
motiv pohybu, rytmu a dynamiky přicházel 
a co znamenal (např. v dílech F. Kupky, 
O. Gutfreunda, B. Kubišty a dalších).

– kabinet

Disegno. kresby z pozůstalosti 
malíře Judy tadeáše
do 28. 4.
Konvolut kreseb z pozůstalosti pozdně barokního 
malíře Judy Tadeáše Suppera (1712–1771), které 
měly funkci návrhů liturgického vybavení kostelů. 
Stylově oscilují mezi manýrismem a rokokem.

– RODnÝ DŮM JOSeFa HOFFManna
náměstí Svobody 263, Brtnice 

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

domluvě

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

Josef Hoffmann – Friedrich kiesler
28. 5.–27. 10.
→ vernisáž / opening: 26. 5. ve 14 h
Friedrich Kiesler (1890–1965) byl 
rakousko-americký sochař, scénograf, 
teoretik a architekt. S Josefem Hoffmannem 
realizoval expozici Rakouského pavilonu na 
Mezinárodní výstavě dekorativních umění 
v Paříži roku 1925.

– 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

Zdeněk Plesník a Miroslav navrátil
11. 4.–27. 10.
Dílo architekta Zdeňka Plesníka a designéra 
Miroslava Navrátila. Poprvé spolupraco-
vali na návrzích nábytku pro Plesníkův byt 
(1949–1953), který bude ve vile vystaven.

Stálá expozice
Dušan Jurkovič. architekt a jeho dům

MuZeuM MěSta bRna
wwwspilberk.cz otevřeno út–ne 9–17

– 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 – t zv. ložnicové patro 
(horní terasa; vstupní hala; rodičovská 
sekce; dětská sekce), 2. nadzemní podlaží 
– hlavní obytný prostor; př ípravna, 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.

OFF / FORMat
Gorkého 41 – dvorní trakt [F3]

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

+420 737 969 098

křest prvního souborného katalogu 
Pavly Scerankové
→ 4. 4. v 17.30 h

Denisa krausová: Jak se do lesa volá, 
tak se z lesa neozývá.
17. 4.–22. 5.
→ vernisáž / opening: 17. 4. v 18 h
Malířka, která se s kontinuální přesvědčivostí 
v rámci současné malby zaobírá klasickými 
tématy krajiny a zátiší. Volbou motivů a jejich 
kombinacemi však znesnadňuje jejich čtení, 
struktura aranžované plochy plátna se na 
jedné straně otevírá prvky převzatými z jiných 
děl, na straně druhé surreálně kolážovitou 
formou, v níž se svérázně mísí iluzivní malba 
s kresbou a šablonami.

Jan Pfeiffer
29. 5.–3. 7.
→ vernisáž / opening: 29. 5. v 18 h
Omezení lidského vnímání a prožívání světa 
vycházející z limitů vlastního fyzického těla 
i z působení prostoru, ve kterém člověk 
žije. A v opačné ale spojité perspektivě: 
architektoničtí trilobiti i fosílie urbanismu jako 
kontejnery našich idejí.

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

výstavní blok: Další film
6. 3.–24. 4.

Výstavní blok nese neurčité označení „Další 
film”. Zahrnuje autorské i kolektivní výstavy, 
které spadají do režimu „pohyblivého obrazu 
v galerii“. Režimu, který přenesením filmu 
mimo kinosál, resp. mimo kontext profesi-
onální kinematografie do oblasti vizuálního 
umění, problematizuje a současně akcentuje 
mediální podstatu filmu. Výstavní projekt 
Viktora Takáče „Bezpředmětný film“ v Galerii 
U Dobrého pastýře, z něhož vychází i název 
celého bloku, rozvíjí možnosti redukce filmu do 
úrovně světelných a kvazi kinetických objektů. 
Záznamová dimenze filmu je záměrně popřena. 
Práce Petra Krátkého „Stop Motion“ v Galerii 
Kabinet zase nabourávají plynulost filmové 
projekce a usvědčují film z iluzivnosti záznamu 
pohybu díky fintě rychlého sledu statických 
fotografií. Usvědčují pak přirozeně i diváka 
z jeho vlastních recepčních návyků a očekává-
ní. V těsnější nebo spíš otevřenější vazbě vůči 
filmu v jeho tradičních žárových a stylových 
podobách je projekt Petra Šprincla a Marie 
Hájkové „Čapatý Ján“. Filmové pátrání po 
autentickém osudu „jakéhosi“ Jána Vizváriho 
využívá přežité záznamové technologie v kom-
binování amatérského 8mm formátu, inverz-
ního kinofilmu a diapozitivů. Vzniká poetická 
evokace něčeho minulého. Individuální paměť 
a soudobý estetický charakter (filmového, 
fotografického aj.) záznamu splývají.

výstavní blok: Folk
1. 5.–26. 6.
→ vernisáž / opening: 30. 4. v 17.30 h
Projekt Folk je zaměřený na díla zobrazující 
prvky současného výtvarného folklorismu 
v českém a slovenském současném umění. 
Výstava Folk-recyklace (David Demjano-
vič & Jarmila Mitríková, Svetlana Fialová, 
Veronika Hudcová, Tomáš Makara, Svätopluk 
Mikyta, Martin Nytra, Ivana Slavíková, Viktor 
Valášek, Vendula Kramářová Pucharová, Sláva 
Sobotovičová, Jan Vytiska) kombinuje umělce 
různého zaměření – od kresby po malbu a video 
(Sobotovičová, Mikyta). „Domácí slovník” 
Markéty Magidové reflektuje specifické mikro-
klima, které se projevuje v gestech nebo jazyku 
určité rodiny. V projektu pracuje s použitím 
subjektivních archaismů z domova (lajntuch, 
cejcha, cimprlich, vídrholec, cmrndat, ňahňat, 
voplendovat, drchna, hemejřit se...). Autorka 
„objektivizuje“ tento subjektivní slovník tím, že 
jej uspořádá do obvyklých lingvistických norem 
a formou bude kopírovat výkladový obrázkový 
slovník. U každého hesla bude slovesný rod, 
vid, stručná definice, a obrázek, který bude tvo-
řit gesto. Součastí instalace budou i fotografie 
gest babičky s detaily rukou, které slovo nějak 
doprovází a zvukový záznam ústního projevu 
u maminky a babičky. Samuel Paučo přenosem 
site-specific insitní malby ze svého ateliéru ve 
Vlněně propojuje Galerii mladých s alternativ-
ním dekorativním folklórem z Vlněny

