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PRINCIP 
ODKLÁDANÉ 
DOKONALOSTI
29.  2.  2012 — 
1 3.  5.  2012

Partneři výstavy:

Wannieck Gallery, Ve Vaňkovce 2, Brno, www.facebook.com/wannieckgallery

WWW.WANNIECKGALLERY.CZ

Dům umění města Brna
18 04 —
27 05 2012 
[ARTist]s
kulturní paměť

27 04 —
03 06 2012
Ilona Németh
Neidentický prostor

27 04 —
03 06 2012
Radovan Čerevka

31 05 —
24 06 2012
Historické plakáty 
Sokola
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Dům umění
Malinovského nám. 2, Brno

Bernd & Hilla 
Becher:
Doly. Hutě . /
Coal Mines . Steel Mills .

22/03—03/06/2012
Galerie Rudolfi num
Alšovo nábřeží 12, Praha 1
www.galerierudolfi num.cz

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

Brněnská muzejní noc
19. 5. 2012

4AM / 
GAlerie ArChitektury

Starobrněnská 18 [G5]
www forum4am.cz

otevřeno út–ne 14–19

remake: Standuino
Do 15. 4. 2012
Mezinárodní projekt REMAKE:Rethinking 
Media Art in K(C)ollaborative Enviroments je 
mezinárodní umělecký projekt, jehož cílem 
je iniciovat tvorbu a prezentaci současných 
děl inspirovaných historií mediálního umění. 
4AM/Galerie architektury slouží jako výstavní 
prostor a současně mediální laboratoř, 
ve které je představena lokální podoba 
Do It Yourself scény – originální studentská 
platforma Standuino. Tu k jejím aktivitám 
inspirovala tvorba hudebníka a pedagoga 
FaVU, Stanislava Filipa, a specifický fenomén 
tzv. bastlení. wwwremakeme.eu, wwwstanduino.eu

remake meets Bonjour Brno
5. 4. 2012 od 16 do 18 h
Komentovaná prohlídka výstavy Remake, 
reCYSP1 – taneční performance.

remake meets Multiplace 2012
11.–13. 4. 2012
Mezinárodní konference věnovaná 
pionýrům mediálního umění, audiovizuální 
performance, workshopy, diskuze.

4AM Standuino Party
→ 15. 4. 2012, 20 h
Večírek u příležitosti zakončení výstavy 
a projektu REMAKE v Brně.

trial 4
→ 18. 4. 2012, 20 h
Večer studentské audiovizuální tvorby. Autoři 
projektu jsou Jiř í Suchánek a VJ Kolouch.

Architektura fikce
9. 5.–8. 6. 2012
→ Vernisáž 9. 5., 18 h
Architektura fikce představuje 
interdisciplinarní kurátorský výběr tvůrců 
jejichž díla lze označit za fiktivní architekturu. 
Takovou, která neusiluje být reálnou. Vyhýbá 
se skutečnosti jako omezujícímu faktoru. 
Je výsledkem architektonického myšlení 
jako svobodného tvůrčího přístupu. Výstava 
ukáže, jak vypadá modul pro přežití šesti 
možných konců světa architekta Tomáše 
Kozelského. Scénograf Jan Štěpánek 
představí instalaci směřující ke konkrétnímu 
artefaktu a vycházející ze zkušenosti 
s narativní složkou divadelního představení. 
Pionýr videoartu, Woody Vasulka, nás zve 
k nahlédnutí do svého archivu v cyberspace. 
Další vystavující je post-popový sochař Tomáš 
Motal. Výstavu uzavírá konceptuální umělkyně 
Katarina Hladeková, která skrze svoje modely 
dokumentuje a tematizuje subjektivní prožitky 
či místa svých vzpomínek.

Function and DysFunction
→ 11. 5. 2012 v 17 h
Prezentace výsledků společného workshopu 
ateliéru Brandmeier-klass z Drážďan, ateliéru 
Video a hostů z FaVU.

Mapping & Modul8 workshop
→ 12. 5. 2012 od 10 do 18 h
Workshop nejen pro VJe, ale i pro začátečníky 
na poli videa, mappingu a VJingu pod vedením 
studia The Rodina.

expozice jednoho projektu
→ 17. 5. 2012 v 18 h
Vernisáž sezónní exteriérové expozice, která 
bude prezentovat výběr architektonických 
návrhů v rámci středoevropského prostoru. 
V dočasném objektu před 4AM/Galerií 
architektury v Brně bude každé dva týdny 
vystaven nový architektonický projekt. Cílem 
výstavy je kromě umožnění bezprostředního 
kontaktu veřejnosti se soudobou 
architekturou také větší propojení galerie, 
dispozičně uzavřené v patře, s ulicí 
Starobrněnskou a oživení veřejného prostoru 
před vstupem do 4AM.

Ztajený Prostor Fikce
22. 5. 2012 ve 20 h
Filmový večer zabývající se nevšedním 
designem interiérů filmů pro dospělé.

Cinéma pur- Abstraktní architektura 
Absolutního filmu
29. 5. 2012 ve 20 h
Cinéma pur jako hluboký avantgardní 
experiment odhalující možnosti i limity filmové 
výpovědi. Do pohybu a abstraktního prostoru 
vržené obrazce tak divákovi nabízí pohled 
do nekonvenční architektury tzv. čistého filmu.

