?
VILA TUGENDHAT
Černopolní 45 D5
út–ne 10.00–18.00 / Tue-Sun 10 am-6 pm
www.tugendhat.eu
Vstupenky rezervujte na tel.:
+420 515 511 015 / 017 nebo na emailu:
info@tugendhat.eu
Prohlídky významné světové památky
moderní architektury zapsané od roku
2001 na Seznamu světového dědictví
UNESCO každou celou hodinu, v 17.00
poslední vstup. Kapacita prohlídkových
skupin s průvodcem omezena. Předchozí
rezervace nutná. Zahrada je přístupná
v otevírací dobu podle povětrnostních
a světelných podmínek bez předchozí
rezervace.

Básníci města (20. 7., 21. 7., 14. 9.,
15. 9., 20.00). I v letošním roce se
příznivci tance mohou těšit na netradiční
zážitek v hlavním obytném prostoru
vily Tugendhat. Letošní projekt v sobě
spojuje nejen taneční, ale i hudební
a divadelní vystoupení, která jsou poctou
českým umělcům s tragickým osudem
– skladatelce Vítězslavě Kaprálové
(1915–1940) a básníku básníku Ivanu
Blatnému (1919–1990).
Charlie Chaplin: Diktátor (filmová
projekce 29. a 30. 7., 20.00). Jedinečná
filmová satira na německý nacistický
režim z roku 1940.
IV. Ročník dne hudby (21. 9.)
Brno Contemporary Orchestra zahraje
v tanečním rytmu jihoamerického,
především argentinského, tanga. Zazní
skladby Louise Andriessena, Toma
Johnsona, Mauricia Kagela.

TIPY NA VÝLET
GALERIE MĚSTA PARDUBIC
Příhrádek 5
út–ne, 10.00-18.00
gmpardubice.cz
City and Me
1. 7.–30. 8.
Výstava je putovní a Pardubice mají
tu čest její třetí ročník zahájit, od
nás poputuje dále na dva měsíce do
rakouského Lince a koncem roku
do italského Janova. Ke spolupráci
na výstavě se spojily galerie krajská,
městská i dvě soukromé, proto budete
mít příležitost vidět díla jednadvaceti
mladých tvůrců po celém městě:
v Domě U Jonáše (Východočeská galerie
v Pardubicích), na Příhrádku (GAMPA),
ve sklepním prostoru Art Space NOV na
Pernštýnském náměstí i v působivém
interiéru fRESCH Gallery v ulici
Bratranců Veverkových.
Na výstavě se představí tito umělci
z následujících evropských měst: Arad
(Rumunsko): Mihai Sălăjan a Sergiu Sas /
Aveiro (Portugalsko): Hermano Noronha
/ Genoa (Itálie): Leonard Sherifi a Luca
Staccioli / Harghita (Rumunsko): Iochom
Zsolt / Kaunas (Litva): Simona Zemaityte/
Kristiansand (Norsko): Petter Solberg /
Lecce (Itálie): Rossella Piccinno / Linz
(Rakousko): Evalie Wagner, Teresa Fellinger,
Martin Sturm a Markus Hofer / Pardubice:
Jan Zdvořák, Lukáš Hájek A Offcity /
Valladolid (Španělsko): Belén Rodríguez
a Patricia Sandonis / Vilnius (Litva): Jonas
Aničas / Zagreb (Chorvatsko): Luiza Margan
a Maja Rožman.
 OTOFESTIVAL MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
F
16. ročník Fotofestivalu Moravská
Třebová / 16th year of Photofestival
Moravská Třebová
fotofestivalmt.cz
27. 6.–23. 8.
Antonín Kratochvíl, Michal Kalhous, Ana
Suligoj, Evelin Kask, Hélene Bellenger,
Mikko Haiko, Noora Sandgren, Petri
Juntunen, Zsuzsa Darab, I nes Karcakova,
Jakub Podlesný, Lali Laytadze, Lucia
Kuklisova, Nina Speranda, Adam Kencki,
Dalibor Bednář, Terezie Foldynová, Julie
Slauka, Kryštof Korč,Klára Burešová,
Lukáš Procházka, Mach Lukáš, Štěpán
Jílek, Štěpán Borkovec, Aleksey
Shihovtsev, FotoklubLitovel, Petr Jílek, 
Jan Dytrych, Lukáš Oujeský, Karel Prskavec
SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO
UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH
Michalská 7
galerie-ltm.cz
Alfred Kubin a Sascha Schneider:
Démoni ze země nevědomí
do / until 20. 9.
Páteří výstavy jsou dva pozoruhodné celky. Grafický cyklus Facsimiledrucke nach
Kunstblättern von Alfred Kubin (1903), tzv.
Weberovo album, kterým Kubin vstoupil
na uměleckou scénu a doslova na ni zazářil, neboť bylo zřejmé, že přišel někdo,
kdo od základů mění rétoriku vnímání
podvědomí a světa fantazie a cyklus Zwölf
Zeichnungen von Sascha Schneider (1896),
které autor vytvořil jako osobní žalobu
světa v jeho pokrytectví a zkáze. Oba