– GaleRie kabinet
v sobotu vstup volný

Petr krátký: Stop Motion
6. 3.–24. 4.
(V rámci výstavního bloku Další film)

Markéta Magidová: Domáci slovník
1. 5.–26. 6.
(V rámci výstavního bloku Folk)

– GaleRie u DObRéHO PaStÝře
v sobotu vstup volný

Martin búřil, tomáš Moravec, kryštof 
Pešek, Roman Štětina: bezpředmětný 
film
6. 3.–24. 4.
(V rámci výstavního bloku Další film)

David Demjanovič & Jarmila 
Mitríková, Svetlana Fialová, 
Svätopluk Mikyta, vendula Pucharová 
kramářová, Jan vytiska, ivana 
Sláviková, Sláva Sobotovičová, bára 
Chlastáková, barbora lungová: 
Folk-recyklace
1. 5.–26. 6.
(V rámci výstavního bloku Folk)
Kurátorka: Magdaléna Ševčíková

– GaleRie MlaDÝCH
vstup volný

Petr Šprincl a Marie Hájková: 
čapatý Ján
6. 3.–24. 4.
(V rámci výstavního bloku Další film)

Samuel Paučo: boha Jeho
1. 5.–26. 6.
(V rámci výstavního bloku Folk)

– kOntext
vstup volný

Výstavní modul konText probíhá v mimo-
galerijních prostorách výklenků, které jsou 
situované v prvním a druhém patře objektu 
Radnická 4, Brno

kryštof kučera, iveta, Zelená, 
barbora Sokolíčková, Ondřej Zikl: 
barevná televize
host: katarína Hládeková
6. 3.–24. 4.
(V rámci výstavního bloku Další film)

Jaroslav vašek: Miší steh
1. 5.–26. 6.
(V rámci výstavního bloku Folk)

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

– GaleRie aRt
Cihlářská 19 [E4]
www graukllktv.eu

otevřeno po–ne 14-24

tomáš Makara: Guests
do 8. 4.
Tomáš Makara je absolventem ateliéru grafiky 
a experimentální tvorby Zbyňka Prokopa na 
Faklutě Umění Technické univerzity v Košicích. 
Zabývá se různými aspekty vztahu politiky, 
umění a společnosti; námětem jeho prací 
bývají například propaganda či manipulace. 
Je rovněž členem košické umělecké skupiny 
Kassa Boys.

Monika Žáková: Citlivé oči
12. 4.–6. 5.
→ vernisáž / opening: 11. 4. v 18 h
Malířka Monika Žáková studovala v ateliéru 
Jiřího Sopka na pražské AVU. Pro její malby, 
koláže i obrazy kombinující obě tyto techniky 
je charakteristická detailní a citlivá práce 
s materiálem, inspirace geometrickým 
řádem přírody, následování intuice i tlumená 
barevnost. V Galerii ART vystaví sérii obrazů 
odkazujících k op artu.

instalace v rámci Festivalu 
experimentálního filmu (spolupráce 
s 4aM Fórem pro architekturu 
a média)
10. 5.–27. 5.
→ vernisáž / opening: 9. 5. v 18 h

Shared inc.
31. 5.–7. 7.
→ vernisáž / opening: 30.5. v 18 h
→ Po zahájení bude následovat 
přednáška autorského kolektivu 
v Malém sále Kina Art.
Research Center for Shared Incompetence 
je rakouská organizace zabývající se 
projekty na pomezí různých oblastí lidské 
činnosti. Bernd Kräf tner, Judith Kröll, Leo 
Peschta, Gerhard Ramsebner a Isabel 
Warner se pohybují na hranici světa 
umění a medicíny či sociálních věd, čímž 
neor todoxním způsobem př ispívají do všech 
těchto odvětví.

Grayscale
Grayscale je cyklus přednášek a prezentací 
mladých umělců a výtvarných teoretiků,které 
se konají v Malém sále Kina ART. Studenti 
uměnovědných oborů budou prezentovat
vlastní, i dosud neuskutečněné individuální 
či skupinové projekty na poli výtvarné kul-
tury, průběh i výsledky teoretického bádání, 
nebo ší řeji kritický názor na nejrůznější 
aspekty, aktéry a podoby současného umění. 
Mladí umělci, především studenti vysokých
uměleckých škol a jejich absolventi, před-
staví veřejnosti svoji aktuální tvorbu. Cílem 
cyklu Grayscale je seznámit širokou veřejnost 
s pozoruhodnými aktivitami nejmladší
generace umělců, kritiků, kurátorů a vědců, 
a tím i s tématy či tendencemi, které přináší.

Adam Vrbka, Barbora Kundračíková
→ 8. 4. v 19 h
Student dějin umění Adam Vrbka ve své 
přednášce zrekapituluje dosavadní činnost
galerie Horní Konírna v Mikulově, jejímž je 
kurátorem, a nastíní její dlouhodobý výstavní
plán. Barbora Kundračíková studuje v dok-
torském programu na brněnském Seminář i 
estetiky. Z pohledu estetiky se zabývá pro-
blematikou fotografie, na niž se zaměří i ve 
své přednášce.