Frame011
13. 6.–1. 7. 2012
→ Vernisáž 13. 6. 2012 v 18.30 h
Putovní výstava oceněných prací soutěže 
FRAME011 otevřené profesionálním 
fotografům a studentům ze zemí Visegrádské 
čtyřky. Finalisty vybírala porota ze 104 
autorů. Vyhlašovatelé nabízejí žánrově 
i tematicky neomezenou otevřenost volnému 
umění v nejširší škále od realismu přes 
výtvarnou imaginaci ke konceptuální tvorbě. 
Soutěž FRAME, organizuje sdružení pro 

přesahy fotografie MIMO a fotografická 
skupina Jasan. wwwfotoframe.ne

Anne FrAnk MeMoriAl
Orlí 22 [G5]

www graukllktv.eu
otevřeno Vitrína přístupná nepřetržitě

Veronika Slámová a Darina Alster
13. 3.–10. 4. 2012

kryštof Ambrůz a Martin Zvěřina
10. 4.–7. 5. 2012

Benedikt a David Popelkovi
8. 5.–4. 6. 2012

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

Šárka telecká a ondřej telecký
5. 6. - 2. 7. 2012

AulA GAlerie
Údolní 19 [F4]

wwwgalerieaula.ffa.vutbr.cz
otevřeno út–ne 12–18

erika Pedak, heli tuksam, tuuli 
Puhvel, Aet ollisaar, Sirje P. 
Petersen, kadri toom, Sofia Wilkman, 
Jaan luik, Juhani Järvinen: Selected. 
Art from estonia and Finland
29. 3.–22. 4. 2012
→ Vernisáž: 28. 4. 2012, 18 h
Výstava představuje díla pedagogů z Tartu 
Kõrgem Kunstikool / Tartu Art College 
(Estonsko), partnerské akademie výtvarných 
umění FaVU VUT v Brně.

Mr. BrA, Peter Barenyi, 
eja Devečková, eva Drozdíková, 
Zuzana Janečková, tomáš klima, 
lucie nechybová, tereza rullerová, 
Maja Štefančíková: no comment?
25. 4.–11. 5. 2012
→ Vernisáž 25. 4. 2012, 18 h
Predmetom výstavy je rola diváka ako 
subjektu a objektu umeleckého diela, 
jeho snaha vynaložená na vnímanie, ne/
porozumenie a následné interpretovanie 
a komentovanie umeleckého diela. Bude sa 
sústrediť na tzv. krátky estetický moment, 
ktorý je definovaný pre diváka v galérii. 
„Ideologie uměleckého díla je nevyčerpatelná. 
Interpretace je jakési ,znovustvoření ,́ 
maska, jejíž poodhalení není nepodobné 
tomu, co pozorujeme ve věcech víry. Dílo 
tak není vytvořeno naráz, ale je vytvářeno 
stokrát, tisíckrát – všemi, kdo se o ně zajímají 
a z hmotného či symbolického zájmu se jím 
zabývají: čtou je, zařazují, luští, komentují, 
reprodukují, kritizují, potírají, poznávají, 
vlastní.“ [Pierre Bourdieu, Pravidla umění, 
2010]. Výber diel je koncipovaný na základe 
odlišných prístupov k problematike diváka 
a komentovania, samotné diela sa budú 
vzájomne komentovať prostredníctvom 
inštalácie. Kurátor: Zuzana Janečková

Michaela Dašková, Zuzana Gramerová, 
eva Jaroňová, hana oplatková, Petra 
ošlejšková: kdyby to věděli naši...
14. 5.–31. 5. 2012
→ Vernisáž 13. 5. 2012
Výstava představuje diplomové práce pěti 
studentek Ateliéru environmentu FaVU VUT
v Brně, které spojuje hned několik aspektů 
a charakteristik: 1) všechny autorky v úvodu
opustily bezpečná řešení vyplývající 
z předchozí úspěšné práce a připustily tvůrčí
experiment s nejistým závěrem; 2) v rámci 
společných debat mezi nimi došlo 
k nepřímému ovlivňování, které se 
nakonec projevuje v pozitivních paralelách 
a příbuznostech, díky nimž jsou umělkyně 
mimo jiné nuceny upřesňovat a definovat 
vlastní východiska; 3. jejich práce jsou 
zaměřeny na výzkum privátních sfér; vznikaly 
procesuálně a ve výsledku řeší možnosti 
komunikace s širším, anonymním publikem.

Dny otevřených dveří FaVu Vut 
v Brně a veřejná prezentace klauzur-
ních a bakalářských prací studentů 
FaVu Vut v Brně
23. 6.–24. 6. 2012
Během Dní otevřených dveří se veřejnosti 
nabízí možnost návštěvy objektů FaVU VUT
v Brně v ulicích Rybářská 125/13/15 a Údolní 
495/19. Akce je určena zvláště uchazečům
o studium, kteří se mohou osobně setkat 
s pedagogy a konzultovat s nimi.

V rámci Dní otevřených dveří se v galerii 
Aula FaVU VUT v Brně na Údolní 495/19
uskuteční veřejná prezentace klauzurních 
a bakalářských prací studentů FaVU 
VUT v Brně vytvořených za letní semestr 
akademického roku 2011/2012.

tiC GAlerie
Turistické a informační centrum města 

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

otevřeno út–pá 10–18 h, so 10–14 h

– GaleRie KaBineT
v sobotu vstup volný

umělec je vyvolený
21. 3.–19. 5. 2012

yael Ben-horin: outSiD(h)er
24. 5.–4. 7. 2012
→ Vernisáž 23. 5., 17.30 h

– GaleRie u DOBRéhO PaSTýře
v sobotu vstup volný

umělec je vyvolený
21. 3.–19. 5. 2012

Marek kvetán: in-formátor
24. 5.–4. 7.
→ Vernisáž 23. 5., 17.30 h

– GaleRie MlaDých
vstup volný

celoroční kurátorský projekt 
Křehké kino:
Bez názvu 1 / Vojtěch Fröhlich
20. 3.–10. 5. 2012
→ Vernisáž 2. 4. 2012, 19 h
Projekční smyčku z tř iceti metrů 
celulodiového filmu prezentoval Vojtěch 
Fröhlich (1985) na úvodní skupinové výstavě. 
Ta tematizovala roční program a prostorovou 
proměnu Galerie mladých. Tř icetimetrový 
film byl výsledkem performance z roku 2010, 
kdy jednotlivá políčka autor mechanicky 
propichoval se snahou trefovat se přesně 
do středu. Kombinace soustředění a snahy 
o přesnost podléhala i časoprostorovému 
zapomění během manicky se opakující akce. 
Motiv perforovaného bodu v časové smyčce 
se stal symbolickým výkladovým rámcem pro 
samostatnou výstavu Vojtěcha Fröhlicha.

