ARTIKLE
Masná 27/9 (G7)
út–čt/Tue–Thu 10:30-12:00, 12:45–18:00
pá/Fri 10:30-12:00, 12:45–17:00
so/Sat 9:00–13:00
artikle.cz
Bohumír Matal: Přirozený svět
11. 7. – 15. 9.
Výstava Bohumíra Matala poukazuje na to,
jakým způsobem se tvorba tohoto matadora
brněnské poválečné malby vyrovnávala
s Patočkovým konceptem a s dobovým
pojetím prostoru vůbec.
en Bohumír Matal's exhibition points outs
how Matal had dealt in his painting with
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conception of time in work of Czech
philosopher Jan Patočka.
Pavel Hayek
od/from 25. 9.
DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA /
THE BRNO HOUSE OF ARTS
Malinovského nám. 2 (E6)
www.dum-umeni.cz
út – ne / Tue–Sun 10:00 – 18:00
Artspace Germany
Armando, Candice Breitz, Tony Cragg,
Marianne Eigenheer, Ayşe Erkmen,
Christine Hill, Magdalena Jetelová,
Per Kirkeby, Joseph Kosuth, Marie-Jo
Lafontaine, Nam June Paik, Giuseppe
Spagnulo, herman de vries
11. 5. – 29. 7.

G99
Dominikánské nám. 9 (F5)

červen 2018
99 Kč / 4,70 ¤

10 /
28 /
40 /

Josef Koudelka v UPM a NGP
Rozhovor s Marií Blabolilovou
Programování krásy

V minulém století přitahovaly mnohé německé umělce metropole jako Paříž či New
York, umělci z jiných zemí naopak zvolili za
své životní a pracovní centrum Německo.
Jejich integrace tak přináší umělecké impulzy, které jsou dnes vnímány jako přirozená
součást tamní scény. Výstava prostředkuje
jiný pohled na Art Space Germany, prezentuje ho jako rozmanitý prostor, který spojuje
transkulturní jednota.
en In the past century many German artists
were attracted by metropolis like Paris or
New York, artists from other countries, on
the contrary, chose Germany as their living
and working center. Their integration brings
the artistic impulses that are perceived today as a natural part of the local scene. The
exhibition provides another insight into Art
Space Germany, presenting it as a diverse
space that links transcultural unity.
k / c Ursula Zeller

art+antiques
měsíčník o umění, architektuře,
designu a starožitnostech
artcasopis.cz
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Iren Stehli: Druhý život
20. 6. – 29. 7.
Česko-švýcarská fotografka Iren Stehli představí fotografie sledující dvacet pět Čechů
a Slováků, kteří si po okupaci „spřátelených”
vojsk v roce 1968 vybrali za svoji novou
vlast Švýcarsko. Projekt vznikl ve spolupráci
se Švýcarským velvyslanectvím v České
republice.
en Czech-Swiss photographer Iren Stehli
will present photographs of the twenty-five
Czechs and Slovaks who, after the occupation by the "friendly" troops in 1968, chose
Switzerland as their new homeland. This
project was organized in cooperation with
the Swiss Embassy in the Czech Republic.

01. 08.

se rozšířil i do okolních zemí, v roce 2009
byla cena doplněna o rezidenční program
Started pro oceněné umělce. Od roku 2010
StartPoint opustil klatovskou galerii a vydal
se na pouť po dalších městech (GASK Kutná
Hora, Wannieck Gallery Brno, DOX, Národní
galerie v Praze).
en The StartPoint project originated in 2003
at the Klatovy/Klenová Gallery as a competition for diploma students of Czech art
academies and soon propagated to the
surrounding countries; in 2009 the award
was complemented with the Started residency programme for the awarded artists.
Since 2010, StartPoint has left the Gallery in
Klatovy and begun to tour other towns and
cities (GASK Kutná Hora, Wannieck Gallery
Brno, DOX, the National Gallery in Prague
k / c Pavel Vančát

Jan Steklík
26. 9. – 18. 11.
Retrospektivní výstava představí bytostného kreslíře Jana Steklíka (1938–2017) jako
významnou postavu české výtvarné kultury
druhé poloviny 20. století. Prezentace ukáže
autorovo dílo, dosud kompletně nezpracované a nedoceněné, v jeho šíři a přesazích
do dalších oborů, od informelních počátků,
přes novátorské konceptuální postupy
v kresbě, až k akčním či land artovým
projektům.
en A retrospective exhibition will introduce
the instinctive drawer Jan Steklík (1938–2017)
as a prominent figure of the Czech visual
culture of the latter half of the 20th century.
It will show his work, until now neither completely analysed nor recognized, in its full
extent and with its overreach to other fields,
from his Art informel beginnings through innovative conceptual approaches in drawing
and action or land-art projects
k / c Jozef Cseres a Terezie Petišková
Monogramista T.D: Migrant
26. 9. – 18. 11.
Pro Galerii Jaroslava Krále připravil slovenský
konceptuální umělec Monogramista T.D
výstavu svých nejnovějších prací. Migrant
rezonuje svým názvem s aktuální celospolečenskou problematikou, v autorově pojetí
však nesleduje politicko-sociální rovinu, ale
vychází především z jeho současné osobní
zkušenosti, ke které se vztahuje.
en Slovak conceptual artist Monogramist
T.D prepared for the Jaroslav Král Gallery
an exhibition of his latest works. Its title
resonates with a current global issue, yet
the artist’s approach does not focus on its
political and social level; it is mostly based
on his personal experience.
k / c Marika Svobodová
DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU
Dominikánské nám. 9 (F5)
Na viděnou – výstava diplomových
prací absolventů FaVU VUT v Brně
za akademický rok 2017/2018 /
FaVU Theses – exhibition of diploma
works of the graduates of the FaVU VUT
Brno, academic year 2017 / 2018
28. 6. – 27. 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 exhibition seeks to mediate a comprehensive picture of the faculty and the
activities of all its departments, from classic
disciplines of sculpture and painting through
graphic and product design to conceptual
projects. At the same time, the presentation of defended diploma works and various
artistic and student approaches introduces
to the public the faculty’s pedagogical
achievements.
k / c Lenka Klodová, Karolína Kohoutková,
Barbora Lungová
StartPoint
12. 9. – 4. 11.
Projekt StartPoint vznikl v roce 2003
v Galerii Klatovy / Klenová jako soutěž pro
diplomanty českých uměleckých škola záhy

Áron Kútvölgyi-Szabó
12. 9. – 14. 10.
Áron Kútvölgyi-Szabó je maďarský umělec, žijící a tvořící v Budapešti. Výstava
je výsledkem jeho letního rezidenčního
pobytu v Brně jako součást Brno Artists
in Residence. V poslední době se zabývá
zpochybňováním vědomostí, zejména nejasností obrazových zdrojů a podvědomým
působením zkreslených poznatků.
en Áron Kútvölgyi-Szabó’s artworks have
an abstract characteristic and incorporate
structures like networks or grids, but they
all share a strong conceptual or researchbased background. Recently he has been
investigating the doubtfulness of knowledge,
specifically the uncertainty of image-based
sources and the unconscious effects of cognitive distortions.
k / c Marta Fišerová Cwiklinski

sení na Haiti. Jsou zde i skutečně unikátní
snímky z KLDR coby svědectví o existenci
ideologie nesvobody a násilí, jež ovládala
velkou část světa v nedávné minulosti.
Jeho výjimečné fotografie jsou dokladem
toho, že ideologie nesvobody a násilí hledá
a nabývá pokaždé novou podobu. A hlavně,
že se ocitáme tváří v tvář tomuto nebezpečí
nepřipraveni stejně, jako byli naši předci
nepřipraveni na zrůdné a autoritářské doktríny ve dvacátém století. V tom je zásadní
myšlenkové poselství Šibíkových fotografií.
en Ten Years is the title of a new exhibition and book of Czech photojournalist Jan
Šibík. As the title suggests it summarizes his
work of the previous decade, thus becoming a testimony of changes happening all
around the world during that period. His
exclusive photographs bring a message that
the ideology of totalitarianism and violence
seeks and acquires different forms by every
moment. We now face these dangers with
same intensity as our ancestors in the 20th
century did – that is the main message
behind Šibík’s photographs.
GALERIE FAVU
Údolní 244/53, budova U2 (E4)
po–pá / Mon–Fri 10:00–18:00
www.facebook.com/FaVU.VUT