Křehké kino
→ 15. 4. v 19 h
Křest publikace a projekčního pásma 
předfilmů z edice Nulka Program Křehkého 
kina spočíval v posunutí významu galerijního 
provozu prostřednictvím dočasné přestavby 
brněnské Galerie mladých v rámci jejího 
provozu v roce 2012. Křehkost odkazovala 
k časovému vymezení, začátku a konce 
ročního průběhu šesti výstavních událostí. 
Stejnojmenná publikace rozšiřuje pohled na 
„křehkost kin“. Během večera bude uvedeno 
i nové pásmo videí, které bylo sestaveno 
s umělci, kteří během loňského roku v Galerii 
mladých vystavovali. Autoři: Vojtěch Fröhlich, 
Dominik Gajarský, Jiř í Kotla, Vilém Novák, 
Lucia Sceranková
Kurátor: Martin Mazanec

Mirka Maurery a Magdaléna Ševčík: 
Snap Your Own
→ 25. 4., 16. 5., 6. 6. v 19 h
Přednášky jsou součástí projektu Snap Your 
Own probíhajícího na jaře 2013 v Praze 
a Bratislavě. Projekt Snap Your Own má dve 
hlavné paralelné roviny. V prvej intervenuje 
do verejného priestoru mesta a prezentuje 
vybrané umelecké diela mimo steny galérií 
formou nosenia obrazov „obrazonosičmi” pri-
amo pred zrakmi širokej verejnosti. V druhej 
potom otvára ateliéry zúčastnených umelcov 
a umožňuje divákom nahliadnuť priamo do 
tvorivého umeleckého procesu.

Shared Inc.
→ 30. 5. v 19 h (po zahájení výstavy 
v Galerii ART)
Členové Research Center for Shared 
Incompetence promluví po zahájení své 
výstavy o prezentovaném projektu i o svých 
dalších aktivitách. Bernd Kräftner, Judith 
Kröll, Leo Peschta, Gerhard Ramsebner 
a Isabel Warner se pohybují na hranici 
světa umění a medicíny či sociálních 
věd, čímž neortodoxním způsobem 
přispívají do všech těchto odvětví. 

tvaR
Rosická 1, tel. 773 037 876

galerietvar.tumblr.com

Pavel Dvořák
20. 3.–2. 4.
Pavel Dvořák je absolventem Fakulty umění 
Ostravské univerzity, který se soustavně 
věnuje médiu malby. A to bez servítek. 
S jistou dávkou fascinace pracuje s tematikou 
„béčkových“ filmů, jejich banálních příběhů, 
světlých zítřků a neohrožených hrdinů.

adam Šakový
3. 4.–16. 4.

Diplomant VŠVU v Bratislavě. Ve své tvorbě 
zkoumá podstatu malí řského média. Necháva 
diváky na pochybách, pohráva se s jejich 
percepcí a možnostmi vnímání obrazu.

alžběta bačíková
17. 4.–30. 4.
Studentka FaVU v Brně momentálně 
pobývající na stáži na VŠUP v Praze. Autorka 
pohybující se napříč médii, jednotícím 
prvkem se však často stává text, případně 
myšlenková konstrukce, která představuje 
východisko dané realizace.

Galerie funguje vernisážovou formou, vždy 
ve středu od 18 h. V jiné dny po telefonické 
domluvě.

uMakaRt
Lidická 40 [E5] otevřeno nonstop

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

včera jsem věděl víc, než vidím dnes
Jakub albín
3. 4.–7. 5.
→ vernisáž / opening: 3.4. v 18 h
Známý malí ř netradičně. Zbyde-li v Brně 
něco, co s sebou Jakub neodveze na svou 
sólovou výstavu v galerii Měsíc ve Dne 
v Českých Budějovicích, bude to právě 
v Umakartu. / Well-known painter unconven-
tionally. Jakub has simultaneus exhibition at 
Měsíc ve Dne gallery in České Budějovice at 
the time, so if anything of his work remains 
in Brno it can be seen right in Umakart.

Jan Mahr: černobílá fotografie
8. 5.–28. 5.
→ vernisáž / opening: 8. 5. v 18 h
Jan Mahr je fotograf, který ve své práci 
dospěl k pečlivě redukovanému formálnímu 
výrazu. Za ním je však bujný rej kontextů 
a narážek, na všední i veškeré. / Jan Mahr is 
a photographer who touches sophisticated 
reduction of formal look in his work. But 
behind it there's a rich rush of contexts and 
references on both – civil and immense.

Současný japonský videoart / 
Contemporary Japanese video art
29. 5.–18. 6.
Pod tímto názvem se skrývá pell mell 
videjí s Japonskem spojených, ale ne jím 
definovaných. Zastoupeni jsou Japonci 
žijící a tvořící v Evropě a USA, evropští 
autoři v Japonsku, performeři kteří své akce 
zachycují pomocí videa i díla přímo pro toto 
médium. Příkladem může být Chunrong Chi, 
příslušník korejské minority v Číně, studující 
v Japonsku, který ve videu Guest vyvolává 
v divákovi nejrůznější emoce propojených 
na konci čínským kotlíkem na jídlo. Autorský 
výběr Karin Písaříkové. / A pell-mell of videos 
connected, but not defined by Japan, features 
Japanese artists based in Europe and USA, 
European authors in Japan, performers 
documenting their actions and authors that 
use video as their primary expression. A good 
example is Chunrong Chi, member of Korean 
minority in China, currently studying in Japan. 
In his video Guest, he evokes all different 
emotions, that are at the end connected and 
melted in a Chinese cooking pot. Curated by 
Karin Písaříková.

kateřina Pěkná: Cestovní drak 
na ježdění vesmírem / Dragon for 
traveling universe
19. 6.–9. 7.
Tělo z bahna, do hlavy zapíchané klacky. 
Křídla z něčeho jemného a bílého…, tlusté 
bř icho, na zádech hrnec nebo trychtýř... 
Kateř ina pěkná je čerstvou absolventkou 
ateliéru sochařství FaVU VUT pod vedením 
Michala Gabriela. / Body made of mud, 
sticks in head impaled. Wings of something 
soft and white..., fet belly, pot or funnel in 
beck installed... Kateř ina Pěkná just gra-
duated in the Studio of Sculpture 1 (Michal 
Gabriel) at Brno Faculty of Fine Ar ts.

vÝStavní PROStORy aRCHivu 
MaSaRykOvy univeRZity

Komenského nám. 220/2 [F4]
otevřeno po–pá 12–18 h

WannieCk GalleRy
Ve Vaňkovce 2 [H6]