lucia Sceranková
17. 5.–4. 7. 2012
→ Vernisáž 16. 5. 2012 od 17.30 h

 – GaleRie Kina aRT
kurátorský projekt Grau kllktv

cihlářská 19 [e4]
www graukllktv.eu

otevřeno po–ne 15–24

Martin nytra
28. 3.–17. 4. 2012

karolína kohoutková
18. 4.–8. 5. 2012

Adéla korbičková a ondřej homola
9. 5.–29. 5. 2012

Vöyd
30. 5.–19. 6. 2012

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

DůM uMění MěStA BrnA
www dum-umeni.cz

otevřeno st–ne 10–18 h

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

ilona németh: neidentický prostor
27. 4.–3. 6. 2012
Výstavní projekt, který vzniká ve spolupráci 
s Visegrádským fondem, prezentuje současný 
vizuální jazyk v podobě silného individuálního 
programu autorky, která upřednostňuje 
post-konceptuální přístupy a definování 
kulturního prostoru. Ilona Németh (nar. 1963, 
Dunajská Streda), dnes vedoucí ateliéru IN 
na Katedře intermédií a multimédií VŠVU 
v Bratislavě, je jednou z klíčových postav 
současného slovenského vizuálního umění, 
která se etablovala už v 90. letech minulého 
století i na mezinárodní scéně a dnes patří 
k výrazným umělcům středoevropské oblasti. 
Výstavu připravil kurátor Vladimír Beskid.

radovan Čerevka
27. 4.–3. 6. 2012
Radovan Čerevka je představitelem 
nejmladší výtvarné generace na Slovensku, 
která pomocí různých médií a formálních 
zákonitostí kriticky zkoumá aktuální 
společenské a politické jevy. Práce má silně 
ironické zabarvení a kritické zaujetí. Dala 
by se označit za umění politického ražení. 
Autor je také členem umělecké skupiny 
Kassaboys, působící v Košicích. Za rok 
2011 byli nominováni mezi f inalisty Ceny 
Oskara Čepana na Slovensku, obdobou 
Ceny J. Chalupeckého u nás. Výstava je 
součástí výstavního projektu Galerie G99, 
kurátorem je František Kowolowski.

[Artist]s – kulturní paměť
18. 4.–27. 5. 2012
Fotografie a videa prací ARTV.at – Spolek pro 
dokumentaci umění.

Gerald Y Plattner a Ferdinand „Marshall“ 
Karl (Rakousko) fotografují současné umělce, 
vycházejí př itom z tradic portrétní malby 
různých uměleckých stylů a období s využitím 
současných technologií. Soustřeďují 
se nejen na portrét, ale i na tvorbu umělce 
se zachycením autentického prostředí, 
kde pracují a žijí. Prostřednictvím 
videa, audiozáznamu a fotografie vzniká 
multimediální dílo, dokumentující osobnost 
portrétovaného v konkrétním prostoru 
a čase. Kurátorkou je Jana Vránová.

historické plakáty Sokola
31. 5.–24. 6. 2012

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

Petra Feriancová
28. 6.–5. 8. 2012
Slovenská umělkyně Petra Feriancová má 
bohaté mezinárodní zkušenosti: v letech 1998 
až 2003 studovala na L‚Accademia delle Belle 
Arti v Římě, vystavovala v Římě, Londýně, 
Berlíně, Praze, Bělehradě, New Yorku. V roce 
2008 byla finalistkou Ceny Oskára Čepana, 
v 2010 tuto cenu získala. Zaujala nejprve 
pozoruhodnými subjektivními fotografiemi, 
později převážil zjevný zájem autorky 
o konceptuální přesah vlastních emocionálních 
reakcí. Pro galerii vznikne nová práce in situ.

– DůM Pánů z KunšTáTu
Dominikánská 9 [G5]

*Feed the Street - - the monster is 
hungry!
2.–4. 4. 2012, 12–20 h
Nakrmíme ulici, nebot (je hladová! Taky 
ses už ne(kdy ptal sám sebe, proc(musí 
být kr(ižovatky por(ád tak hluc(né a šedé? 
Nemusí tomu tak být! Oživíme ulice 
našimi nápady a objekty! Vytvor(íme 
z ulice tvu*j výstavní prostor, místo 
plné nápadu* a pr(ekvapení. Workshop 
tvorby kinetických zvukových objektu* 
povedou Lena Seik a Tristan Schulze, 
Hello Studios Lipsko. wwwdoodleboard.org 

Diplomanti FaVu 2012
13. 6.–28. 6. 2012
Výstava diplomových prací studentů Fakulty 
výtvarných umění VUT Brno. Kurátorem je 
Jan Zálešák.

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

GAlerie MěStA BlAnSkA
Dvorská 2, Blansko

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

so–ne 14–17

Matěj Smetana: Poslední malíř
2. 4.–25. 4. 2012
→ Vernisáž 31. 3. v 17 h
Matěj Smetana vystudoval FaVU v Brně 
v Ateliérech intermédií a malí řství 3 Petra 
Kvíčaly a doktorské studium na AVU u Jiřího 
Příhody. V současné době je asistentem 
ateliéru APK+ katedry intermedií a multimedií 
na VŠVU v Bratislavě. „Umění Matěje Smetany 
má některé příznaky, které provázejí vědecké 
objevy. Je to vytrvalost, radost z přesnosti, 
uplatňování známých vzorců za okolností, za 
nichž jejich působení dosud nikdo neprověřil, 
a touha podívat se na něco, co ještě nikdo 
neviděl.“ Lenka Vítková