Digital Exchange 3
Tea Dohnalová, Jan Dostál, Michal Gabriel,
Kristína Haviarová, Natalie Chalcarzová,
Jiří Kamenskich, Cameron Kelly, Klaudia
Korbeličová, Lubomír Kralovič, Jiří Pec,
Dakin Platt, Nikola Mojsl, Luis Navarro,
Pavla Nikitina, Tomáš Pavlacký, Olena
Piskova, Juliette Sardou, Hana Svobodová,
Caroline Vela, Marie Videmanová, Petr
Mucha, Tomáš Zdvořáček, Tomáš Zelený,
Monika Horčicová, Dušan Váňa
27. 6. – 18. 7.
Experimentální projekt je založen na výměně
FAIT GALLERY
datových souborů. Jednoduše řečeno:
Ve Vaňkovce 2 (G6)
v rámci výměny se posílají sochy v datech.
út – so / Tue – Sat 11:00 – 18:00
Vzájemně komunikujícími subjekty jsou FaVstup zdarma / Free admission
kulta výtvarných umění VUT v Brně a School
www.faitgallery.com
of Visual Arts v New Yorku. V pořadí třetí
Jan Nálevka: A teď konečně obraťme list
edice Digital Exchange se od předchozích
/ And now let’s finally turn the page
liší. Obě byly totiž zaměřeny převážně na
23. 5. – 4. 8.
fyzickou prezentaci sdílených dat. Tentokrát
k / c Jiří Ptáček
se však odesílaná data nabízejí k úpravě
protější stranou. Na jednom díle tedy
FAIT GALLERY MEM
střídavě pracuje český a americký student
Markéta Othová: 1990 – 2018
umění a výsledky svého zásahu opět předává
23. 5. – 4. 8.
k úpravě. Vzniká tak participativní dílo,
k / c Denisa Kujelová
produkt společného autorství. Transformace
děl se odehrává v digitální rovině, přičemž
FAIT GALLERY PREVIEW
původní soubor je možné pomocí zálohy
Valentýna Janů: Salty Mascara
kdykoli oživit. Toto povědomí otvírá další
23. 5. – 4. 8.
možnosti, které dovolují jednak libovolné
k / c Laura Amann
množství úprav, jednak zachování originálu.
Proces dalšího vstupování totiž neznamená
V termínu 5. 8. – 16. 10. bude galerie
destrukci díla původního. Finální objekty jsou
uzavřená z důvodu reinstalace výstav.
– stejně jako v předchozích edicích Digital
Další výstavní blok bude zahájen výstavami
Vladimíra Kokolii, Aleny Kotzmannové & Igora Exchange – na obou školách realizovány
pomocí 3D tisku.
Korpaczewského a Niky Kupyrovy ve středu
en This experimental project is based on
17. 10. v 19:00.
exchange of digital data files. The comen Between 5th August and 16th October
municating subjects are here two schools
the gallery is closed due to reinstallation.
– the Faculty of Fine Arts in Brno and the
The next series of exhibitions will begin on
17th October with shows of Vladimír Kokolia, School of Visual Arts in New York. Each
Alena Kotzmannová & Igor Korpaczewski and work was alternately edited by Czech and
American students and the results of their
Nika Kypurova.
intervention were repeatedly forwarded for
GALERIE 209
another round. Students created participaÚdolní 244/53, budova U4 (E4)
tive artwork, a product of common authorwww.facebook.com/galerie209
ship. The works were transformed in digital
form so the original file might be pulled up
Galerie 209 v pravidelném čtrnáctidenním
provozu poskytuje prostor studentům FaVU at any time due to backup. Because of this,
VUT v Brně, hostům z jiných uměleckých škol one artwork can be modified multiple times
while the original remains preserved. The
i etablovaným umělcům mladé a střední
generace. Galerie je svobodnou platformou final objects are realized with the method
otevřenou výzkumu a experimentům v umě- of 3D print.
ní. Přispívá k rozšíření vzájemné komunikace http://digital-exchange.cz
mezi ateliéry fakulty i jinými školami. Výstavy k / c Natalie Chalcarzová
jsou doprovázeny přednáškami či diskusemi
GALERIE KLUBOVNA
určenými studentům celé školy i veřejnosti.
Francouzská 33 (D6)
en Galerie 209 is a free platform for
út, čt (v ostatní dny po domluvě) /
research and experimentation in art. It is
Tue, Thu (other days by an appointment)
a part of Painting II Department on Faculty
17:00–19:00
of Fine Arts.
www.galerieklubovna.cz
GALERIE ARCHITEKTURY BRNO
Starobrněnská 18 (F5)
út – ne / Tue– Sun 10:00 – 18:00
www.galeriearchitektury.cz
JEMS architekti: Mezi / Amid
28. 6. – 22. 7.
Výstava v prostorách Galerie Architektury
v Brně představuje vybrané projekty varšavského ateliéru JEMS architekti realizované
během posledních let. Název výstavy
upozorňuje na povahu aktivit ateliéru, které
vždy oscilují mezi možnostmi široce chápaných kontextů a úsilím o vyhledání vlastního
potenciálu architektury obsaženého v ní
samotné. Budovy JEMS architekti vystupují
z pozadí a obvykle s ním splývají. JEMS se
brání před cílenou tvorbou objektů připomínajících pomníky. Neznamená to však, že
hledají pouze architekturu s „neutrálním“
výrazem (pokud vůbec existuje). Spíše se
jedná o nepřetržité pokusy uvědomit si, že
bez ohledu na výraz jimi projektovaných objektů jsou neustále součásti přítomného kulturního kontinua. Ateliér je tvořen architekty
s různým tvůrčím temperamentem, všechny
je ale spojuje přístup k dějinám a současnosti jako jedinečnému živému procesu, byť
velmi složitému a ne vždy pochopitelnému.
en The work of Polish architectural studio
JEMS architekti is a continuous attempt
to sense that no matter what the current
project interprets it is always an indivisible
part of the present cultural continuum. The
studio is formed of architects with different
creative temperament but what they share
is the same approach to history and presence as one unique process, although complex and sometimes difficult to understand.

Nestori Syrjälä
do/until 12. 7.
Flo Kasearu: Basic Pride
25. 7. – 13. 9.
Estonská vizuální umělkyně Flo Kasearu se
ve své práci dlouhodobě věnuje problematice národní identity. Její nová série kreseb
Basic Pride (2017), koncipovaná původně pro
výstavu Stát není umělecké dílo, zobrazuje
objekty připomínající symbol brambory.
Znak, který je úzce spojen s estonskou
národností.
en Estonian visual artist Flo Kasearu in
her work addresses the issue of national
identity. Her new series of drawings Basic
Pride (2017) originally conceived for the
exhibition The State Is Not a Work of Art,
displays objects that reminiscent the symbol
of potato. A symbol that is closely linked to
Estonian nationality.
k / c Tereza Záchová
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
(st do / Wed until 19:30), státní svátky –
zavřeno / holidays closed
www.galerie.blansko.cz
Letní výtvarná dílna /
Summer Art Workshops
16. 7. – 20. 7.
denně/daily 10:00–17:00 h
Týdenní série workshopů pro děti i jejich
rodiče, tematizující realizované výstavy.
Přijďte se seznámit s principy tvorby umělců
Jany Bernartové, Vladimíra Havlíka, Juraje
Gábora, Jaromíra Šimkůje, Petra Veselého,
Jana Steklíka nebo Milana Knížáka.
Více informací na facebooku galerie.
en The week-long series of workshops for
kids and their parents thematizes recent
exhibitions. Come to meet principles of work
of artists such as Jana Bernartová, Vladimír
Havlík, Juraj Gábor, Jaromír Šimkůj, Petr
Veselý, Jan Steklík or Milan Knížák. Find more
information on gallery’s facebook.