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

tomáš Císařovský
15. 2.–19. 5.
Tomáš Císařovský je bezpochyby jedním 
z nejvýznamnějších autorů generace české 
malby 80. let 20. století. Současná výstava 
v hlavním prostoru Wannieck Gallery předsta-
vuje průřez jeho dosavadní tvorbou až do 
současnosti. Jsou zastoupena díla z jednot-
livých cyklů, v kterých se typicky autor vyja-
dřuje, a v nichž převažuje především figurální 
malba. I přesto, že jsou díla věnována mnoha 
různým tématům, lze na nich vždy jednoznač-
ně identifikovat autorův nezaměnitelný styl. 
Součástí výstavy jsou i výjimečné akvarely, 
kterým se autor v posledních několika letech 
také věnuje. / Tomáš Císařovský is undoub-
tedly one of the most significant artists of 
the 1980s Czech painting generation. The 
current exhibition held on the Wannieck 
Gallery's main premises represents a cross-
section of his oeuvre to the present. Works 
from individual cycles are represented in 
which the artist typically expresses himself 
and where figural painting prevails. Although 
the works focus on many different themes, 
the artist's unmistakable style can clearly 
be identified in them. The exhibition also 
includes exceptional watercolours, in which 
the artist has engaged in recent years.

erika bornová
15. 2.–19. 5.
V Galerii na mostě v prostorách Wannieck 
Gallery jsou představeny práce Eriky Bor- VYDÁVÁ ARTMAP, o.S. / GRAFICKÉ ŘEŠENÍ PETR HRŮZA

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

ArtMap Brno vychází pod záštitou primátora 
města Brna pana Bc. Romana onderky, MBA

4aM / 
GaleRie aRCHitektuRy

po přestěhování na nové adrese: 
Rosická 1 [H6]

www forum4am.cz

tRial – večer studentské 
audiovizuální tvorby
→ 24. 4. od 20 h

anne FRank MeMORial
orlí 22 [G5]

www graukllktv.eu
otevřeno po–pá 9–22 h, so 10–22 h,

ne 12–22 h

Program pro jaro 2013 proběhne v Anne 
Frank Memorial ve spolupráci se Střední 
školou umění a designu v Brně, konkrétně 
s Katarínou Hládekovou, jejími studenty 
z třetího ročníku oboru Nová média a jejich 
spolužáků. Mladí studenti umění představí 
projekty vytvořené přímo pro tento prostor 
a odpovídající tradiční koncepci galerie, 
která spočívá ve spolupráci, konfrontaci 
či dialogu mezi dvěma autory. Anne Frank 
Memorial tak poskytuje nejmladší generaci 
umělců prostor k prezentaci vlastní 
tvorby mimo školu a současně jim nabízí 
možnost experimentovat v rámci tvůrčí 
spolupráce, která může být velmi obohacující 
a potenciálně také impulzem k jinému 
přístupu či způsobu tvorby.

Markéta Sladká a Jana vtípilová:
Šelmy
9. 4.–22. 4.

Martina Fischerová a Peter Svatík:
Hledání
23. 4–13. 5.

Jan Grmela, Michal Janov a erika
Šikulová: Creepyland
14. 5.–27. 5.

nikola Machačová a agáta 
Seeháková: Z kola ven
28. 5.–10. 6.

kateřina Coufalová a lukrécie
Osifčinová: Sen
11. 6.–24. 6.

aula GaleRie
Údolní 19 [F4]

wwwgalerieaula.ffa.vutbr.cz
otevřeno po–ne 10–18 h

Klíče od galerie jsou k dispozici 
na vrátnici fakulty.

Galerie je situována v zadním traktu budoby 
Fakulty výtvarných umění. V roce 2013 
funguje jako experimentální prostor pro 
prezentaci studentů vysokých uměleckých 
škol, především pak studentů FaVU VUT 
v Brně.

ex libris
26. 3.–12. 4.
Týdenní workshop (26. 3.–2. 4.) zaměřený na 
tvorbu objektů z knih vyřazených knihovnami 
a určených k likvidaci. Na workshop navazuje 
výstava (4.–12. 4., vernisáž 3. 4. v 19 h) 
vzniklých realizací.

Podnik
18. 4.–10. 5.
→ vernisáž / opening: 17. 4. v 19 h
Společná výstava studentů ateliéru 
Interaktivní média, FUD UJEP, Ústí nad Labem 
a ateliéru Multimédia, FaVU VUT v Brně.
Na vernisáži se představí hudební projekty 
z obou vystavujících ateliérů.

veřejná prezentace ateliérových 
a bakalářských prací studentů Favu 
vut v brně
22.–23.6.

DŮM uMění MěSta bRna
www dum-umeni.cz

otevřeno st–ne 10–18 h

– DŮM uMění MěSta bRna
Malinovského nám. 2 [F5]

Pavel Matyska: bublanina
20. 3.–21. 4.
Pavel Matyska, absolvent ateliéru malby 
brněnské FaVU, pracuje vždy s vazbou 
na konkrétní vizuální vjemy a osobní 
prožitky, vycházející ze spontánních 
podnětů. V široké námětové škále reflektuje 
situace a epizody každodenního života, 
vzpomínky, pocity. Kreativita autorova 
malí řského projevu souvisí s otevřeností 
novým podnětům, zaujetí motivem, 
problematikou pro něj právě aktuální.

navzájem. Společenství 70. a 80. let
27. 3.–19. 5.
Výstava představuje na vybraných dílech 
a záznamech akcí ze 70. a 80. let 20. století 
ve dvou paralelních segmentech společenství 
českých, slovenských a maďarských umělců. 
Soustředí se na aspekty komunikace, 
sounáležitosti a vzájemné výměny, kdy 
společná tvořivá aktivita využívá podmínky 
intenzivně prožívaného okamžiku. Výstava se 
pokouší ukázat jiné podoby kolektivity, které 
se nepřímo vyrovnávají s neautentickými 
formami organizace společnosti v období 
československé normalizace.

baťova města
29. 3.–19. 5.
Projekt mapuje mezinárodní satelitní sídliště 
společnosti Baťa. Umožní jejich srovnání 
se současnými světovými výrobci a ukáže, 
nakolik jsou regiony a města přetvářeny 
„stopou“ nadnárodních obuvních koncernů, 
vytvářejících své specifické architektonické 
modely a ovlivňujících způsob života 
a spotřebitelské postoje na daném místě. 
Výstavu připravila Nadace Bauhaus 

v německém Dessau a výstava v Domě 
umění bude její reprízou v České republice.