Na současné výstavě se prostřednictvím 
krátkých animovaných filmů a fotografií zabývá 
hvězdami, ať už je vnímáme jako znaky, 
optické klamy nebo tělesa s apokalyptickým 
potenciálem. Kurátor výstavy: Jiří Ptáček

Satyrykon 2011
6. 5.–31. 5. 2012
→ Vernisáž 5. 5. v 17 h
Výstava kresleného humoru pořádaná 
ve spolupráci s polským městem Legnica. 
Legnický Satyrykon je mimořádnou kulturní 
událostí reflektovanou i v zahraničí. Akce je 
pořádána v rámci dobrých meziměstských 
par tnerských vztahů, Legnica je par tnerem 
města Blanska. Předpokládáme, že 
pomůže zviditelnit město Blansko 
a př ispěje tak i ke zvýšení cestovního 
ruchu do města. Satyrykon měl zpočátku 
charakter lokální výstavy wrocławského 
kresleného humoru organizované Andrzejem 
Tomiałojćem a Rober tem Szecówkou 
(v roce 1977). V následujících letech 
se zformoval do celonárodní soutěžní 
výstavy. Legnice byla prvním a dlouhou 
dobu jediným polským místem setkání 
umělců zaměřených na satiru. Bezpochyby 
má město velký podíl na popularizaci 
tohoto žánru v Polsku. Od osmdesátých 
let získal Satyrykon status mezinárodního 
soutěžního festivalu a je otevřen kreslí řům, 
grafikům, sochařům, grafickým designérům 
i fotografům z celého světa.

Naposledy Satyrykon hostoval v Blansku 
v roce 2009, kdy zde byla představena díla 
z let 1979-2009, šlo tedy o retrospektivní 
ohlédnutí za tř iceti lety úspěšné legnické 
soutěže. Letos budou v Galerii města 
Blanska vystavena díla z loňské přehlídky 
Satyrykon 2011. wwwsatyrykon.pl.

oživení blanenského nábřeží Svitavy
1. 6.–4. 7. 2012
Výstava soutěžních prací studentů 
architektury a zahradní architektury.

eduard ovčáček
10. 6.–4. 7. 2012
→ Vernisáž 9. 6. v 17 h

V letech 1960–2010 se zúčastnil více než 
240 společných výstav doma i v zahraničí. 
Rozsáhlé dílo Eduarda Ovčáčka zahrnuje 
malby, plastiky a propalované desky/reliéfy – 
včetně monumentálních realizací pro interiéry 
a exteriéry, koláže na papíře i na plátně, frotáže 
a kresby, grafiku, zejména strukturální tisky, 
serigrafie, počítačovou grafiku a fotografie – 
digitálně zpracované a tištěné jako fotografika, 
instalace a akce v plenéru, vizuální a konkrétní 
poezii. V průběhu celého života se věnuje 
fenoménu a problematice písma. Ovčáček se tak 
stal nejdůslednějším českým představitelem 
výtvarného směru zvaného lettrismus.

V současné době se zabývá, zkoumá 
a zdokonaluje možnosti využití digitální 
počítačové techniky v serigrafii. Při jejich tvorbě 
občas využívá své starší náměty zpracované 
dříve jinou technikou (např.: serigrafie Černá 
skříňka). Je zastoupen v mnoha veřejných 
a soukromých sbírkách, jak v České republice, 
tak v Evropě, Asii a Americe.

MorAVSká GAlerie V Brně
www moravska-galerie.cz

otevřeno st–ne 10–18, čt 10–19 h
Volné vstupy každý první pátek 
v měsíci, 1. 4. (narozeniny MG) 
a 8. 4. (Boží hod velikonoční) 

do stálých expozic (Pražákův palác, 
uměleckoprůmyslové muzeum, 

Místodržitelský palác)

– MíSTODRžiTelSKý Palác 
Moravské náměsti 1a [G5]

Colorito
Do 20. 5. 2012
Výstava si všímá především méně známých či 
zcela neznámých mistrovských děl benátského 
malířství z moravských, převážně zámeckých, 
sbírek v chronologickém vymezení od poloviny 
16. do konce 18. století.

umění od gotiky do 19. století.
Stálá expozice.

25. Bienále Brno 2012
21. 6.–28. 10. 2012

– MíSTODRžiTelSKý Palác –KaBineT 
Moravské náměsti 1a [G5]

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

– uMělecKOPRůMySlOVé MuzeuM
husova 14 [G4]

Vývoj a stylové proměny nábytku, 
textilu, skla, keramiky, porcelánu, 
drahých a obecných kovů.
Stálá expozice.

Věznice: místo pro umění
6. 4.–13. 5. 2012
→ Vernisáž 5. 4. v 17 h
Výstava představí výsledky spolupráce 
tř iceti dočasných párů, tvořených vždy 
jedním umělcem a odsouzeným. Na základě 
dopisování začali vytvářet práce, které 
vycházely ze současných uměleckých 
tendencí. Ambicí výstavy je především klást 
otázky po společenské roli umění.

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

25. Bienále Brno 2012
21. 6.–28. 10. 2012

– PRažáKůV Palác
husova 18 [F4]

l‚étude d‚après nature
do 20. 5. 2012
Fotografie jako předloha, výtvarné postupy 
aplikované na fotografii či fenomén živých 
obrazů.

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

25. Bienále Brno 2012
21. 6.–28. 10. 2012

– PRažáKůV Palác / aTRiuM
husova 18 [F4]

nehybná směna / Pavel Sterec
3. 2.–27. 5. 2012
Tvorba Pavla Sterce, finalisty 22. ročníku 
Ceny Jindřicha Chalupeckého, ve své 
poslední instalaci využívá exotické reálie 
jako nástroj k univerzálnějším úvahám 
o symbolickém kapitálu, fetišizaci, 
hodnotách a jejich devalvaci.