Jan Šibík: Deset let / Ten Years
27. 7. – 14. 9.
Výstava shrnuje práci autora, jenž dlouhodobě formuje podobu české reportážní
fotografie, za uplynulou dekádu – a ve svém
celku se stává svědectvím o proměně světa,
k níž v uplynulém desetiletí došlo. Jan Šibík
je tam, kde se něco děje. A tak na začátku
období vymezeného roky 2007 až 2016 převažují ještě přírodní katastrofy, respektive
10 × 10 let Blanenska /
jejich následky – tajfun Haiyan nebývalých
10 Times 10 Years of Blansko
měřítek na Filipínách, nepokoje po zemětře- 7. 9. – 28. 10.

Novodobá historie Blanenska v instalačním
převedení Oldřicha Moryse.
en The exhibition on recent history of the
Blansko region was installed by the artist
Oldřich Morys.
GALERIE MONOMACH
Luční 54 (B2)
Galerie je pohledová z ulice, otevření
po domluvě / The gallery is viewable from
the street, open by agreement
tel. 721 053 935
www.facebook.com/galerie.brn
Barbora Dayef
7. 6. – 6. 7.
Výraznou roli v rámci Barbořiny tvorby
sehrávají historické a kulturní odkazy, jejichž
prostřednictvím autorka reflektuje vlastní
původ. Materiál, s nímž pracuje, deformuje a přetváří k obrazu svému. I přestože
vystudovala sochařský ateliér, zaznamenává
její práce široké přesahy za hranice tohoto
média. Ve svých instalacích využívá formát
videa, sochu, malbu, ale i performanci, její
díla jsou místně specifická a hrají si s imaginací diváka.
en Barbora makes use of historical and
cultural references to reflect on her own
life story. Although she studied sculpture,
her work moves beyond this media. She
uses video, sculpture, painting and also
performance in her installations; her works
are site-specific.
k / c Dana Dvořáková, Pavla Maslejová
Oslava III. narozenin galerie Monomach /
3rd Anniversary of Monomach
12. 7. od/at 17:30
Všechny srdečně zveme na hudebně performativní večerní produkci jednak v rámci
oslavy třetích narozenin galerie Monomach,
a taktéž jako doprovodný program výstavního bloku „Obsese materialitou”.
en Everybody is cordially invited for a musical and performative event as a part of
Monomach’s 3rd anniversary, accompanied
by the exhibition series “Obsession of
Materiality”.
Rozálie Hanáková a Marek Šefrna:
Další posun / Another Shift
19. 7. – 15. 8.
Výstava reaguje na dílo Posun Tomáše Vaňka
z roku 2001. Kombinací citace a přímé
apropriace autoři Marek Šefrna a Rozálie
Hanáková zachází s fenomény (ne)autorství
a (ne)originality.
en The exhibition is a reaction to Tomáš
Vaněk’s 2001 piece Shift. Combining quotes
and direct appropriations, Marek Šefrna and
Rozálie Hanáková address the phenomena
of (non)authorship and (non)originality.
k / c Dana Dvořáková, Pavla Maslejová

Martin Salajka je přírodní malíř, kterého fascinuje město. Jeho přirozeným prostředím
je pak noc, kdy obě krajiny – organická i ta
urbánní, splynou v prolínavý prostor jiného
druhu a zákonitostí. Ve svém expresívním
vizuálním jazyce kombinuje realistické tvarosloví, které je obsahovým těžištěm jeho
obrazů, s abstraktním vyjádřením. Dokáže
tak nejen oslovit diváka relativně dobrou
čitelností svých kompozic, ale nepředmětnost, z níž jeho konkrétní motivy vystupují,
zároveň přináší působivou přízračnou
atmosféru, která jeho práce charakterizuje.
(Z textu „Noční vidění” Radka Wohlmutha)
en Martin Salajka is a painter of nature, fascinated by the city. His home environment
is, therefore night, when both landscapes
– the urban and the organic – merge into
a mingled space of another kind. He combines realistic morphology, that is essential
for his work in terms of its content, with
abstraction in an expressive visual language.
Therefore he can address the spectator
who can read in motifs behind his compositions quite easily, while the immateriality –
that his specific motifs stand out of – bears
impressive eery atmosphere, so characteristic for his work. (From the text “Night
Vision” by Radek Wohlmuth)
Michal Šmeral
7. 9. – 30. 9.
Hlavním mottem prací je zachycení času
a proměny tvaru v objektu. Námět krajin
často vychází z výsledku samotného procesu a není hlavním nosným prvkem – zamýšleným obsahem – námět i proces jsou
na stejné úrovni. Přednastavení „podloží“
– předdefinování tvaru je pouze v obrysu.
Krajina nemusí být konkrétní a pozemská, je
imaginární. Krasový výraz je spíše vedlejším
produktem, záměrem je změna tvaru v čase
způsobená kombinací působení gravitace
a činnosti autora, která ji více či méně
záměrně ovlivňuje.
en The capture of time and transformation
of shape into object are the main motifs
of his work. The theme of a landscape and
the process of a creation of an artwork are
equally important. The landscape doesn’t
have to be real and Earth-like, it’s imaginative. The “stalactite” form is more of a byproduct, while the change of shape in time
caused by the gravity so as the action of an
author are the principal intensions.