vycházeli z mocného vlivu Maxe Klingera,
který přetavili v polaritu osobitého pojetí
démonické dekadence závislé nejen na
uměleckých vzorech, ale především
na hojně se rozrůstající společenské
frustraci pramenící z potlačovaného
nevědomí, jak ji definoval Sigmund Freud.
Oba předznamenali surrealismus, který
s náskokem svých talentů dekódovali v samých kořenech nevědomí. Schneider je
v současné době vděčným objektem pro
stále populárnější queer studies, které se
zabývají otázkami spojenými s homosexuální identitou umělce v jeho tvorbě.

Jiří Matějů a Martin Dašek
projekt site specific

Jaromír Novotný
Zadní světlo

Pavel Mrkus a Pavel Hošek
projekt site specific
Michal Kindernay
společná vernisáž výstav: 8. 8., 17.00
trvání: 9. 8.–27. 9.

23. 6.– 23. 8.

KRAJSKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO
UMĚNÍ VE ZLÍNĚ
Vavrečkova 7040
www.galeriezlin.cz

VII. Zlínský salon mladých
20. 5.–20. 9.
Výstava představuje nejzajímavější
osobnosti nejmladší, na uměleckou
scénu teprve nastupující výtvarné
generace. O svoje múzy se dělí 30 českých
a slovenských autorů, k vidění je více než
stovka děl.
Tato trienálně pořádaná výstava
současného umění volně navazuje na
významné kulturní aktivity, kterými
ožíval baťovský Zlín ve 30. a 40. letech
minulého století. První obnovený Zlínský
salon mladých proběhl v roce 1997
a představil tvorbu českých autorů do
třiceti let. Od roku 2005 se věnuje také
prezentaci tvorby stejně mladých autorů
ze Slovenska.
GALERIE HLAVNBBNÍHO MĚSTA PRAHY
MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. p.
Mariánské nám. 1, Praha
ghmp.cz
Ján Mančuška: První retrospektiva
17. 6.–11. 10.
Výstava jedné z klíčových osobností
tzv. druhé porevoluční vlny českého
současného umění, dnes již nežijícího
Jána Mančušky (1972–2011), seznámí
veřejnost s díly, která vytvořil a vystavil na
objednávku mezinárodních výstav a galerií
a která jsou u nás prakticky neznámá.
NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE
VELETRŽNÍ PALÁC / TRADE FAIR
PALACE
Dukelských hrdinů 47, Praha
ngprague.cz
Moving Image Department
II. kapitola / Chapter II:
Zatmění nevinného oka / The Eclipse
of an Innocent Eye.
Haris Epaminonda, Jimmy Robert,
Mark Geffriaud, Jesse Jones, Zbyněk
Baladrán, Svätopluk Mikyta, Basim Magdy
26. 6.–20. 9.
Druhá kapitola dlouhodobého programu
Národní galerie v Praze, Prostoru pro
pohyblivý obraz, tentokrát reflektující
témata etnografie a archeologie
v současné umělecké praxi.
GALERIE FERDINADA BAUMANNA
Štěpánská 36 (vitríny Štěpánské pasáže)
fbgallery.cz
Kris Lemsalu: Fine with afterlife
11. 7.–20. 9.
Kris Lemsalu je mladá žena mnoha
proměnlivých podob, které se nemíjejí
se skutečností. Inscenuje mrtvolné