25. Bienále Brno 2012
21. 6.–28. 10. 2012

– JuRKOVičKOVa Vila
Jana nečase 2 [e1]

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

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

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

Jan kotěra
13. 4.–30. 9. 2012
První ze série výstav zabývajících 
se akademickou recepcí lidového umění 
od konce 19. století až do současnosti. 
Hlavní pozornost bude věnována interiérové 
tvorbě, užité tvorbě a volnému umění.

– RODný DůM JOSeFa hOFFManna
nám. Svobody 263, Brtnice

otevřeno út–ne 10–17 h, posl. prohlídka 
v 16 h. Mimo tyto hodiny po předchozí 

domluvě na tel. 724 543 722

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

Doprovodné programy MG
–  3. 4., 17 h, Mistři moderny a secese, 

Pavel Janák: Vendula Hnídková, 
přednáška, (Umprum)

–  4. 4., 17 h, Colorito: Zdeněk Kazlepka, 
výklad na výstavě (Míst. palác)

–  4. 4., 19 h, Videotime 25, Jan Kulka: 
Kouzelná skříňka, film (Umprum)

–  5. 4., 17 h, Věznice: místo pro umění, 
vernisáž (Umprum)

–  11. 4., 16 h, Věznice: Na samém kraji 
útesu. Sociálně znevýhodněná mládež 
v labyrintech svobody, diskuze (Umprum)

–  12. 4., 10 a 16 h, Vymalováno!, Čtvero 
ročních období, výtvarná dílna (Umprum)

–  12. 4., 17 h, L‚étude d‚après nature, 
Petra Trnková, výklad na výstavě (Praž. palác)

–  13. 4., 16 h, Věznice: Ondřej Chrobák, 
výklad k výstavě (Umprum)

–  14. 4., 16 h, L‚étude d‚après nature, 
Pavel Scheufler: Stereofotografie, 
Království českém, přednáška (Praž. palác)

–  15. 4., 15–18 h, Tvorbou k poznání 
a inspirace, Colore a Colorito, výtvarná 
dílna (Míst. palác)

–  17. 4., 15 h, Creativ 60+, Colorito 
a barevné světlo, výtvarná dílna (Míst. palác)

–  18. 4., 16 h, Videotime 26, Videotime 
z vězení, film (Umprum)

–  19. 4., 10 a 16 h, Vymalováno!, Lesk 
vodní ř íše, výtvarná dílna (Umprum)

–  19. 4., 16 h, Věznice: Sbohem, slunce. 
Alén Diviš v pařížském vězení, Vanda 
Skálová, přednáška (Umprum)

–  19. 4., 17 h, Dílo Ludviky Smrčkové 
ve sbírce MG, Markéta Vejrostová, 
přednáška (Umprum)

–  20. 4., 16 h, Věznice: Vykoupení z věznice 
Shawshank (Frank Darabont, USA, 1994), 
film (Umprum)

–  21. 4. v 10 – 12 h, Věznice, Napiš mi, 
já to nakreslím, výtvarná dílna pro děti 
(Umprum)

–  24. 4. v 17 h, Jan Kotěra, Martina 
Lehmannová, přednáška (Umprum)

–  25. 4. v 16 h, Věznice: Zločin a trest 
v umění, filozofii a soudní praxi, debata 
(Umprum)

–  26. 4., 10 a 16 h, Vymalováno!, Věznice, 
Otisky skutečnosti, výtvarná dílna (Umprum)

–  26. 4., 16 h, Věznice: Tomáš Wintet: Tváře 
v zrcadlech. Policejní fotografie a výtvarné 
umění, přednáška (Umprum)

–  26. 4., 18 h, Jan Kotěra, Martina 
Lehmannová, přednáška (Rodný dům 
Josefa Hoffmanna, Brtnice)

–  27. 4., 16 h, Věznice: Četba, komiks 
a text, konceptu vězení, diskuze (Umprum)

–  29. 4., 15–18 h, Jan Kotěra, Workshop 
lidové kultury, výtvarná dílna (Jurkovičova vila)

–  2. 5., 16 h, Videotime 27, Věznice, 
Nadohled / Andrea Slováková a Pavlína 
Kalandrová, film a debata, (Umprum)

–  3. 5., 10 h, Vymalováno!, Koláč není 
koláč, výtvarná dílna (Umprum)

–  3. 5., 16 h, Vymalováno!, Věznice, vzkazy 
z jiného světa, výtvarná dílna, (Umprum)

–  4. 5., 16 h, Chyba (V. Havel, 1983) / 
Divadlo Radost, divadelní hra,(Umprum)

–  9. 5., 15 h, Chyba (V. Havel, 1983) / 
Divadlo Radost, divadelní hra, (Umprum)

–  9. 5., 16 h, Věznice: René (H. Třeštíková, 
2008), film, (Umprum)

–  10. 5., 10 a 16 h, Vymalováno!, Království, 
galerii, výtvarná dílna, (Umprum)

–  11. 5., 16 h, Chyba (V. Havel, 1983) / 
Divadlo Radost, divadelní hra, (Umprum)

–  12. 5., 10–12 h, Jan Kotěra, Slavnost 
třešňových kvítků, výtvarná dílna, 
(Jurkovičova vila)

–  12. 5., 18 h, Soubor Rastislav a MGV 
GURGL (Rakousko), koncert, (Umprum)

–  13. 5., 15 h, Chyba (V. Havel, 1983) / 
Divadlo Radost, divadelní hra, (Umprum)

–  13. 5., 15–18 h, Věznice: Umění izolace, 
výtvarná dílna, (Umprum)

–  13. 5., 16 h, Věznice, Věznice: místo pro 
umění, derniéra, (Umprum)

–  17. 5., 10 a 16 h, Vymalováno!, Colorito, 
Rozpleteme baroko, výtvarná dílna (Umprum)

–  17. 5., 17 h, L‚étude d‚après nature, 
Obraz nebo fotka?, Dagmar Indrová, 
interaktivní výklad, (Praž. palác)

–  19. 5., 13–18 h, Řemeslo má zlaté dno, 
Přehlídka uměleckých řemesel, výtvarná 
dílna, (Jurkovičova vila)