Zdena kolečková
1. 5.–2. 6.
Zdena Kolečková (1969) se v průběhu 90. let 
20. století objevila na výtvarné scéně jako 
součást tzv. ústeckého nekonceptuálního 
okruhu. Od počátku své tvorby prezentované 
v Čechách se věnuje reflexi traumat 
pramenících z neukotvené syrovosti severních 
Čech a nevyjasněných vztahů současné 
civilizace ke svým kořenům. Její tvorba osciluje 
v rodinných příbězích s výrazným vizuálním 
převyprávěním dávných příběhů. Autorka 
používá média fotografie, instalace, videa či 
malby.

brněnské architektonické stezky
www bam.brno.cz

Fait GalleRy
wwwfaitgallery.com

– Fait GalleRy
Božetěchova 1 [A3]

otevřeno st–čt 13–18, so 14–18 h

krištof kintera: HOllyWOODOO!
6. 4.–16. 5.
→ vernisáž / opening: 4. 4. v 19 h
Od Krištofa Kintery (1973) se očekávají 
nápaditá spojení užitných předmětů 
s ironickým vyzněním. Byvší lehkost jako 
by však postupně nahrazovaly neklid 
a znechucení. V Kinterovi sílí sklon k rozbití 
tvaru a tvarové neurčitosti, hybridním 
syntézám a špinavým řešením. Někdy z jeho 
experimentů vzejde socha-škvarek nebo 
socha-hromada, jindy béčkový horor. A spolu 
se „sestupem“ k transmutacím hmoty se 
v Kinterových nových plastikách objevuje 
náboženské téma. /Krištof Kintera (1973) 
is expected to use inventive connection of 
utility objects with an ironic meaning. The 
existing lightness is, however, gradually 
replaced by anxiety and disgust. Kintera has 
a growing tendency to break the form and 
its vagueness, hybrid syntheses and dirty 
solutions. Sometimes from his experiments 
emerge sculpture/cinder or sculpture/
pile, sometimes low-budget horror movie. 
And, with a “descent” to transmutations 
of mass, there is also religious theme 
present in Kintera’s new sculptures.

→ přednáška
Zvláštnosti sběratelství / Peculiarities 
of Collecting
11. 4. v 18 h
Přednáška v rámci cyklu zaměřeného na 
sběratelství a investice do umění. / Lecture 
form lecture series focused on collecting and 
investing in art.
Přednášející / Lecturer: Tomáš Zezula

výběr ze sbírky Fait Gallery zaměřený 
na střední generaci autorů / 
Selection from Fait Gallery collection 
focused on middle generation of 
authors
25. 5.–12. 9.
→ vernisáž / opening: 23. 5. v 19 h

– MeM
Božetěchova 1 [A3]
otevřeno st–čt 13–18,

so 14–18 h

krištof kintera: HOllyWOODOO!
6. 4.–16. 5.
→ vernisáž / opening: 4. 4. v 19 h

lukas thaler: the Propeller
25. 5.–12. 9.
→ vernisáž / opening: 23. 5. v 19 h
Název výstavy je odkazem k filmu Michelangela 
Antonioniho Zvětšenina, kde předmět vrtule 
hraje symbolickou roli artefaktu hodného 
zbožňování. Lukas Thaler pracuje s touto 
konkrétní referencí jako s objektem fetiše, 
jehož mechanismy v síti společenských vztahů 
kontinuálně zkoumá ve svých instalacích 
a přístupu k malbě. Kontakt člověka s jím 
vytvořeným předmětem chápe v rovině 
ontologické, jako zrcadlo jeho vlastní, 
neměnné podstaty. / The exhibition title is 
a reference to Michelangelo Antonioni’s film 
Blowup, where the subject of propeller 
plays a symbolic role of an artifact worthy 
of adoration. Lukas Thaler works with this 
specific reference as with an object of fetish 
whose mechanisms in the network of social 
relations is continuously examined in his 
installations and approach to painting. 
Human contact with an object he created 
is understood in the ontological plane as 
a mirror of his own, unchanging essence. 

– Fait GalleRy PRevieW
Dominikánské nám. 10 [G5]

otevřeno út–so 10–18 h

Ondřej Homola: aranž / arrangement
3. 4.–24. 5.
→ vernisáž / opening: 2. 4. v 18 h
Vystavená díla jsou v projektu pro 
konkrétní prostor galerie záměrně ustrnulé 
figury v procesu hry, k čemuž směřuje 
i promyšlený způsob adjustace. Tématicky 
jde autorovi o znovuotevření a převyprávění 
modernistických tezí a ideálů. K tomuto účelu 
využívá tvůrčí metody koláže a asambláže, 
které reflektují konstruktivní a dekonstruktivní 
postupy v navazující prostorové instalaci. 
/ The exhibited works are in the project for 
a specific gallery space intentionally stagnant 
figures in the process of the game toward 
which is also directed the thoughtful way of 
adjustment. Thematically, the author intends 
to reopen and retell modernist theses and 
ideals. For this purpose, the author uses 
creative methods of collages and assemblages 
which reflect constructive and deconstructive 
practices in subsequent spatial installation. 

vendula knopová: Jdou dva 
a prostřední spadne / two are 
Walking and the Middle One Falls
29. 5.–13. 9.
→ vernisáž / opening: 28. 5. v 18 h

GaleRie +420
bytová galerie Antonínská 30 [E5]
po domluvě na tel. 725 514 954

václav Stratil
do 15. 4.