postavy překvapující svou vitalitou a její
performance srší energií. Neučesané
a syrové objekty se vynořují z dávno
pohřbené, společensky neurčité paměti,
která důvěřuje pouze moudrosti těla
a jeho instinktivnímu boji o přežití.
Komunikace se smrtí je zároveň výukou
o životě; zemřelé zvíře se rovná živému
člověku a umění – pokud se tu o něj vůbec
jedná – je spíše formou, v jejíchž dutinách
se ukrývají duchové. Netřeba dodávat,
že navzdory teoretickému výkladu a tlaku
konvencí tento druh šamanismu stále
vydává tvůrčí výsledky. Divoké zvíře
odmítá být zkroceno. Jen se pokaždé
schová do svého úkrytu a čeká, až přijde
jeho čas. A ten čas přijde. Zcela určitě.
(Tamara Luuk)

Galerie současného umění
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a architektury Dům Umění Města
České Budějovice

Dalibor

ÝNRTAHC
Rur ArtMap 2015
Mapa uměleckých a ekologických
iniciativ sleduje nezávislou kulturu
v oblastech mimo hlavní centra.
Do česko-slovenského geografického prostoru již počtvrté zakresluje
rozmanité aktivity – zejména – na
venkově působících institucí, spolků
i jednotlivců. Zdánlivé okraje často
ukrývají pozoruhodné iniciativy, jež
svébytně oživují dané prostředí. Místa
s programem na letní a podzimní měsíce letos doplňuje výběr sochařských
a dvou architektonických realizací
v krajině. S mapou budou vaše cesty
pěkně blátivé, trnité a klikaté.

V i dět svět j i n a k

Břetislav Malý: Barva místa
10. 6.–27. 9.
Malbou lze kázat, filosofovat, politikařit,
kritizovat… Naštěstí se malba nikdy
nezredukovala na všechny možné účely,
k nimž lze použít, a nadále si uchovala
právo a výsadu zabývat se i sama sebou
a základními elementy. V prostoru
Galerie na mostě, zalitém denním
světlem, představí Břetislav Malý práce
z posledního roku. Jejich leitmotivem
je světlo - jeho barva a možnosti, jak
malířsky vyjádřit světlo v proměnách
svého působení.

Marie Kratochvílová: Záznamy podstaty
událostí. Fotografie 1968–2015
10. 6.–9. 8.
Dílo Marie Kratochvílové je spjato
s podobou výtvarné fotografie
českého kulturního prostoru 2.
poloviny 20. století, stejně jako s akční
a konceptuální scénou Brna zejména
70. a 80. let a okruhem autorů okolo
Jiřího Valocha, Dalibora Chatrného,
Jiřího Hynka Kocmana a dalších. Od
počátku své fotografické práce se zabývá
tím, aby její snímky prostředkovaly ze
skutečnosti jen to nejpodstatnější.
Skromná, reduktivní estetika snímků
M. Kratochvílové představuje pomyslný
základ její fotografické tvorby, který z ní
vytváří koherentní celek. Její dílo patří
k těm, která čekají na hlubší promyšlení
úlohy, podílu a významu fotografa pro
konceptuální a akční tvorbu jako takovou.
k / c Terezie Petišková