–   19. 5., 18 - 24 h, Muzejní noc (Umprum. 
muz., Praž. palác a Míst. palác)

–  24. 5., 10 h, Vymalováno!, Abychom 

se neztratili, výtvarná dílna, (Umprum)
–  24. 5., 16 h, Vymalováno!, Květovaný 

květen, výtvarná dílna, (Umprum)
–  24. 5., 17 h, Osobnosti českého 

lisovaného skla, Markéta Vejrostová, 
přednáška, (Umprum)

–  25. 5., 10 – 12 h, Tvůrčí dílny pro 
pedagogy, Jan Kotěra. Národní styl, 
výtvarná dílna, (Jurkovičova vila)

–  28. 5., 18 h, AniFest, Komiksová 
animace, film, (Umprum)

–  31. 5., 10 h, Vymalováno!, Malujeme 
v plenéru, výtvarná dílna, (Umprum)

–  31. 5., 16 h, Vymalováno!, Oživlé obrazy, 
výtvarná dílna, (Umprum)

MuZeuM MěStA BrnA
wwwspilberk.cz

otevřeno út–ne 9–17

– hRaD šPilBeRK, záPaDní 
KříDlO, 2. PaTRO [G4]

Bohdan lacina (100. výročí narození)
23. 2.–6. 5. 2012
Výstava ke stému výročí narození Bohdana 
Laciny, významného představitele brněnského 
kulturního života, představí reprezentativní 
výběr kreseb, knižní grafiky a obrazů. Jeho 
tvorba reflektuje vnímání vzniku, bytí a zániku 
a snaží se zapůsobit především na mysl 
a podvědomí pozorovatele. Blízké přátelství 
s Františkem Halasem přivedlo Bohdana 
Lacinu k intenzivnímu zájmu o knižní grafiku, 
ke které přistupoval s pokorou a se ctí. 
Součástí výstavy bude i křest nové obsáhlé 
monografie Jiřího Hlušičky.

Vila TuGenDhaT
černopolní 45, 613 00 Brno [D6]

wwwtugendhat.eu
tel. +420 515 511 015

otevřeno út–ne 10–18 h

Památka světové moderní architektury, 
zapsaná na seznamu světového kulturního 
dědictví UNESCO. Autor: Ludwig Mies van der 
Rohe, 1928–1930.
Prohlídková trasa:
– I. okruh Standard (obytné prostory vily): 
3. nadzemní podlaží – tzv. ložnicové patro 
(horní terasa; vstupní hala; rodičovská sekce; 
dětská sekce), 2. nadzemní podlaží – hlavní 
obytný prostor; přípravna, kuchyň, zahrada,
– II. okruh Technický (technické zázemí 
vily): rozší ření I. prohlídkového okruhu 
o technické zázemí vily (strojovna 
vzduchotechniky; kotelna; strojovna pro 
elektrické spouštění oken; prádelna; 
fotokomora; trezor na kožichy).
– Časově neomezená vstupenka pouze 
do zahrady (dle povětrnostních podmínek).

Prohlídky každou hodinu (v 17 h poslední 
prohlídka) v angličtině, němčině, italštině, 
španělštině a ruštině na objednávku. Další 
jazyky je třeba domluvit individuálně.

uMAkArt
lidická 40 [e5]

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

Galerie Umakart je nezávislý výstavní prostor 
ve výloze domu na Lidické 40 v Brně. Drive-in 
nonstop galerie bez vstupného, kustódů nebo 
jakýchkoliv omezení – návštěvník může fotit, 
mít psa, zmrzlinu a kolečkové brusle. Mezi 
všemi konkurenčními výlohami atakujeme 
kolemjdoucí uměním. Máme velmi vysokou 
návštěvnost. Spolupracujeme převážně 
s mladými umělci. Vernisáže bývají akcemi – 
– někdy s performance nebo živou hudbou.

rekAM kitA
5. 5.–17. 4. 2012
→ Vernisáž 4. 4. v 18 h
Indonéský videoart umělců ze skupiny 
SARUEH z města Padangpanjang. Výstavu 
ze svého ročního studijního pobytu 
přivezla Kristýna Cílková. Půjde převážně 
o videoartové dokumenty s anglickými 
titulky. Na vernisáži si užijeme tradičních 
indonéských tanců, jídla a snad 
i návštěvy z indonéského velvyslanectví. 
wwwsaruehexhibition.wordpress.com

From the road
19. 4.–1. 5. 2012
→ Vernisáž 18. 4. v 18 h
Současný italský videoart vybírá kurátorka 
Susanna Horvatovičová.
+ performance na vernisáži, kde Agáta 
Žáčková, Mák Hustoles a jejich alter-ega 
ze STATKU, zastíní proslulý italský design 
zlatým svitem sila. Květa de Lont a Jenďa 
Brázďa doporuřují brýle na autogen!

Martin Groch: Julka a já
3. 5.–22. 5. 2012
→ Vernisáž 2. 5. v 18 h
wwwfacebook.com/martin.groch

radka Chocholoušová (ištabela 
Barela): iMMo
24. 5.–5. 6. 2012
→ Vernisáž 23. 5. v 18 h
Původní autorčina idea udělat portrét vlastního 
srdce se vyvinula v něco trochu jiného – idea 
se objevila těsně před usnutím, v době, kdy 
přichází sny, dílo tedy lze vnímat jako portrét 
snu. „IMMO“ znamená v latině souhlas „ano“ 
či „ ba dokonce“. Je to symbolický název pro 
něco, co momentálně neexistuje, ale autorka 
souhlasí s tím, že to bezpodmínečně vznikne. 
IMMO bude figurální světelná instalace, 

aranž v pravém slova smyslu. Trojhlavá saň, 
oděna do třpytivých hadích šatů, obklopena 
květinami, je postavou z bájí a pověstí. Není 
úplně krásná, ale je jiná.