Tomáš Pavlacký: I´M M O R T A L B L O B
7. 9. – 30. 9.
Žijeme v kompresní společnosti komprimovaných informačních toků. Kam až sahá
míra čitelnosti informace po její cestě z počátku k cíli? Je ještě srozumitelná? Nese
stále stejné poselství i po té, co soustavně
prochází mnoha kaskádami rozličných
GALERIE PITEVNA
bitových řečišť? Nebo na konci vypráví už
Komenského nám. 2 (E5)
příběh zcela nový? Tomáš Pavlacký znázorpo-pá / Mon-Fri 12:00-18:00
ňuje ustálenou podobu velmi specifického
Jan Vichr
a nestálého virtuálního jevu, softwarové
6. 9. – 28. 9.
procesní události, která má svůj paralelní
odraz i v našem reálném světě. Informační
GALERIE UMAKART
komprese a její zpětná rehabilitace, podléLidická 40 (D5)
hající všeobecné nutnosti rychlosti a růstu.
non-stop
V instalaci je vše zastaveno a zachyceno
www.facebook.com/Galerie-Umakart
v jediném momentu. Zobrazeno strojem
Diana Winklerová: Česká lvice /
a člověkem ovládajících se navzájem.
Czech Lioness
en We live in a compression society
26. 6. – 21. 7.
of condensed information flows. How
Nacionalismus hýbe nejen českou politickou understandable is the information on its
scénou, ale i světem umění! Mateřská výsta- way from the source to the receiver? Is it
va sochařky Diany Winklerové.
still comprehensible? Is its message still
en Nationalism has become a topic on both
the same after it travels through cascades
the Czech political scene and the art world.
of different bit streams? Or does it tell
Maternal exhibition of the sculptor Diana
a completely new story at the end? In
Winklerová.
the installation everything is paused and
k / c Kateřina Olivová
captured in one moment. Depicted by
Vytvrzení 05
the machine and human who control each
Mezinárodní performance festival
other mutually.
International Performance Festival
KNIHKUPECTVÍ ARTMAP / BOOKSTORE
22. – 24. 7.
Místodržitelský palác,
Hubený a tlustý den – dělení umění podle
Moravské náměsti 1a (E5)
absurdních kategorií, které nejsou k dělení
st – ne / Wed –Sun 10:00 – 18:00
umění a lidí vůbec určeny.
(čt do 19:00 / Thu untill 19:00)
Oslava 10 let galerie Umakart!
bookstore.artmap.cz + fb
22. 7. Hubený den, 23. 7. Tlustý den, 24. 7.
Konference o nezávislé off space galerijní
scéně, vernisáž, představení katalogu k 10
letům Umakartu a afterpárty.
en Skinny Day and Fat Day – defining art by
ridiculous categories that are inappropriate
to define art and human at all.
The Celebration of Umakart’s 10 years
anniversary!
22. 7. Skinny Day, 23. 7. Fat Day, 24. 7.
The independent off space gallery scene
Knihkupectví zaměřené na umění, design
conference, opening, presentation of
a dětské ilustrované knihy pravidelně
Umakart’s 10th anniversary catalogue and
pořádá doprovodné akce – více na FB
afterparty.
a webových stránkách.
en A bookstore dedicated to art, design,
Mikuláš Medlík: Osudy / Destinies
and children’s illustrated books regularly
21. 8. – 17. 9.
hosts an accompanying event. More on FB
Andreas Gajdošík - Závěry policejního
and Website.
vyšetřování / The Police Investigation
Conclusions
MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ /
18. 9. – 15. 10.
MORAVIAN GALLERY IN BRNO
Temná severská detektivka z českého
st–ne / Wed–Sun 10:00–18:00,
prostředí.
čt / Thu 10:00–19:00
en Dark crime story from the Czech North.
Volný vstup do stálých expozic /
Free admission to the permanent
INDUSTRA ART
exhibitions
Masná 9, areál Mrazíren Rovner (G7)
www.moravska-galerie.cz
st – so / Wed–Sat 13:00 – 19:00,
ne / Sun 10:00 – 19:00
– PRAŽÁKŮV PALÁC / PRAŽÁK PALACE
industra.space
Husova 18 (E5)
Beatrice Orlandi, Emma Lamorte, Anna
ART IS HERE: Nové a Moderní umění /
Walther, Ľudmila Hrachovinová: Udržitelné New and Modern Art
vzpomínky / Sustainable Memories
Stálá expozice – vstup zdarma / Permanent
27. 6. – 29. 7.
exhibition – free admission
Udržitelné vzpomínky jsou z jistého úhlu
Stálá expozice Nové umění přináší vybrané
kritickým pohledem, přičemž se snažíme
kapitoly a příběhy umění po roce 1945. Její
uchovat si jistou realitu, která je zkreslená
osu tvoří umělecká sbírka a archiv Jiřího
natolik, aby nám vytvořila umělý pocit bezValocha, klíčové osobnosti nejen kulturního
pečí. Přináší pocit úlevy i vlastního prostoru. Brna. Expozici Moderního umění s díly
Zároveň nám dává prostor k úniku a nabízí
Emila Filly, Toyen či Jana Zrzavého svou
nový pohled na realitu, která se může začít intervencí oživil německý umělec Clemens
odvíjet z ještě nestabilních základů.
von Wedemeyer.
en Lasting memories are perceived critien Premanent exhibition New Art brings
cally. We try to hold on to a certain sense of selected chapters from the story of art
reality which is distorted enough so we can after 1945. Its axis is the collection of Jiří
maintain an artificial sense of security. This
Valoch, key figure of (not only) Brno cultural
provides a feeling of relief and open space. scene. Exhibition Modern Art intervened
However, we see this as a space for escape by German artist Clemens von Wedemeyer
which suggests a new reality.
includes works by Emil Filla, Toyen or Jan
k / c Benjamin Marvin
Zrzavý.
k / c Ondřej Chrobák, Petr Ingerle,
Martin Salajka
Jana Písaříková
3. 8. – 31. 8.

HLAVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTOR /
MAIN EXHIBITION SPACE
1968:Computer.art
20. 4. – 5. 8.
Výstava připomíná důležitou úlohu Brna
v začátcích nového výtvarného směru.
V Pražákově paláci budou k vidění přelomová
díla počítačového umění, obrazy jednoho
z nejvýznamnějších českých poválečných
umělců Zdeňka Sýkory nebo legendární
počítač LGP-30.
en The exhibition in Pražák Palace recalls the
important role of Brno in the beginnings of
the new artistic movement. You can see the
computer artwork of one of the most popular
postwar Czech artists Zdeněk Sýkora or the
legendary LGP-30 computer.
k / c Ondřej Chrobák, Jana Písaříková, Pavel
Kappel
Inez Tuschnerová
14. 9. – 13. 1.
Výstava je věnovaná české textilní výtvarnici,
kostýmní návrhářce a akademické malířce
pocházející z Brna. Je autorkou mnoha
divadelních i televizních kostýmů. Věnovala
se také tapisériím a dalším textilním formám,
často spolupracovala s architekty.
en The exhibition is devoted to Czech textile
designer, costume designer and academic
painter from Brno. She is the creator of many
theater and television costumes. She also
created tapestries and other textile forms,
often collaborating with architects.
k / c Andrea Březinová, Jiří Zahrádka
ATRIUM
Ondřej Kopal: No Drama
20. 4. – 5. 8.
Ondřej Kopal je typ umělce cestovatele –
v Atriu Moravské galerie představí práce,
které vznikaly během jeho pobytu v Austrálii.
Na některých obrazech je zachycena přírodní
pozoruhodnost západní Austrálie, skalní útvar
Wave Rock, který svým tvarem připomíná
lámající se mořskou vlnu.
en Ondřej Kopal is a type of traveller –
artist. The exhibition presents Kopal’s new
cycle of paintings inspired by his sojourn in
Australia.
k / c Richard Adam

en The exhibition searches for connections
between two autonomous disciplines, graphic
and product design.
k / c OKOLO
Out of the Box: Grafický design pohledem
profesionálů / Out of the Box: Graphic design
through the eyes of professionals
Vitrína jako symbol muzeální expozice, kterou
různými způsoby pojmou přizvané osobnosti
působící v rozmanitých kreativních oblastech
spojených s grafickým designem.
en The display case as a symbol of a museum
exhibition that will be appropriated by guest
artists from creative disciplines associated
with graphic design
k / c OKOLO
MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC /
GOVERNOR’S PALACE
Moravské náměstí 1a (E5)
Od 1. 7. z důvodu rekonstrukce zavřeno. (Knihkupectví ArtMap zůstává otevřeno)
en From 1. 7. closed for reconstruction
(ArtMap bookstore stays open)
JURKOVIČOVA VILA /
JURKOVIČ HOUSE
Jana Nečase 2 (D2)
duben – říjen / April – October: út – ne /
Tue – Sun 10:00 – 12:00, 12:30 – 18:00
Doporučujeme rezervaci předem /
It is recommended to book guided tours
+420 532 169 501
www.moravska-galerie.cz/jurkovicova-vila
V kůži Dušana Jurkoviče /
Being Dušan Jurkovič
27. 4. – 28. 10.
Studio A1 Architects názvem výstavy odkazuje
na film s Johnem Malkovichem a předesílá,
že se prostřednictvím této výstavy pokusí
„vlézt do hlavy” Dušana Jurkoviče. Zdůraznění některých nesourodých prvků a méně
známých poloh poukáže na určité drobné
detaily z Jurkovičova života. Tato introspekce
je motivována také 150. výročím narození
Dušana Jurkoviče.
en By choosing such name, A1 Architects
studio is making a reference to the film with
John Malkovich. By this token, the studio
is also trying to convey the message that
this exhibition’s goal is to "get in the head"
of Dušan Jurkovič. Stressing some of the
disparate elements discloses several details
from the life of Jurkovič. Such an introspection is motivated by the 150th anniversary of
Jurkovič’s death.
k / c Rostislav Koryčánek