A.K.T. „Mezi realitou a fikcí II –
Heterotopie a utopie“. V. mezinárodní
festival Performance Artu
29. 9.–2. 10.
Jedná se o pátou edici v pořadí festivalu
performance artu s velkou mezinárodní
čínskou účastí, který bude po tři dny
probíhat na veřejných prostranstvích
města Brna i v sálech Domu umění města
Brna.
k / c František Kowolowski

Podrobný program sledujte na:
facebook.com/galerieartbrno
facebook.com/galeriekrasa
galerie-tic.cz
kinoart.cz

Paperback je skupina mladých výtvarníků
pracujících s papírem a knihou jako uměleckým médiem. Výstava představí možnosti papíru a knihy ve volném výtvarném
umění na aktuálních přístupech zástupců
současné mladé generace.
k / c Julie Kačerovská

23. 9. – 22. 11.
2015

Vydává ArtMap společně s yo-yo.

Mapa je v Brně zdarma k dostání
v Knihkupectví ArtMap, Místodržitelský palác, Moravské náměstí 1a,
nebo ke stažení jako pdf na stránkách
artmap.cz

K vodě i do tramvaje,
udělejte si radost
a po celý červenec
a srpen nakupujte
knížky na
bookstore.artmap.cz
s letní slevou

10 %
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Knihkupectví
ArtMap
|Beyond
Architecture

OBCHOD: Místodržitelský palác,
Moravské náměstí 1a

Buďte v obraze. Každý týden.
Newsletter ArtMap
Registrujte se na artmap.cz

veřejná prostranství v Brně
www.dum-umeni.cz

Černý koně
10. 6.–27. 9.
Adam Gallery se rozhodla svojí další
výstavou představit nejsoučasnější
a nejmladší zástupce malířských
tendencí na české výtvarné scéně,
kteří na současnou výtvarnou scénu
teprve vstupují. Jejich finální výběr
probíhal plně v režii Richarda Adama,
bezesporu jednoho z nejznámějších
a nejrespektovanějších sběratelů
současného umění u nás. Podle jakých
kritérií Richard Adam Černý koně vybíral?
„Když chcete vědět, kam tvorba umělce
směřuje, ... chcete znát, stojí-li zato, pak
nic jiného než dlouhodobé sledování
nepomůže. Jak ale sledovat dlouhodobě
malíře, kterého znáte půl roku? ... výběr
obrazů nejmladší generace děláte na
základě aktuální kvality, okamžitých
výsledků. Nic víc a nic méně. Prostě
fakt, je-li obraz dobře namalovaný
nebo špatně. To ovšem platí a platilo
vždycky. A žádné jiné kritérium nebo
program nenacházím.“ Výstava Černých
koňů, představitelů malířské generace
desátých let, potrvá v Adam Gallery do
září tohoto roku.

– G99
Dominikánské nám. 9 G4

Nóry Ružičkovej, Barbory Šedivej. Galerie
Krása pripravila skutočné (video)art
kino v spojení s performance a Galerie
Art zrekapituluje tie najlepšie videá
z tohtoročnej sezóny.

24. 6. | 30. 8. 2015
Jana Doležalová
Daniil Galkin (UA)
Pavlína Hlavsová
El iš k a P e rg l e ro v á
Jiří Příhoda
Čestmír Suška
A l e š Ve s e l ý
Dalibor Chatrný
j. h.

