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Gisela
WEIMANN
30 04 —
03 08 2014
multimediální instalace
berlínské umělkyně 65+
Dům umění města Brna
The Brno House of Arts

4AM /
GALERIE ARCHITEKTURY
Rosická 1 [H6]
www
forum4am.cz
ANNE FRANK MEMORIAL
Orlí 22 [G5]
www
graukllktv.eu
otevřeno
Vitrína přístupná po–pá 9–22 h,
so 10–22 h, ne 12–22 h
Výstavní offspace prostor, který se již delší
dobu profiluje jako galerie středoškoláků. V jarním cyklu představí tři dvojice studentů SŠUD
v Brně. K vidění budou tři svébytné náhledy na
myšlení začínajících umělců.
Tomáš Komárek a Jakub Svoboda
10. 4. – 12. 5.
Edita Štrajtová a Jan Grmela
13. 5. – 9. 6.
Barbora Sokolíčková a Alice Šindelářová
10. 6. – 7. 7.
GALERIE AULA
Údolní 19a [F4]
www
ffa.vutbr.cz/galerie-aula
otevřeno
po–ne 10–18 h
Klíče od galerie jsou k dispozici na
vrátnici fakulty.

In Dust Troll – Denisa Belzová, Radek
Michálek, Lukáš Orlita: Českomoravská
psychologická krajina
10. 4. – 27. 4.
→ vernisáž / opening: 9. 4. v 19.00
Výstavní projekt je založen na myšlence
industriální krajiny jako „inscape“ městského
člověka. Industriální námět souvisí s principem
času a prostoru, krajina je spjata s nitrem
člověka a s jeho vnějšími projevy. Autoři dané
téma uchopují skrze společný proces malby
a prostorové instalace, jejichž jednotlivé součásti nejprve „technologicky vrství“ a následně
oprošťují od nánosů – vrstev vzniklých v čase.
Uvedené procesy uskutečňují prostřednictvím
malířských postupů.
Tomáš Skalík: Transmisní
prostorové formy
1. 5.–13. 5.
→ vernisáž / opening: 30. 4. v 19.00
Projekt se zabývá vlastnostmi sochařského díla,
základních geometrických tvarů (pevnost tělesa,
prostupnost krychle) a prostorových vztahů (roh,
plocha, hranice objektu) v kontextu konkrétního
výstavního prostoru. Jednotlivé objekty se proměňují v závislosti na tom, z jakého úhlu k nim
divák přistupuje. Díla mají předem vymezené
rozdílné fyzikální vlastnosti a funkce: zatímco
jedno z nich je definováno jako pevné těleso,
které je v prostoru určeno pouze k obcházení,
jiné je pojato jako útvar z velmi jemné hmoty,
jímž lze za určitých okolností volně procházet.
Některé objekty jsou barevně upraveny, avšak
barevnost je často natolik jemná, že ji při
zběžném pohledu nelze jednoznačně vnímat. Recepce instalací se odvíjí od divákovy otevřenosti
a schopnosti participace na celém konceptu.

Diplomanti FaVU 2014 /
FFA Graduates 2014
Dům pánů z Kunštátu, Dominikánské
nám. 9 [G5]
27. 6.–29. 7.
→ vernisáž / opening: 26. 6. v 18.00
Výstavní projekt představí diplomové práce absolventů Fakulty výtvarných umění VUT v Brně,
které vznikly v roce 2014 v patnácti ateliérech
školy. Kurátoři výstavy: Barbora Klímová, Filip
Cenek

– DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA
Malinovského nám. 2 [F5]
Grey Gold
30. 4. – 3. 8.
→ vernisáž / opening: 29. 4. v 18.00
Nejnovější tvorba československých umělkyň
65+
Prezentace aktuální tvorby etablovaných i méně
známých výtvarných českých a slovenských
umělkyň ve věku nad 65 let. Výstava připomene
mimořádný umělecký příspěvek autorek do
procesu formování moderní kultury. Jako
spojující prvek různorodé skladby uměleckých
děl poslouží v instalaci výpovědi umělkyň na
téma role umělecké tvorby v životě autorek
spolu s narůstajícím věkem. Kurátorky: Vendula
Fremlová, Terezie Petišková, Anna Vartecká. /
The latest work from Czech and Slovak female
artists aged 65 and older. A presentation of
the current work of established and less well-known Czech and Slovak female artists over
the age of 65. The exhibition reminds us of
the exceptional artistic contribution made by
female artists to the process of forming modern
culture. Discussions with the artists on the role
of artistic creativity in the life of female artists
as they grow older will serve as the common link
through the variegated range of works of art.
Curators: Vendula Fremlová, Terezie Petišková,
Anna Vartecká.
Gisela Weimann
30. 4. – 3. 8.
→ vernisáž / opening: 29. 4. v 18.00
multimediální instalace berlínské umělkyně 65+
Monografická výstava berlínské autorky
je pojata jako součást zároveň probíhající
prezentace českých a slovenských umělkyň ve
věku nad 65 let a také jako pocta jejímu dílu
i životnímu entuziasmu. Tvorba Gisely Weimann
se pohybuje v intencích instalačního a performančního umění s výraznou genderovou rovinou
a vizualitou blízkou konceptuálním tendencím.
Pro její uměleckou práci je rovněž typický zájem
o prostor, ve kterém se potkává výtvarné umění
s hudbou. Autorka vytvoří pro Galerii Jaroslava
Krále specifickou instalaci. / A multimedia
installation by a 65+ Berlin artist. The monographic exhibition of the Berlin artist is thus
taken to be part of the parallel presentation
of Czech and Slovak female artists and as an
hommage to her work and life enthusiasm and
commitment. The work of Gisela Weimann alternates between installation and performance art
with a marked gender element and a visuality
which brings it close to concept art. Typical of
her artistic work is an interest in a space where
graphic art meets music.
– DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU
Dominikánské nám. 9 [G5]
Retrospektiva/Retrospective
16. 4. – 8. 6.
→ vernisáž / opening: 15. 4. v 18.00
Práce pedagogů a studentů fotografického
oddělení SŠUD (ŠUŘ) - k 90. výročí založení
školy. Výstava připomene osobnosti, které
formovaly studenty oboru fotografie na této
známé brněnské umělecké škole, jako např.
K. O. Hrubého, Oldřicha Staňka, Pavla Diase,
Vladimíra Židlického, a současně představí díla
jejich nejvýznamnějších žáků. Výstava se koná
u příležitosti 90. výročí založení školy. Kurátorka: Jana Vránová. / Work by teachers and
students from the photography department of
the Artistic Trades School, for the School’s 90th
anniversary. Curator: Jana Vránová.

– MEM
Božetěchova 1 [A3]
otevřeno
st a čt 13 – 18 h, so 14 – 18 h
Jan Brož: SSSSSS
do / until: 16. 5.
Na výstavě SSSSSS se politické střetává
s poetickým způsobem, který dnes není příliš
rozšířený. Chybí zde explicitní „politická ikonografie“, nenajdeme zde ani osvědčený model
angažovanosti, která opouští galerijní svět, aby
se do něj následně vracela „dobít“ nezbytný
symbolický kapitál. O co větší tíha leží na
divákovi, který se nemůže dost dobře přidržet
zažitých klišé, o to větší může být synergický
efekt porozumění autorově výpovědi.
Ivan Pinkava
31. 5. – 11. 9.
→ vernisáž / opening: 29. 5. v 19.00
– FAIT GALLERY PREVIEW
Dominikánské nám. 10 [G5]
otevřeno
út–so 10–18 h
Alice Nikitinová: Nebylo by od věci
do / until: 2. 5.
Veronika Vlková a Jan Šrámek
7. 5. – 20. 6.
→ vernisáž / opening: 6. 5. v 18.00
Johana Pošová
25. 6. – 8. 8.
→ vernisáž / opening: 24. 6. v 18.00
GALERIE 209
Rybářská 13/15 [H3]
www
facebook.com/galerie209?fref=ts
otevřeno
po domluvě na tel:
+420 602 578 820
Galerie 209 je vymezený prostor v rámci
Ateliéru malba II FaVU VUT v Brně, Rybářská
13/15. V pravidelném čtrnáctidenním provozu
poskytuje prostor studentům fakulty i hostům
z jiných uměleckých škol či již etablovaným
umělcům mladé a střední generace. Galerie
je svobodnou platformou otevřenou výzkumu
a experimentům v umění. Přispívá k rozšíření
vzájemné komunikace mezi ateliéry fakulty
i jinými školami. Inspirací pro její vznik se
stala Galerie 207, VŠUP v Praze. Výstavy jsou
doprovázeny přednáškami či diskusemi určené
studentům celé školy i veřejnosti.
→ vernisáže / openings: 3. 4., 16. 4.,
30. 4. a 14. 5.
Aktuální informace sledujte na fb galerie.
GALERIE 34
bytová galerie na Botanické 34 [E4]
po domluvě na tel. 602 463 421
Miloš Spurný: Pohled na krajinu
dubnová výstava fotografií
Vít Šimánek
výstava fotografií v květnu a v červnu