Tomáš Hlavina
14. 9. – 13. 1.
Tomáš Hlavina (1966) absolvoval pražskou
Akademii výtvarných umění v atelieru Milana
Knížáka. Pro svoji výstavu v Atriu Pražákova
paláce vytvořil několik nových, originálních
objektů, které potvrzují jeho mimořádné
Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům /
postavení na české výtvarné scéně.
The Architect and His House
en Tomáš Hlavina (1966) graduated from the
Stálá expozice / Permanent exhibition
Prague Academy of Fine Arts at the Milan
Knížák Studio. For his exhibition at Atrium
RODNÝ DŮM JOSEFA HOFFMANNA /
Pražák Palace he created several new, original
JOSEF HOFFMANN MUSEUM
objects that confirm his extraordinary posináměstí Svobody 263, Brtnice
tion on the Czech art scene.
duben–červen / April–June: út–ne/
k / c Richard Adam
Tue-Sun 10:00–17:00, nebo po domluvě /
or by appointment, tel: +420 724 543 722
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM /
MUSEUM OF APPLIED ARTS
Josef Hoffmann – Koloman Moser
Husova 14 (F5)
30. 5. – 28. 10.
Kolomana Mosera k Hoffmannovi pojí nespou28. mezinárodní bienále grafického designu
taná tvůrčí síla a fantazie, která se projevuje
Brno 2018 / 28th International Biennial of
v tisících skic. Zatímco Hoffmann zůstává přísGraphic Design Brno 2018
ným tvůrcem, Koloman Moser ve své tvorbě
10. 5. – 26. 8.
zastupuje idylicky dekorativní prvek.
Letošního Bienále Brno se ujali kurátoři ze
en Moser’s style is related to Hoffskupiny OKOLO. Jejich všestranný pohled
představí grafický design v mnoha podobách, man’s through the unprecedented usage
of fantasy expressed in thousands of his
vytvoří inspirační mozaiku odlišných názorů
sketches. Whereas Hoffman is more of
a přístupů a otevře v celé své šíři diskuzi
napříč odbornou i laickou veřejností. Součástí a strict artist, Koloman Moser’s works represent idyllic decorative element.
bienále bude již tradičně soutěžní Mezinárodní přehlídka, ale i množství doprovodných k / c Rainald Franz
výstav.
Josef Hoffmann: Inspirace / Inspirations
en The universal view will introduce contem- Stálá expozice / Permanent exhibition
porary graphic design in the full multiplicity of
MUZEUM MĚSTA BRNA
its facets, giving rise to an inspiring mosaic of
Špilberk 210/1 (E4)
different opinions and attitudes by opening
út-ne / Tue–Sun 10:00-18:00
up discussion across the whole of its breadth,
www.spilberk.cz
engaging both experts and the general public.
k / c OKOLO
Vize modernosti: Rudolf Sandalo
Doprovodné výstavy k bienále:
František Štorm
Grafický design v životě Františka Štorma mezi
tvorbou písma a volným uměním.
en Graphic design in František Štorm’s life falls
between typeface design and free art.
k / c Vladimir 518
Najbrt
Výstava tvorby jednoho z nejznámějších českých grafických designérů. Koncept výstavy
vznikl pod taktovkou Zbyňka Baladrána.
en An art work exhibition of one of the most
popular Czech graphic designer. The concept
of the exhibition is made by Zbyněk Baladrán.
k / c Michal Nanoru
Věk nezávislosti: nová generace tištěných
časopisů / Age of Independence:
A New Generation of Print Magazines
Přehlídka nejzajímavějších tištěných titulů
nezávislých časopisů za poslední dva roky.
en An exhibition of the most interesting
printed issues of independent magazines
from previous two years.
k / c Steven Watson
Čas a pohyb: Expoziční projekce motion
designu / Time and Motion: Exhibition projection of motion design
Motion design jako osobitý a dynamický
oborový průnik animace, grafického designu,
filmu, videa, speciálních efektů a nových
technologií.
en Motion design as a distinctive and dynamic
intersection of animation, graphic design,
film, video, special effects and new technologies.
k / c Oficina!
Porto: Grafická scéna jednoho města /
Porto: The Graphic Scene in One City
Kreativní prostředí portugalského města
Porto očima skupiny OKOLO.
en The creative milieu of the Portuguese city
of Porto seen by OKOLO group.
k / c OKOLO
Mezi plochou a prostorem:
Vztah produktového a grafického
designu / Between Area and Space: The
relationship between product and graphic
design
Výstava hledá spojitost mezi dvěma svébytnými obory – grafickým a produktovým
designem.

(1899–1980) / Visions of Modernity.
Rudolf Sandalo (1899–1980)
31. 5. – 26. 8.
Moderní architektura v meziválečném Československu je poprvé představena prostřednictvím fotografií Rudolfa Sandala ml. ze sbírek
Muzea města Brna. U příležitosti 100. výročí
vzniku republiky tyto unikátní snímky přiblíží
avantgardní architekturu Československa,
např. Moravskou banku v Brně nebo koupaliště
Zelená žába v Trenčianských Teplicích. Výstavu
doprovodí i menší expozice ve vile Tugendhat,
k jejíž slávě přispěly i Sandalovy fotografie.
en Modern architecture in interwar Czechoslovakia is to be presented for the first time
through the photographs of Rudolf Sandalo
the younger from the collections of the Brno
City Museum. These unique images present
the avant-garde architecture of Czechoslovakia on the occasion of the hundredth anniversary of the foundation of the republic, such
as the Moravian Bank in Brno and the Green
Frog Swimming Baths in Trenčianske Teplice.
The exhibition is accompanied by a smaller
exposition at Villa Tugendhat which was also
celebrated in Sandalo’s photography.
k / c Jindřich Chatrný
Ex post
14. 6. – 19. 8.
Tradiční sklářská výstava na Špilberku je nepřímou připomínkou úspěchu českých sklářů na
legendárním EXPO 58 v Bruselu. Představeni
jsou totiž sklářští výtvarníci nejmladší generace, kteří v kontextu současné tvorby navazují
na tvůrčí myšlenky a postupy, které se poprvé
objevily právě na světové výstavě před 60 lety.
Absolventi sklářských ateliérů, Luba Bakičová,
Klára Horáčková, Zuzana Kubelková a Martin
Opl, se ve svých dílech vztáhnou k odkazu, který měla bruselská výstava pro české
moderní sklářství. Výstava připomene i práce
sklářů z generace EXPA 58: manželů Reného
a Miluše Roubíčkových, Vladimíra Kopeckého,
Pavla Hlavy a Oldřicha Lípy.
en This traditional glass exhibition at Špilberk
is an indirect commemoration of the success
of Czech glassmakers at the legendary EXPO
58 in Brussels. It presents artistic glassmakers
of the youngest generation who are, in the
context of contemporary work, following on
from the creative ideas and approaches that
first appeared at the World Exhibition sixty
years ago. The work of Luba Bakičová, Klára