ArtMap se těší podpoře

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ
Komenského 10, Jihlava
http://ogv.cz

Vesnice je svět
Daniela Baráčková, Barbara Benish,
Veronika Bromová, Jan Fabián, Pavla
Krkošková Byrtusová, Barbora Lungová,
Jindřich Štreit, Martin Zálešák, Jiří
Hájíček, Brit Jensen, Jan Ambrůz,
Kačírková Pavla, Jan Trejbal
18. 6.–30. 8.
Je zajímavé sledovat, jak se v posledních
desetiletích venkovské prostředí
proměňuje, a jak se tyto změny odrážejí
v současném umění. Umělce zastoupené
na výstavě spojuje dlouhodobý zájem
o venkov coby téma i místo tvorby
a života. Do venkovského prostředí
pronikají rozmanitými způsoby a setkávají
se s různými ohlasy. Oživují i podvracejí
tradiční přístupy a jsou nuceni objevovat
nové způsoby spolupráce a dialogu.
MULTIFUNKČNÍ CENTRUM
ZÁMEK LEDNICE
Zámecké jízdárny, Lednice
www.gjf.cz

CzechScape
9. 6.–20. 9.
Repríza výstavy připravené Galerií
Jaroslava Fragnera představuje téma
současné české krajinářské architektury
s velkorysými přesahy do dalších příbuzných disciplín, čímž záměrně překračuje
hranice běžného chápání oboru.
GALERIE DŮM
Klášterní 1, Broumov
http://galeriedum.cz

Petr Dub: Estetika svádění
14. 6.–2. 8.
Kryštof Kaplan a Igor Korpaczewski
25. 4.–27. 9.
projekt site specific

Mapa © Map Design, www.mapdesign.eu

Václav Stratil
Nedělám nic a jiné práce
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Stano Filko
5.D.
28 05 — 30 08 2015

Václav Magid
Autonomie
09 07 — 04 10 2015

Projekt se uskutečňuje díky dotaci statutárního města Ostravy

ADAM GALLERY
Ve Vaňkovce 2 H5
po–ne 12.00–18.00, čt zavřeno /
Mon-Sun 12 am-6 pm, Thu closed
www.adamgallery.cz

nebo spíše skrze ně, vzniklo zde mnoho
výjimečných a velmi specifických
uměleckých postojů. Od konceptualismu
(Erdélyi, Maurer, Pauer) a minimalismu
(Jovánovics) v sedmdesátých letech
20. století přes poetické malby
doby transformace (Fehér, Mulasics)
a zpracování tradice avantgardy (Sugár,
Csörgő) až po současné velmi výrazně
kritické a sociálně angažované postoje
umělců (Benczúr, El-Hassan, KissPál).
k / c Adam K. Dominik

Ostrava

k / c = kurátor / curator

a experimentálnímu uvažování, které
se šíří různými směry a postrádá jasně
srozumitelnou kauzalitu či linearitu.
Tento jev asociuje také marnotratné
zacházení se silami, invencí i energií,
které nutně doprovází tvůrčí proces.
Jednou z rovin kurátorského záměru
dua Capri je tedy provokativní oslava
neefektivnosti, rozhazování a plýtvání.
Kurátorky jsou si vědomy, že takový
záměr v nás vzbuzuje čistě negativní
asociace. Svou tvůrčí rozmařilost, kdy
dávají v plen své nevyžádané autorské
úsilí, staví do kontrastu s utilitárním
charakterem jednání naší společnosti,
která se orientuje především na peníze
a zisk.
k / c CAPRI Berlin (Bettina Carl, Ina
Bierstedt)

platforma (pro současné umění)

Ve vybraných galeriích v Brně je
možné najít QR kódy či přehrávače
a získat tak přístup k UMA AudioGuide.
Nahrávka formou dialogu s kurátorem či
umělcem pomáhá porozumět výstavám
současného umění.

Galerie města Ostravy

29 / 5 — 16 / 8 2015
Moravská galerie v Brně
Pražákův palác, Husova 18
Laureát Ceny Michala Ranného

Studio Scala:
Tvoříme v kině!
www.studioscala.cz

1
Julia Gryboś a Barbora Zentková, Jednička,
dvojka, trojka na dovolené. Z cyklu Prašivá
banda a hlasitý song, 2015
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