GaleRie 34
bytová galerie Botanická 34 [E4]
po domluvě na tel. 602463421

Petr Daniel: výstava fotografií
→ vernisáž / opening: 11. 4. v 18 h

Martin vybíral: výstava fotografií
→ vernisáž / opening: 15. 5. v 18 h

GaleRie aRS
Veselá 39

otevřeno út–pá 12–18 h
ne 13–17 h
Vstup volný

václav kočí a Roman Gajdoš + host 
Jan Šerých: beginner layer by layer
3. 4.–3. 5.
→ vernisáž / opening: 2. 4. v 15 h
Zpovzdálí pouze standardní výstava dvou 
mladých malířů, kteří zkoumají současné 
možnosti geometrie. Zblízka dobrodružství, 
které lze opsat jako pokus o složení 
Rubikovy kostky ve dvou. Jedna kostka – 
čtyři ruce. Do hry vstupuje host Jan Šerých 
a rukou je náhle šest. Sledujeme dynamiku 
hry s aspekty seriality a sekvence, se 
skupinami obrazů a jejich konfigurací, 
vzájemných sousedství a prolnutí.

bořivoj Doležal
7. 5.–31. 5.
Výstava obrazů a kreseb brněnského malí ře 
Bořivoje Doležala k jeho sedmdesátinám 
navazuje na výstavu „Krasohled“, která se 
konala roku 2008.

PdF Mu brno
4. 6.–4. 7.
Výstava studentů a absolventů Katedry 
výtvarné výchovy PdF MU Brno.

GaleRie aSPekt
Údolní 13, www galerieaspekt.com

Michal Gabriel: Sochy
do 28. 4.

Josef Žáček: toulavý pes
7. 5.–30. 6.

GaleRie MěSta blanSka
Dvorská 2, Blansko

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

so–ne 14–17 h

vasil artamonov a alexej klyuykov
6. 4.–30. 4.
Přestože oba autoři pocházejí z Ruska, žijí 
od svého mládí trvale v Čechách. Co je 
spojuje, je především revolta proti stávajícím 
kánonům v umění, politice i veřejném životě. 
Nezřídka citují umělecké směry či osobnosti 
s cílem reinterpretovat zásadní myšlenky 
a vztáhnout je k současné situaci naplněné 
deziluzí a diktátem tržního systému.

veronika vlková a Jan Šrámek
11. 5.–5. 6.
Tvorba Veroniky Vlkové a Jana Šrámka je 
kontrastní, o to překvapivější a objevné je její 
propojování. Veronika vytváří křehké akvarely, 
dlouhodobě je základem jejího rukopisu jemná 
kresba, případně malba se silným poetickým 
nábojem. Honzova počítačová grafika, má 
naopak přísně geometrický charakter, který 
podtrhuje témata sci-fi příběhů ze sídliště.

barbora lungová
15. 6.–12. 7.
Obrazy Barbory Lungové zpytují kult dokonalého 
mužského těla. Spleť vyobrazených společenských 
vazeb je charakterizována vztahy dominance 
a podřízenosti. Současnou etapu malířčiny tvorby 
lze charakterizovat jako portrétování imaginárního 
"města žen" – nikoliv jako Felliniovského 
panoptikonu žádoucích oživlých figurín, ale spíš 
jako zpřítomnění Sexmise.

GaleRie JÁDRO
wwwgaleriejadro.tumblr.com

otevřeno na vernisážích nebo po 
domluvě na tel. +420 723 698 454

Cyklus čtyř výstav současných mladých uměl-
ců. Své dílo představí nejprve v Jádru u nich 
doma, a následně na Rosické 1 (v přidruže-
ných prostorech galerie Tvar).

nikola čulík
13. 4. Praha / 17. 4. Brno

Jan brož
28. 4. Rejchartice / 1. 5. Brno

aleš novák
12. 5. Praha / 15. 5. Brno

Pro bližší informace sleduje naše webové 
stránky a fb profil.

GaleRie Pana ŠŤOvíčka
Areál Vlněny, Přízova 3 [G6]

otevřeno na zvonek

Galerie jela na výlet...

GaleRie PlaMínek na RaDlaSe
Areál Jihomoravská plynárenská a.s., 

Plynárenská 499/1
www burning.cz

Fake Reality
4. 4.–3. 5.
→ vernisáž / opening: 3. 4. v 17 h, 
koncert / concert at: 18 h
Skupinová výstava outsiderů české 
výtvarného scény: Vendula Chalánková, 
Mutant, Alejandra Núñez, Panáčik, Nicole 
Taubinger, Marie Tomanová, Timo.

Provoz umění je v Česku institucionalizovaný 
exkluzivní systém. Pokud jej pochopíte, 
může hrát ve váš prospěch, pokud ne, je 
pravděpodobné, že „matrixem“ propadnete 
a stanete se neviditelným.

HvěZDÁRna a PlanetÁRiuM
fasáda, Kraví hora 2 [E2]

Každou hodinu vždy od 15. a 45. minuty

Jiří Suchánek: Roj
Světelnou instalaci Roj nad hlavním vstupem 
do Hvězdárny a planetária města Brna 
můžete vidět vždy po setmění každou 15. 
a 45. minutu. V mezidobí se Roj občasně 
probouzí.

MORavSkÁ GaleRie v bRně
www moravska-galerie.cz

otevřeno st–ne 10–18, čt 10–19 h

Volné vstupy
– 7. 4. – Den vzdělanosti – pro všechny
– 1. 5. – Svátek práce– pro všechny
– 1. 6. – Den dětí – pro všechny děti 
a jejich doprovod
– 28. 7. – S vysvědčením do MG – pro 
všechny žáky, studenty a učitele
– Každý první pátek v měsíci do stálých 
expozic (platí pro Pražákův palác, 
Uměleckoprůmyslové muzeum a
Místodržitelský palác).