Horáčková, Zuzana Kubelková and Martin Opl
draws on the legacy left by the exhibition
in Brussels for modern Czech glassmaking. Works of EXPO 58 original contributors
such as René and Miluše Roubíček, Vladimír
Kopecký, Pavel Hlava and Oldřich Lípa will also
be presented at the exhibition.
k / c Ján Gajdušek

rozdělit výrobu do oddělených do sebe
zapadajících úkonů, je třeba každý jeden
popsat přesně a jasně, vymezit pohyb pracovníka, jenž jej vykonává, zakreslit nástroj,
který použije, a definovat požadovaný výsledek. Jen tak může v procesu navazovat další
stejně dopodrobna rozebraný akt. Standardizace v baťovské výrobě bot je jen obrazem
Rok 1968 v Brně očima cenzora / 1968 in Brno doby, která hledala vyjádření standardu pro
vše. Moderna se zrodila s potřebou nalézt
from the Censor’s Point of View
univerzální měřítko, které bude nástrojem ve
22. 8. – 28. 10.
snaze zvládnout rodící se masy a současně
V srpnu 2018 uplyne 50 let od okupace ČSSR
vojsky Varšavské smlouvy. Výstava připomene, jim poskytnout odpovídající životní úroveň.
Reakcí na nalezení osvobozeného individua
co se událo v Brně a jak na vpád reagovalo
konzervativní jádro KSČ a okupační propagan- bylo utvoření mechanismu, který jej znova
spoutá v novém řádu a pravidlech, poskytne
da. Nezůstane jen u okupace, výstava zmíní
i její první výročí a počátky normalizace. Část mu nové útočiště, vytvoří obraz, se kterým
se bude moci sám srovnávat.
expozice ukáže tzv. „druhý život události“
v současnosti, kdy okupaci vykládají extremi- en Standardization in Baťa’s shoe factory
stické skupiny a konspirační weby až bizarním was symptomatic of an age that was looking
způsobem. Deformování historie se dnes zdá for idealized standards for everything. The
modern age came along with the need to
jako „orwellovská“ realita.
en August 2018 marks 50 years since Warsaw find universal scale as a tool to control the
masses of the growing population so as to
Pact troops occupied Czechoslovakia. The
provide them a guaranteed appropriate
exhibition commemorates it in the local
standard of living. The creation of a mechacontext of Brno, showing how the conservanism of new order and law was a reaction to
tive part of the Communist Party reacted to
the emergence of a liberated individual who
it and what the pro-occupation propaganda
could find itself a shelter in it so as a new
looked like. Another part of the exhibition
focuses on the “second life of events” today, image that one could compare with.
k / c Klára Eliášová, Jitka Ressová, Barbora
when history is shaped by extremist groups
and conspiratorial web sites in sometimes bi- Vacková
zarre manners. Historical deformation seems Martina Koukalová: Panelové tvary
v čase / Panel Shapes In Time
to be the “Orwellian” reality of today.
10. 7. v 18:00
k / c Martin Samson
Doprovodná přednáška Martiny Koukalové
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY /
na téma panelových tvarů v čase k probíhajíMUSEUM OF ROMANI CULTURE
cí výstavě Jak na běžícím páse.
Bratislavská 67 (D7)
en Martina Koukalová’s lecture on panel
út – pá, ne / Tue–Fri, Sun 10:00 – 18:00
shapes in time accompanies the ongoing
Volný vstup / Free entrance: 2. 8., 28. 9.
exhibition On The Conveyor Belt.
www.rommuz.cz
V průběhu léta se v PRAHA můžete těšit
Muzeum je unikátní institucí zabývající se his- z posezení na slunci i pod slunečníkem, užítorií a kulturou Romů od počátků k dnešku.
vat spontánních večírků, cpát se lahodnými
en A unique institution follows the history
nanuky či ochutnávat drinky k osvěžení, a to
and culture of Roma from its beginnings until všechno vevnitř i na zahrádce! Pro další
today. Besides the permanent exposition it
informace o programu sledujte náš web &
offers temporary exhibitions, public events,
facebook.
so as it coordinates scientific research and
en Besides the cultural program you are
activities for local children.
invited to sit in the sunny yard of PRAHA,
enjoy spontaneous parties, taste home
Andrej Pešta: Mire Sveti /
made popsicles or refreshing cocktails at
Světy Andreje Pešty
any time during opening hours. For more
23. 3. – 30. 9.
info follow our web or facebook.
Andrej Pešta byl významnou romskou
osobností, amatérským fotografem, literátem
SOLO OFFSPACE
a výtvarníkem. Peštovy fotografie ze sbírek
Körnerova 9 (E5)
MRK zachycují zcela specifickým vnitřním
solooffspace.tumblr.com
pohledem život Romů v Československu přewww.facebook.com/solo.offspace
vážně v období šedesátých až osmdesátých
Veronika Lukášová
let 20. stol. Svojí autentičností a tematickým
19. 7. – 31. 7.
zaměřením fixují nadčasové hodnoty romské
k / c Michaela Banzetová
kultury. Peštova celoživotní fotografická tvorba nebyla doposud systematicky zpracována.
STROM ART GALLERY
en Andrej Pešta was a notable photogratřída Kpt. Jaroše 31 (D5)
pher, literate and an artist of Roma origin.
út–pá/Tue–Fri 13:00–18:00
Pešta’s photographs from the MRK collection
stromart.cz
depict the life of Czechoslovak Roma between 1960’s to 1980’s with a specific view of Ondřej Homola: Suckcess
13. 6. – 13. 7.
an insider. Pešta’s lifelong body of work had
k / c Petr Kamenický a Markéta Žáčková
never been systematically examined.
k / c Tomáš Pospěch
Galerie Strom Art má potom prázdniny.
OFF / FORMAT
Gorkého 41 – dvorní trakt / yard (E3)
út / Tue 16:00-19:00
ne / Sun 14:00-19:00
tel: +420 737 969 098
www.offformat.cz
V červenci a srpnu má galerie OFF/FORMAT
prázdniny. Užijte si léto. Těšíme se na vás 26.
9. na vernisáži výstavy Lend Land!
en In July and August OFF/FORMAT Gallery
is closed. Enjoy your summer. We are looking
forward to meet you on 29th September at
the opening of Lend Land exhibition.
POLANSKY GALLERY
Lidická 26 (zadní vchod) (D5)
st-so / Wed – Sat 13:00 – 18:00
www.polanskygallery.com
Vladimír Houdek : Night Shift
14. 6. – 28. 7.

28. mezinárodní
bienále grafického
designu Brno 2018
11 5 — 26 8
Uměleckoprůmyslové muzeum
Husova 14, Brno
www.moravska-galerie.cz
www.bienalebrno.org
Projekt vzniká za podpory

Těšíme se na viděnou zase v říjnu!
en Galerie Strom Art is then closed for the
summer. See you again in October!

Brno

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
Lenka L. Lukačovičová
11. 7. – 11. 8.
Výstava volně navazuje na autorčin dlouhodobý cyklus, v němž opakuje civilní akce
představitelů neoficiální umělecké scény 70.
a 80. let a jejich fotografické zaznamenávání.
Aktuální výběr obsahuje analogové fotografie, v nichž vystupuje sama autorka, ale již
v autonomnějších a abstraktnějších pozicích
vůči původnímu konceptu, a také citlivěji
k prostředí i médiu fotografie.
en The photographer Lenka L. Lukačovičová
repeats the ordinary-life performances of
the underground artists of 1970’s and 80’s.
The current selection consists of analogue
self-portraits in more autonomous and
abstract positions towards original concepts, sensitive to the environment and the
medium of photography.
k / c Ivana Hrončeková