otevřeno

Diplomanti FaVU 2014 /
FFA Graduates 2014
27. 6.–29. 7.
→ vernisáž / opening: 26. 6. v 18.00
– G99
Dominikánské nám. 9 [G5]
Oldřich Morys: Objekty / Oldřich Morys: Objects
16. 4. – 8. 6.
→ vernisáž/ opening 15. 4. v 18.00
Konceptuální instalace tematizující definici místa a prostoru. Projev Oldřicha Moryse (1983)
není rigidním konceptuálním postojem, ale svou
tvorbou instalací poukazuje na fenomén místa
a prostoru v jeho mnohovrstevnaté a sociální
různosti. Vytváří objekty, jež tematizují otázku
prostředí a lidských příběhů v umělecké praxi.
Kurátor: František Kowolowski. / Conceptual
installations on the theme of defining space
and location. Curator: František Kowolowski.
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
FAIT GALLERY
www
faitgallery.com

otevřeno

3plus3 a hosté
Stará tovární hala Ponava, U Červeného
mlýna 2 [C4]
13. 6.–20. 6., 14.00–19.00
→ vernisáž / opening: 12. 6. v 17.00
Prezentace diplomových prací studentů
Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, Ateliér

Výběr ze sbírky Fait Gallery
31. 5. – 11. 9.
→ vernisáž / opening: 29. 5. v 19.00

– FAIT GALLERY
Božetěchova 1 [A3]
st a čt 13 – 18 h, so 14 – 18 h

Sběratelský cyklus
do / until: 16. 5.
Sběratelský cyklus, který Fait Gallery připravuje
v kooperaci s ostatními privátními sběrateli
v České republice i v zahraničí, otevírá veřejnosti možnost nahlédnout do soukromých

GALERIE ARS
Veselá 39[F4]
út–pá 12–18 h, ne 13–17 h
www
galerie-ars.cz

Ztraceno v překladu
do / until: 11. 4.
Malby studentů a absolventů Katedry výtvarné
výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno. Výstava se koná u příležitosti 95.
výročí založení MU. Je součástí 5. ročníku Týdne
výtvané kultury a nabízí pohled do abstraktní
tvorby autorů.
Lubomír Typlt: Velké koncilium
16. 4.–16. 5.
→ vernisáž / opening: 15. 4. v 15.00
Výstava nejnovějších velkoformátových maleb.
Název jednoho z obrazů je použit i pro název
výstavy. Svojí tvorbou si Lubomír Typlt vydobyl
přední místo mezi umělci své generace a jeho
tvorba má mimořádnou odezvu.
Příležitost
28. 5. – 29. 6.
vernisáž / opening: 27. 5., 15.00–18.00
Výstava představí sochy a obrazy z depozitáře
galerie počínaje L. Zívrem, V.+ V. Janouškovými
až po např. Vladimíra Kokoliu. Bude tak jedinečnou příležitostí pro sběratele umění.
GALERIE ART
Cihlářská 19 [E4]
www
graukllktv.eu
otevřeno
po–ne 15–24
Ateliér Performance FUD UJEP
do / until: 15. 4.
Madla Bažantová
19. 4. – 11. 5.
→ vernisáž / opening: 18. 4. v 19.00
,Když potkáte nepřítele Madly Bažantové, bude
mít kamaše a jednu nohu kratší. Pokud potkáte
Madlina nejbližšího přítele, bude mít kamaše
a jednu nohu kratší a pokud se Madla zamiluje,
mohl by na sobě dotyčný člověk mít kamaše
a jednu nohu mít kratší.‘' Veronika Vlková

Marika Volfová: Vlčí holka
15. 5. – 8. 6.
→ vernisáž / opening: 14. 5. v 19.00
Jiří Staněk: Wir Suchen Quartier
12. 6. – 8. 7.
→ vernisáž / opening: 11. 6. v 19.00
GRAYSCALE:
doprovodný program aktivit Grau kollektivu, který zpravidla probíhá v Malém
sále Kina ART, Cihlářská 19.