– PRaŽÁkŮv PalÁC
Husova 18 [F4]

Rudolf koppitz
5. 4.–7. 7.
→ vernisáž / opening: 4. 4. v 17 h
Rudolf Koppitz (1884–1936) je jedním 
z nejvýznamnějších rakouských umělců 
českého původu. Patří mezi význačné autory 
tradicionalistické „umělecké fotografie“.

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

– atRiuM

S.d.Ch. Orbis varlén a nic
do 29. 9.
Autor, umělec, spisovatel a dramatik 
S.d.Ch. využívá spojení koláže a komiksu 
k úspěšnému uchopení světa

– uMěleCkOPRŮMySlOvé MuZeuM
Husova 14 [G4]

Stálá expozice
užité umění a design

Odstup, a jsi blíž. He Jinwei 
a tomáš Císařovský
19. 4.–28. 7.
→ vernisáž / opening: 18. 4. v 17 h
Společná výstava čínského umělce 
He Jinweie (1967) a českého malí ře 
T. Císařovského (1962). Výstava se 
koná pod záštitou J. E. Libora Sečky, 
velvyslance České republiky v Číně.

– CaMeRa

karel novák – Jock Sturges: Přirozeně
26. 4.–28. 7.
→ vernisáž / opening: 25. 4. v 17 h
Ani skutečnost, že se naše civilizace (díky 
fotografii) doslova ponořila do nahoty, 
nezměnila nic na tom, že nahota vzbuzuje 
stále rozpaky. Výstava fotografií autorů, kteří 
dokumentují život v naturistické komunitě.

– ReSPiRiuM

Jan Calábek: věda, film a umění 
k potěše včel, básníků a botaniků
26. 4.–28. 7.
→ vernisáž / opening: 25. 4. v 18 h
Výstava přibližuje osobnost Jana Calábka, 
brněnského profesora botaniky, ale především 
průkopníka vědecké kinematografie světového 
významu.

– PODeSta

Prostřeno barokem. vídeňský 
figurální porcelán 18. století
do 28. 7.
Slavnostně prostřenou tabuli 18. století 
doplňovaly porcelánové figury a sousoší. 
Figurální porcelán nebyl pouhou dekorací, 
nesl především jistá sdělení v symbolice 
rostlin, zví řat a nejrůznějších detailů.

– MíStODRŽitelSkÝ PalÁC 
Moravské náměsti 1a [G5]

umění od gotiky do 19. století.
Stálá expozice.

Rytmy + pohyb + světlo. impulsy 
futurismu v českém umění
do 19. 5.
Ztvárnění rychlosti a času v českém 
umění první třetiny 20. století. Výstava 
mapuje, jak a odkud do českého umění 

Dům umění města Brna

20 03 —
21 04 2013 
Pavel Matyska

27 03 —
19 05 2013 
Navzájem. 
Společenství 70. a 80. let. 

29 03 —
19 05 2013 
Baťova města
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Dům umění
Malinovského nám. 2, Brno

Srdečně zveme na
křest publikací vydaných 
v Edici Ph.D. Fakulty
Výtvarných umění VUT
v roce 2012

úterý 2-4-2013-20.00 
Kabinet Múz
Sukova 4
Brno

www.ffa.vutbr.cz

15. 2. 2013 - 19. 5. 2013

Tomáš CÍSAŘOVSKÝ 
Erika Bornová

Odstup, a jsi blíž. 
He Jinwei a Tomáš Císařovský 

19. 4. 2013 – 28. 7. 2013
Moravská galerie v Brně 
www.moravska-galerie.cz
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nové, ženy Tomáše Císařovského. Výstava je 
výběrem děl z dosavadní tvorby autorky, která 
je charakteristická plastikami z netradičního 
materiálu – polystyrenu. Tyto sochy předsta-
vují obecné typy, bytosti, které se pohybují 
na hranici reality a snového, fantazijního 
světa. Jejich příběhy, které nám Erika Bornová 
vypráví, jsou pak stejně křehké jako materiál, 
z něhož jsou figury vytvořeny. V minulém roce 
se autorka vrátila také k malbě, kterou má 
původně vystudovanou, a to v cyklu imaginár-
ních portrétů Ludvíka II. / The Gallery On the 
Bridge (Galerie na mostě) on the Wannieck 
Gallery's premises presents works by Erika 
Bornová, wife of Tomáš Císařovský. The 
exhibition is a selection of the artist's oeuvre, 
which is characterised by sculptures made 
using an untraditional material – polystyrene. 
These sculptures represent general types, 
beings who move on the boundary of reality 
and a dreamy, fancy world. Their stories, 
which Erika Bornová tells, are as fragile as the 
material from which the figures are made. Last 
year, the artist also went back to painting, 
which she originally studied, in the cycle of 
imaginary portraits of Louis II.

Míla Preslová
15. 2.–21. 4.
V Galerii Za stěnou ve Wannieck Gallery 
se představuje Míla Preslová, jedna 
z nejvýznamnějších výtvarnic generace 90. let, 
pracující především s médiem fotografie. 
Na rozdíl od jiných výstav, ve kterých klade 
důraz na osobní prožitky a city, připravila 
umělkyně pro tuto expozici cyklus fotografií, 
kdy pomocí rukou vytváří podoby a obrazy 
ať už orchidejí, nebo třeba prostých léčivých 
bylin. Přitom zobrazení květů pomocí rukou 
vyjadřuje stálou přítomnost lidského těla, 
které, na rozdíl od duše, podléhá nemocem 
a zmaru. Součástí expozice je video Let (anděl, 
nekonečno), které tvoří jakousi protiváhu 
k tématu rukou – květin. / The Gallery Behind 
the Wall (Galerie Za stěnou) on the Wannieck 
Gallery's premises presents Milá Preslová, 
one of the most significant graphic artists 
of the 1990s generation, who works mainly 
with photography. Unlike other exhibitions, 
where she places the emphasis on personal 
experiences and feelings, for this exhibition 
the artist has prepared a cycle of photographs 
where she creates appearances and images 
of both orchids and plain medicinal herbs by 
means of hands. The representation of flowers 
by means of hands expresses the permanent 
presence of the human body, which unlike 
the soul is susceptible to illness and decline. 
The exhibition also includes a video entitled 
“Flight (angel, infinity)”, which creates 
a certain counterbalance to the hand–flowers 
theme.