Martin Zvěřina
7. 6.–26. 6. 2012
→ Vernisáž a koncert witch-houseové kapely 
Tempelhof. 6. 6., 18 h
wwwmartinzverina.blogspot.com
wwwcultoftempelhof.tumblr.com

WAnnieCk GAllery
Ve Vaňkovce 2 [h6]

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

Princip odkládané dokonalosti
29. 2.–13. 5. 2012
Výběr ze sbírky Wannieck Gallery.
Kurátor: J. Zálešák

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

Výstava prací studentů z umělecké 
školy Václava Mrkose
11. 4.–13. 5. 2012

Diplomanti FaVu 2012
18. 5.–10. 6. 2012

Cyklus debat a přednášek 
o sběratelství
–  Sběratelství starých mistrů

18. 4., 18 h
–  Sběratelství mladého umění

30. 5., 18 h
–  Profil soukromého sběratele

20. 6., 18 h
–  Komentovaná prohlídka s umělci

25. 4., 18 h / 6. 6., 18 h
–  Dětský výtvarný ateliér

14. 4., 10–12 h / 14. 4., 14–16 h / 
21. 4., 10–12 h / 4. 5., 10–12 h / 
5. 5., 10-12 h / 9. 6., 10–12 h / 
23. 6., 10–12 h 

– GaleRie za STěnOu

Art Sale Point
Prodejní výstava obrazů, grafik a akvarelů 
mladých umělců a autorů zařazených 
ve sbírce Wannieck Gallery

oFF / ForMAt
Gorkého 41 – dvorní trakt [F3]

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

+420 737 969 098

Josef Mladějovský: komplexcity
18. 4.–30. 5. 2012
→ Vernisáž 18. 4., 18 h
Osobní city (či přecitlivělost) se staly Josefu 
Mladějovskému inspiračním východiskem 
monumentálních urbánních vizí a dokonalých 
obrazových forem. Mladý ostravský autor 
tak vystavěl napínavou hru protilehlých 
pólů, intimity a pompéznosti, systematické 
důslednosti a ironického nadhledu. Pohyb 
mezi nimi artikuluje přesně volenou řečí, či 
spíše abecedou, hlásící se k formám klasické 
moderny a konceptuální skladbě.

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

Tomáš Javůrek, absolvent ateliéru 
environment na FaVU VUT v Brně, 
se v poslední době zabývá možnostmi 
výtvarného umění ve vir tuálním prostoru, 
relevancí obrazu a přímou participací 
diváka. Matěj Smetana loni úspěšně 
dokončil doktorské studium na AVU 
v Praze a pod názvem Unavená radost 
představil plastelínové animace v programu 
Start up Galerie hlavního města Prahy. 
Často se zabývá vztahem mezi záměrně 
stanoveným omezením a náhodou.

GAlerie PAnA ŠŤoVíČkA
areál Vlněny, Přízova 3 [G6]

otevřeno na zvonek

Václav Stratil
28. 3.–20. 4. 2012
→ Vernisáž 27. 3. v 19 h

Pan Štovíček
25. 4.–18. 5. 2012
→ Vernisáž 24. 4. v 19 h

Dušan Záhoranský a Pavla
Sceranková
23. 5.–15. 6. 2012
→ Vernisáž 22. 5. v 19 h

Výstava na inzerát
20. 6.–13. 7. 2012
→ Vernisáž 19. 6. v 19 h

SlÉVárnA VAŇkoVkA
Ve Vaňkovce 1 [h6]

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

na vyžádání v café Práh

Marek Detko: Měsíc bláznovství
2.–28. 4. 2012
→ Vernisáž 2. 4., v 18.30 h

kateřina tmějová
3.–28. 5. 2012
→ Vernisáž 3. 5., 18 h

Denisa Belzová: Space behind
5.–28. 6. 2012
→ Vernisáž 5. 6. v 18 h

FAit GAllery
wwwfaitgallery.com

Fait Gallery je určena k prezentaci sbírky 
moderního a současného umění, která několik 
let vzniká sběratelskou činností brněnského 
investora Igora Faita. Ve dvou prostorách 
bude postupně představovat výběr ze sbírky 
v tematicky komponovaných celcích. V sále 
bývalé sladovny královopolského pivovaru 
upraveného k výstavním účelům bude 
každý rok čtyř ikrát obměňována expozice 
děl české moderny a tvorby umělců druhé 
poloviny 20. století, příležitostně stavěných 
do konfrontace se současným uměním 
ze stálé sbírky, kterému je výhradně 
věnován prostor Fait Gallery Preview 
na Dominikánském náměstí.

Cílem výstavního prostoru MEM 
v Králově Poli je upozorňovat na výrazné 
osobnosti mladé a střední generace a jejich 
současnou tvorbu. Na osmi krátkodobých 
výstavách ročně často spolupracují pozvaní 
umělci s externími kurátory a u pojetí výstav 
je plně respektována jejich autorská pozice.

– FaiT GalleRy
Božetěchova 1 [a3]

Výběr ze sbírky Fait Gallery
23. 2.–11. 5. 2012

– MeM
Božetěchova 1 [a3]

Christian Weidner, Vincent Bauer, 
Cornelia lein: here and somewhere else
5. 4.–11. 5. 2012
Motivem výstavy Christiana Weidnera, 
Vincenta Bauera a Cornelie Lein je 
zdroj, výchozí bod, komplikovaný jev, 
bytost i základní prvek hmoty v interakci 
se světem, o němž si každý z nich vytvář í 
svoji představu. Sám na něj působí 
a to co př ijímá, neustále přehodnocuje 
v závislosti na situaci, ve které se nachází. 
V př ípadě autorů samotných jde především 
o sebereflexi vlastní tvorby a svého 
bytostného já v prostředí neustálých 
proměn, podnětů, nejasných forem 
a klamů. Jde také o zamyšlení se nad 
podstatou komunikace, povahou zdroje, 
svobodnou vůlí a vnímáním času v celém 
procesu spolupráce. Pátrání po výchozím 
bodě zprávy, počáteční situaci, ze které 
vzešla, nebo nejzazším bodě posledního 
zaznamenaného kontaktu s předmětem, 
je motivováno touhou rozpoznat a znovu 
zakusit chuť, která se vytratila z paměti.