Martina Holá: Psí dny / Dog Days
22. 8. – 29. 9.
Martina Holá ve svém novém projektu pro
Galerii mladých analyzuje případ uvězněného
psa, který se před časem dostal do centra
Před několika lety se na chytrých telefonech pozornosti médií. Banální situace autorce
objevila aplikace Noční režim. Zářící displeje slouží jako připomenutí rizika lidské náchyldokázaly oklamat mozek. Světlé zítřky se
nosti k propadání emocionálním iluzím.
podezřele často mění v temné vize.
en Martina Holá analyzes the case of an imen A few years ago the Night Shift app for
prisoned dog that recently became the censmart phones was released. Shining screens ter of media attention. The banal situation is
could deceive the brain. Bright tomorrows
there as a reminder of human predisposition
become dark visions suspiciously often.
to fall for emotional illusions.
k / c Jiří Havlíček
k / c Katarína Hládeková
Julie Béna
GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE
6. 9. – 20. 10.
V Praze žijící francouzská umělkyně připravila Jiří Suchánek: Perplex
pro svou samostatnou výstavu velkoformá30. 5. – 21. 7.
tové sochy. Instalace odkazuje k napětí mezi Zdá se, že základní vlastností reality je čas od
člověkem a přírodou v kruté postapokalypčasu nás prověřit a změnit styl hry. Narušení
tické realitě.
dosavadních pravidel je dáno jak technoen Prague-based French artist has prepared logickými proměnami platformy sociálních
large-format sculptures for her solo preinterakcí, tak mediálně intenzivními vnějšími
sentation. The installation refers to tension
tlaky. Na místě je „technorealismus“. Výbetween man and nature in a cruel poststava Perplex představuje soubor objektů
apocalyptic reality.
a systémů pracujících s tématy narušené
k / c Christina Gigliotti
stability, přehlcení smyslů a ztížené orientace v (mentálním) prostoru. Dezorientaci zde
PRAHA / FÓRUM PRO
způsobuje nápor vizuálních a fyzických podARCHITEKTURU A MÉDIA
nětů, stejně jako ztráta stability zapříčiněná
Kulturní prostor s kavárnou
rozpadem či deformací platformy, po které
Nádvoří Pražákova paláce,
se člověk dokáže automaticky a bezpečně
Husova 18 (E5)
pohybovat.
po – pá / Mon–Fri Po-Pá 12:00–00:00
en It seems that one of the elementary
so–ne / Sat–Sun 16:00–00:00
attributes of reality is that it verifies our atprahavbrne.cz, www.forum4am.cz
tention by changing the “rules of the game”
Jak na běžícím páse / On The Conveyor Belt once in a while. Perplex presents a set of
7. 6. – 21. 7.
objects and systems that work with themes
Dosažení standardu je nutnou podmínkou
of impaired stability, sensual overload
and difficult orientation in (mental) space.
výroby na běžícím páse. Aby bylo možné

V kůži Dušana Jurkoviče. Introspekce Jukovičovy vily podle A1 architects
27. 4. – 28. 10. Moravská galerie v Brně www.moravska-galerie.cz

UMA AudioGuide
k / c: kurátor / curator
mimo mapu / off the map
Informace o termínech vernisáží najdete
na stránkách artmap.cz a v našem
newsletteru / For exhibition openings,
see artmap.cz or our newsletter.
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� Disorientation is caused by the pressure of
visual and physical impulses so as the loss
of stability after decay and deformation of
platform the human was used to move on
safely and automatically.
k / c Zuzana Janečková, Marika Kupková

Je důležité umět věřit slovu JE, BÝT. Přitom
prostá skutečnost, že „pouze“ existujeme,
je často ta nejzáludnější informace, která
formuje každý náš den. Jak nic nepožadovat, neočekávat a zároveň si prostého
bytí užívat, se jeví jako nelehký úkol.
Vždyť myšlenky neustále chtějí docestoBoží dílo / God’s Work
Jan Ambrůz, Dana Balážová, David Bartoš, vat k závěru, lační po definici. Pomyslným
ochranným štítem, který odráží nepřetržité
Nikola Brabcová, Vít Čechmánek, Markéta
výboje „hvězd“ proudící do tkání a švů, je
Filipová, Juraj Gábor, Katarína Hládeková,
pravděpodobně prázdno, klid a soulad těla
Tomáš Hlavenka, Ondřej Homola, Zuzana
s myslí. Je dobré rozlišit spojení slov „muset
Janečková, Pavel Jestřáb, Šimon Kadlčák,
věřit“ a „chtít věřit“.
Marika Kupková, Květena, Jan Lidmila,
en It is important to believe in words as
Markéta Lysá, Jan Machýček, Oldřich
IS or TO BE. The simple fact that we “just
Morys, Marián Mrózek, Nóra Ružičková,
exist” is possibly the sneakiest information
Eva Rybářová, Palo Snoha, Jiří Suchánek,
that forms our every day reality. Not to
Marie Štindlová, Karin Šrubařová, Maja
demand anything, not to expect and enjoy
Štefančíková, Lucia Tkáčová, Ondřej Vinš,
the simple living at the same time seems like
Martin Zet
a tough task. Thoughts constantly want to
1. 8. – 29. 9.
reach the end, they hunger for definitions.
Boží dílo je jakousi metaforickou iniciací
Emptiness, ease and harmony of mind
letu, ve které bude možné zažít kráand body possibly creates the imaginary
su přírody v její surovosti. Schopnost ji
protective shield against these continuabsorbovat a neschopnost přenést tuto
ous thoughts. It is important to distinct
zkušenost do galerijního prostředí se
the phrases “must believe” and “want to
staly hlavním podnětem pro vznik tohoto
believe”.
rozsáhlého projektu. Výstava je zde hlavně
cestou. Všechny klasické principy galerijního k / c Dana Balážová
provozu jsou narušeny a přehodnoceny.
Romana Zborovjanová
Doprovodné programy, které se vážou
21. 8. – 29. 9.
k výstavě, jsou rovnocennou, ne-li hlavní
Práce Romany Zborovjanové jsou výrazně
částí celého projektu. „Cesty“ ve výstavě
introspektivní, autorka často zkoumá témata
zahrnují návštěvy umělců, kteří pracují s pří- jako je příroda nebo přirozenost a pohybuje
rodou a v přírodě, i s umělci, kteří přírodu
se mimo svou komfortní zónu. Občas je to
jen pozorují a potom instalují v aseptickém
jako se tajně dívat do zrcadla.
galerijním prostoru.
en Romana Zborovjanová’s work is highly
Podrobný program naleznete na webových
introspective, she often examines the topic
stránkách galerie a jejím fb profilu.
of nature as our environment so as the
en God’s Work is a metaphorical initiation of
state of human predestination. She leaves
flight over the nature in its rough purity. The
her comfort zone, it sometimes feels as if
individual ability to absorb this experience
one is secretly looking in a mirror.
and inability to communicate it in a gallery
k / c Dana Balážová, Ivana Hrončeková
space became the main initiative for this
extensive project. Exhibition as a journey.
Doprovodné programy v červenci /
All main principles of art exhibiting are
Accompanying programs in July:
impaired and re-evaluated. AccompanyKateřina Olivová: Kačin kalendář, Léto –
ing programs of the exhibition are equal if
Love vole! (ve vlaku) / Kača’s Calendar,
not even the main part of the project. The
Summer – Love vole! (In The Train)
“journeys” in exhibition consists of visits of
10. 7., 18:00
artists who work with nature and in nature
Druhá ze série performancí, které se
so as artists who only observes nature and
dramaticky a neovladatelně vyvíjí stejně jako
then install it in an aseptic space of the
roční období!
gallery.
en The second in the series of perforYou can find the detailed program on the
mances that dramatically and uncontrollably
gallery's website and its fb profile.
evolves like the seasons!
KONTEXT
Jiří Suchánek

H

I

J

moravska-galerie.cz
www.bienalebrno.org

moravska-galerie.cz
www.bienalebrno.org

Foto: KIVA

Foto: KIVA

Dana Bartoníčková: My Brain, My
Battlefield
11. 7. – 11. 8.