Dětský sobotní výtvarný ateliér / 
Saturday artistic workshops for children
Sobotní dopoledne v galerii patří dětem! 
Přiveďte své ratolesti na výtvarný ateliér, 
kde si pod vedením lektorů prohlédnou 
výstavu, inspirují se díly současného umění 
a budou rozvíjet fantazii a tvořivost při 
výtvarných aktivitách. Ateliéry se konají od 
10 do 12 hodin, jsou určeny všem dětem 
ve věku od 4 do 12 let. Cena vstupného 
je 60 Kč, doprovod má vstup zdarma. 
Více informací na www.wannieckgallery.
cz nebo mailu cimbalkova@w-g.cz / At 
the gallery, Saturday mornings belong to 
children! Bring your children to an artistic 
workshop during which they can visit the 
exhibition guided by lecturers: they will find 
inspiration in the contemporary art works 
and develop their imagination and creativity 
during artistic activities. These workshops 
take place from 10 a.m. to 12 noon and 
are intended for children aged 4 to 12. 
The admission is 60 Czech crowns, with no 
fee for persons accompanying children. For 
more information, see www.wannieckgallery . cz 
or write to cimbalkova@w-g.cz

NA VýLETě 

DŮM uMění čeSké buDěJOviCe
Náměstí Přemysla otakara II. č. 38

otevřeno út–ne 10–13 / 13.30–18 h

takeshi Hosaka: ku u so u
3. 4.–3. 5.
Vůbec první evropská aktivita výrazného před-
stavitele současné japonské architektury.
→ 3. 4. od 19.30 (po vernisáži) přednáška 
v klubu Horká vana
→ od 8. 4. na Magistrátu města ČB – vý-
stava ideových návrhů, studentů architektury 
z Liberce a Brna pro novou Kunsthalle v ČB
→ od 7. 4. bude probíhat workshop se stu-
denty architektury FA Liberec pod vedením 
Takeshi Hosaka a japonského mistra na práci 
se dřevem – tesaře Kajiwara. Vznikne objekt–
dům(?) pro českobudějovické náměstí, 
který zde bude instalován ve středu 10. 4. 
v dopoledních hodinách.
→ 10. 4. v 19 h přednáška Takeshi Hosaka 
v Domě umění
→ 13. 4. od 19.30 koncer t v DU společně 
s Ostinato festival v rámci výstavy: Susanna 
Gartmayer (AT), George Cremaschi (US), Petr 
Vrba (CZ)
→ 18. 4. od 18 h přednáška Marek Př ikryl 
v Domě umění

→ 27. 4. od 19.30 h koncer t ve spojení 
s Ostinato Festival – Judy Dunaway (US) & 
Phaerentz (CZ) & Antez (FR)

DOx
Centrum současného umění, 

architektury a designu
Poupětova 1, Praha 7

www dox.cz

Jonas Mekas: …Pokračuji v cestě… 
Záblesky minulosti kolem… / ...as 
i am Moving ahead... Glimpses of the 
Past linger...
24. 1.–22. 4.

VÍDEň

MuMOk
MuseumsQuartier,  
Museumsplatz 1

www mumok.at
otevřeno po 14–19 h, út–ne 10–19 h

čt 10–21 h

Franz West: Wo ist mein achter?
do 26. 5. 

Poesie der Reduktion / Minimal, 
Concept, land art
do 5. 5.

verena Dengler: Fantastischer 
Sozialismus
do 23. 6.

SeCeSSiOn
Association of Visual Artists

Friedrichstraße 12
www secession.at

otevřeno út–ne 10–18 h

Mathias Poledna
do 21. 4.

Dominik lang: expanded anxiety
do 21. 4.

Miriam bajtala: in my name
do 21. 4.

tba21
Thyssen-Bornemisza Art Contemporary

Scherzergasse 1A 
www tba21.org otevřeno st, čt 12–17 h 
pá–ne 12–19 h, po–út zavřeno

Ragnar kjartansson: the visitors
do 16. 6.

 

GeneRali FOunDatiOn
Wiedner Hauptstraße 15
www foundation.generali.at

otevřeno út–ne 11–18 h

amazing! Clever! linguistic!
do 21. 4.
Příběh Konceptuálního umění.
Kurátor: Guillaume Désanges

the Content of Form
17. 5.–25. 8.
kurátor: Helmut Draxler

DaS WeiSSe HauS
Argentinierstrasse 11
www dasweissehaus.at

otevřeno út–pá 13–19 h, so 12–17 h

2nd annual Contribution exhibition
5. 4.–14. 4.

Claudia larcher a Ralo Mayer
24. 4.–1. 6.

karin Fisslthaler & bernd Oppl, iris 
andraschek, karin Fisslthaler, Martin 
Music, bernd Oppl, andrew Phelps, 
liddy Scheffknecht, lisa Weber: 
Phantoms & Ghosts
12. 6.–20. 7.

UDÁLoSTI

Cena věry Jirousové
Pro začínající a etablované kritiky 
výtvarného umění
Mezinárodní centrum současného umění 
MeetFactory a INI Gallery ve spolupráci 
s Českými centry vyhlašují první ročník 
Ceny Věry Jirousové. Spolupořadately ceny 
a hlavními mediálními par tnery jsou časopis 
Ar t+Antiques a por tál Ar talk.cz. Cílem 
ceny určené začínajícím a již etablovaným 
kritikům výtvarného umění je zviditelnit tento 
v českém prostředí dosud málo reflektovaný 
obor, podpořit začínající autory a pomoci jim 
př i hledání prvních příležitostí pro publikaci 
jejich textů. Současně chceme touto cestou 
poukázat na práci autorů, kteří jsou pro ob-
last umělecké kritiky dlouhodobým přínosem.

Slavnostní vyhlášení laureátů obou 
kategorií se uskuteční v pražské MeetFactory 
v květnu.
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