– FaiT GalleRy PReView
Dominikánské nám. 10 [G5]

Výběr současného umění ze sbírky 
Fait Gallery

GAlerie V PeněŽenCe

Galerie se pohybuje mezi Prahou
(zejména kolem FAMU) a Brnem
(zejména kolem FaVU). Pro bližší
informace sledujte web:
www galerievpenezence.tumblr.com
jejich facebook nebo se přihlaště do jejich 
mailing listu:
galerievpenezence@seznam.cz

12. 4. ondřej homola
26. 4. Barbora Fastrová
15. 5. Anežka rozehnalová
24. 5. překvapení
12. 6. Václav Peloušek
29. 6. Pavel hejný
červenec/srpen letní pauza

GAlerie JáDro
wwwgaleriejadro.tumblr.com

Je miniaturní bytový prostor zaměřují-
cí se na etablované umělce,
kteří jsou téměř vyloučeni z programu 
nezávislých galerií a jejich projektů obecně. 
Během 4 měsíců proběhnou 4 výstavy, 
na kterých se představí:
Magdaléna Jetelová
Jiří thýn
Alice nikitínová
krištof kintera
Výstavy lze shlédnout v rámci návštěvy 
kurátorek (květiny nutné). Pro více informací 
sledujte facebookové a webové stránky galerie.

StoPAtnáCtPADeSátPět
arne nováka 1 [F4]

Přístupná vitrína ve dvorním 
traktu Filozofické fakulty

kuba orel tomáš: Doubí svět
6. 4.–30. 4. 2012
→ Vernisáž 5. 4. v 18 h

Asambláž kukuřice a černobílé fotografie na 
LP. zvěst příchodu krále Doubka. tematicky 
laděná performance.

květen: eliška Fialová
květen: Festival komixu
červen: Anita Somerová

GAlerie ∞
wwwped.muni.cz/kvv

Pdf Mu, Poříčí 7, budova D [h3]
(vchod ze dvora)

otevřeno Po–Pá 7–20 h

František topinka: na žluté lince
13. 3.–5. 5. 2012

GAlerie ArtiStů 
V SAlonu DAGuerre

Slovákova 1
wwwdaguerre.cz

otevřeno denně 16–01 h

evžen Sobek: někdy také zpět
15. 3.–29. 4. 2012

VýStAVní ProStor ArChiVu 
MASArykoVy uniVerSity
Komenského náměstí 2 [F4]

wwwped.muni.cz/kvv
otevřeno Po–Pá 12–18 h

Moorland Productions: Control 
Mechanisms
21. 3.–19. 4. 2012
→ Vernisáž 20. 3., 18 h
Dvojice britských autorů Seetha A a Kenneth 
G. Hay spolupracuje od roku 1996 pod 
názvem Moorland Productions. Zkoumáním 
mechanismů kontroly se oba umělci zabývají 
od roku 2007 a varianty jeho zpracování 
vystavili již v Londýně a Dublinu. Výstava 
Control Mechanisms reaguje na situaci 
západního světa, který ovládá strach z možné 
ztráty výdobytků civilizace a na potřebu 
naší kultury budovat složité bezpečnostní 
systémy na úkor vlastních svobod. Výstavu 
pořádá Katedra výtvarné výchovy Pdf MU 
ve spolupráci s Archivem MU a Masarykovou 
univerzitou.

hVěZDárnA A PlAnetáriuM
fasáda, Kraví hora 2 [e2]

Každou hodinu vždy od 45. min.

Jiří Suchánek: roj
Audiovizuální instalace „Roj“ svítící pod 
kovovou fasádou nad hlavním vstupem 
do Hvězdárny a planetária města 
Brna se stala novým elementem této 
zrekonstruované budovy. Instalaci vytvořil 
přímo pro toto místo brněnský multimediální 
umělec a elektronický hudebník Jiří 
Suchánek. Matrice ze 187 světel umístěných 
na obdélníkové ploše pod děrovaným plechem 
představuje hudební časoprostor, který 
elementárně – světelnými body – zobrazuje 
děje ve znějící autorské hudbě. Světelnou 
instalaci Roj můžete shlédnout každou hodinu, 
vždy od 45. minuty. V mezidobí se Roj občas 
probudí. Nejlepší zážitek nabízí světelný Roj 
až po úplném setmění okolí.

S aRTMaPOu na VýleTě

PRaha

GAlerie ruDolFinuM
alšovo nábřeží 12 open út–st, pá–ne 

10–18 h, čt 10–20 h 
/ Opening time: Tue–wed, Fri–Sun, 

10 am–6 pm, Thur, 10 am– 
8 pm, www galerierudolfinum.cz

Bernd a hilla Becherovi: Doly. hutě
21. 3.–3. 6. 2012

GAlerie hlAVního MěStA 
PrAhy, MěStSká knihoVnA

Mariánské nám. 1 open út–ne 10–18 h, 
www ghmp.cz

krištof kintera: Výsledky analýzy
29. 2.–13. 5. 2012

čeSKé BuDěJOVice

GAlerie SouČASnÉho uMění (DůM 
uMění)

náměstí Přemysla Otakara ii. č. 38, 
české Budějovice

Francisco Da Mata: trompe le Monde
7. 3.–8. 4. 2012

Martin Creed
17. 5.–17. 6. 2012

VíDeŇ

ŠAuFenStr GAlerie
hofmühlgasse 20, Vienna
www.facebook.com/pages/

Schaufenster/415927011754210

Výloha Šaufenstr ve Vídni po dobu 
následujících měsíců představí různé tvůrčí 
přístupy a odlišné autorské projevy českých 
tvůrců komiksu.
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