audio-vizuální performance
en audio-visual performance
10. 7. v 19:00

VILA TUGENDHAT
Černopolní 45 (C6)
III. – XII. út–ne / Tue–Sun 10:00–18:00
1. – 16. 7. a 26. a 27. 8. zavřeno / closed
rezervace vstupenek / ticket reservation:
+420 515 511 015/017, nebo / or
info@tugendhat.eu, www.tugendhat.eu
Vila Tugendhat ve fotografii Rudolfa
Sandala / Villa Tugendhat in the
Photographs of Rudolf Sandalo
6. 7. – 26. 8.
Expozice, která doplňuje právě probíhající
výstavu na hradě Špilberku Rudolf Sandalo
(1899–1980) Vize modernosti, představuje
návštěvníkům unikátní snímky vily Tugendhat,
které v roce v 1931 zachytil Rudolf Sandalo
ml., u něhož snímky objednal snad přímo
architekt Ludwig Mies van der Rohe.
Výstava v technickém podlaží vily Tugendhat
je přístupná v rámci otvírací doby vily bez
předchozí rezervace.
en The exhibition that complements the
ongoing exhibition at Spilberk Castle Rudolf
Sandalo (1899–1980) The Vision of Modernity
presents visitors with unique images of Villa
Tugendhat, which Rudolf Sandalo Jr took in
1931 – images that the architect Ludwig Mies
van der Rohe commissioned.
The exhibition on the Tugendhat Villa's technical floor is open from June 6 to August
26, 2018 within the villa's opening hours
during prior reservation.

na výletě / an excursion
MEZINÁRODNÍ KERAMICKÉ SYMPOZIUM
BECHYNĚ / THE INTERNATIONAL
SYMPOSIUM OF CERAMICS BECHYNĚ
11. 7. – 4. 8.
Zámek 1, Bechyně
www.sympozium-bechyne.com
Umělci / Artists: Yael Atzmony, Ellen
Kleckner, Sofie Nørsteng, Giorgio Di Palma,
Katie Sleyman, Adam Železný
GALERIE ZDENĚK SKLENÁŘ
Mariánská 1097, Litomyšl
pá–ne / Fri–Sun 11:00–18:00
v době konání Smetanovy Litomyšle /
during Smetanova Litomyšl music festival
(do / until 8. 7.) otevřeno denně / open
daily 11:00–19:00
Krištof Kintera: Jsem kus klacku natřenej
na bílo
9. 6. – 2. 9
1ART + 1ART
Vedle stabilního výstavního prostoru galerie
v roce 2012 a 2017 iniciovala v Mariánské
ulici v Litomyšli vznik dvou veřejných

prostranství nazvaných 1art a 2art, která
sezónně hostí umělecké intervence
jsou i místem k odpočinku a relaxaci.
Obě zahrady se nachází v bezprostřední
blízkosti galerie.
en The foundation of two minuscule
publicly accessible gardens 1art and 2art
was initiated by the gallery in 2012 and
2017. They became popular place for art
so as calm and relax and both are easily
accessible from the gallery.
1ART
Mariánská 443, Litomyšl
květen–říjen / May-October
10:00–22:00
Se 100 m² druhý nejmenší soukromý veřejně
přístupný park světa se studánkou Václava
Ciglera zasvěcený umění i odpočinku,
upravený architektem Josefem Pleskotem.
en The second smallest private publicly
accessible park in the world (100 m²) with
Václav Cigler’s fountain designed by the
architect Josef Pleskot is devoted to art and
relaxation.
2ART
Mariánská 243, Litomyšl
přístupná / accessible non-stop
Zenová zahrada architekta Josefa Pleskota
pro umění a relaxaci vznikla po vzoru 1art na
ploše 164 m².
en Zen garden made by architect Josef
Pleskot was inspired by 1art taking a space
of 164 m².
Josef Pleskot: Z pohádky do pohádky
1. 7. – 16. 9.
Instalace propojuje prostory zahrad
1art a 2ar t.
en The installation connects both spaces of
1art a 2art.
Marek Číhal: Zátiší
stálá instalace / permanent installation
Neonová kresba viditelná z Klášterních
zahrad.
en Neon drawing visible from Monastery
Gardens (Klášterní zahrady).
WHITE GALLERY
Osík 220, GPS: 49°51'22.4"N,
16°17’43.2"E
www.whitegallery.cz
Ludmila Jandová v dialogu s Xenií
Hoffmeisterovou – Mezi nebem a zemí
17. 6. – 28. 10.
Výstava, která připomíná nedožitých 80 let
a zároveň deset let od smrti této umělkyně,
klade výběr z grafických prací z přelomu
60. a 70. let,do konfrontace s aktuální
tvorbou o generaci mladší malířky Xénie
Hoffmeisterové. Přestože se vyznačují

odlišným osobnostním i uměleckým
naturelem,spojuje obě autorky obdobný
existenciální pocit ohrožení, útlaku
a bezvýchodnosti, které jsou znázorněny
závratným zmnožením prvků vedoucím až
k neprodyšnému zahlcení prostoru, z nějž
není úniku.
en The exhibition commemorates the
80th birthday of an artist Ludmila Jandová
who died exactly ten years ago. Her
60’s and 70’s work is put in confrontation
with another female painter Xénie
Hoffmeisterová who is generation younger.
Despite several personal and artistic
differences they share the same existential
feel of threat and oppression expressed
through multiplication of imageable
elements that leads up to completion of the
whole space.
ATELIER SÍŇ
Židovský hřbitov v Telči
49°10'28.165"N, 15°27'45.742"E
so / Sat 13:00–18:00,
ne–pá / Sun–Fri 10:00–18:00
Výstavní prostor umístěný v místě smuteční
síně někdejšího židovského hřbitova hostí
každé léto v týdenních intervalech výstavy
umělců, pro něž je výstava zároveň příležitostí ke stejně dlouhému pobytu v tomto
specifickém prostředí.
en An off-space gallery at former Jewish
cemetery hosts week-long exhibitions every
summer that are also an opportunity for the
artists of a short residency at this specific
place.
Nina Fránková a Denisa Kollarová:
Ancient Acrobatics
30. 6. – 6. 7.
Adam Tománek: Za sklem
7. 7. – 13. 7.

Jiřina Budková: In memoriam
14. 7. – 20. 7.

MIKULOVSKÉ VÝTVARNÉ
SYMPOZIUM DÍLNA
Zámek 1, Mikulov
slavnostní zahájení 14. 7., 19:30,
vernisáž 11. 8., výstava 12. 8. – 31. 10.
25. ročníku tradičního sympozia se zúčastní
umělci Pavel Opočenský, Tono Stano, Jakub
Špaňhel, Martin Gerboc, Werner Mally
a Duncan Higgins. Host: Tereza Brichtová.
Technická asistentka: Tea Dohnalová. Spolu
s umělci zde bude pracovat i teoretička
umění Noemi Smolik. Umělecký tým doplní
spisovatelka a hudebnice, bývalá členka
skupiny Plastic People of The Universe, Eva
Turnová.
Po celou dobu sympozia probíhají doprovodné akce. Novinkou letošního ročníku jsou
minivýstavy Davida Černého, Wernera Mally
a Stefana Milkova.
en The 25th edition of traditional art
symposium will host the artists: Pavel
Opočenský, Tono Stano, Jakub Špaňhel,
Martin Gerboc, Werner Mally, Duncan
Higgins, Tereza Brichtová, Tea Dohnalová,
curator Noemi Smolik and writer and
musician Eva Turnová.
Accompanying events will take place all
around the town including art interventions
of David Černý, Werner Mally and Stefan
Milkov.
Více informací / more at www.artmikulov.cz
GALERIE ZÁVODNÝ
Husova 3, Mikulov
po–ne / Sun–Fri 9:00–18:00
www.galeriezavodny.com
Heijo Hangen
21. 6. – 12. 8.
Zbyněk Sekal
8. 9. – 23. 10.
ArtMap se těší finanční podpoře:

JMM: Rodinná výstava
21. 7. – 27. 7.
Robert Houzar: Posthuman
28. 7. – 3. 8.

Statutární město Brno

Jana Butzke a Silvie Milková: Důležitý den
v životě obchodního manažera
4. 8. – 10. 8.
Jan Suchý: Suchý Design Diletant Art
11. 8. – 17. 8.
Jiří Baštýř: Limbo
18. 8. – 24. 8.
Hana Sommerová, Eliška Hanušová,
Eva Hřebíková: Kolčavice
25. 8. – 31. 8.
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