Vzít si linku na procházku
20. 6. – 26. 10.
→ vernisáž / opening: 19. 6. v 18.00
Školní úlohy a cvičení jsou historicky jedním
z nejdůležitějších aspektů, které propojují školy
designu po celém světě. Výstava prozkoumá
typologii, vnitřní logiku a opakující se struktury
školních úloh a cvičení. K tomuto účelu vznikne
online banka školních úloh a cvičení, do které
bude mít možnost kdokoli přispět.
– ATRIUM

Madla Bažantová
18. 4. v 18.00, Malý sál Kina ART,
Cihlářská 19
Autorské znělky pro ArtMap
14. 5. v 17.00, Velký sál Kina ART
Autoři znělek představí svá krátká videa
pro projekt ArtMap.
Marika Volfová
14. 5. v 18.00, Malý sál Kina ART,
Cihlářská 19
Prezentace tvorby vystavující autorky.
NULKA: Edice předfilmů pro Kino ART,
dramaturgyně Anna Balážová.
Madla Bažantová
18. 4. – 13. 5.
Autorské znělky pro ArtMap
14. 5. – 10. 6.
GALERIE ASPEKT
Údolní 13[F4]
otevřeno
út–pá 13–18 h, ne 13–17 h
www
galerieaspekt.com
Jaroslava Brychtová a Stanislav
Libenský
14. 5.–27. 6.
→ vernisáž / opening: 13. 5.
Skleněné skulptury
GALERIE MĚSTA BLANSKA
Dvorská 2, Blansko
www
galerie.blansko.cz
otevřeno
út–pá 10–12, 12.30–17
so–ne 14–17
ve státní svátky je galerie zavřena
Jana Želibská: Kus země
do / until: 18. 4.
Výstava, která vznikla ve spoluprácí se Slovenskou národní galerií v Bratislavě, byla původně
připravena pro výstavní prostory na zámku
Zvolen. Jana Želibská patří k progresivní generaci akčních a konceptuálních umělců, kteří
vstoupili na československou výtvarnou scénu
v 60. letech 20. století. Výstava je postavená
na dokumentaci performancí a akcí v krajinném
prostředí, dále na konceptuálních dílech a projektech s výstupy ve fotografii, dokumentech
a objektech. Kurátorky / Curated by: Lucia Gregorová a Vladimíra Büngerová. Více informací
lze dohledat také na www.sng.sk.
Jiří Načeradský
26. 4. – 28. 5.
→ vernisáž / opening: 26. 4. v 17.00
Nestor české figurální malby, grafiky, kreslíř
a pedagog. Pro jeho velkoformátové malby je
charakteristické zaměření na figuru lidského
těla. V Blansku vystaví nové dravé malby kudlanek a poetičtější modré malby žen. Kurátor:
Petr Mach.
Čestmír Suška
7. 6. – 11. 7.
→ vernisáž / opening: 7. 6. v 17.00
Na neoficiální scénu českého umění vstoupil
na konci přelomu 70. a 80. let. Na tvůrčí stáži
v americkém Vermontu (2005) objevil pro
svou práci kovové nádoby (koule, polokoule,
válcové cisterny), které ornamentálně prořezal
a tím rozehrál interakci mezi vnitřním a vnějším
prostorem. Tento princip ve své tvorbě nadále
rozvíjí a variuje. V Blansku plánujeme instalovat
jak objekty a grafiky v interiéru, tak i větší
objekt před budovu galerie.
Velikonoční výstava a objekty rostlin 8. – 16. 4.
Výstava ve vedlejších prostorách galerie
s ukázkami tradičných řemesel. Objekty rostlin
– přehlídka dětských prací.
12. 4. Posezení u cimbálu. doprovodný
program k výstavě Jany Želibské
21. 7. – 27. 7. Letní výtvarná dílna. Pro děti
(i tvořivé dospělé) zde bude nachystáno několik
výtvarně-tvořivých stanovišť jako ohlédnutí za
tvorbou umělců, kteří zde během posledního
roku vystavovali. Műller, Franta a Böhm,
Václav Stratil, Martin Vongrej, Petr Strouhal,
Jiří Polášek, Michal Czinege, Jana Želibská, Jiří
Načeradský a Čestmír Suška.
MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ
www
moravska-galerie.cz
otevřeno
st–ne 10–18, čt 10–19 h
Volné vstupy do stálých expozic
(Pražákův palác, Uměleckoprůmyslové
muzeum, Místodržitelský palác)
– PRAŽÁKŮV PALÁC
Husova 18 [F4]
Moderní a současné umění
Stálá expozice – vstup zdarma!
Fridrich Ohmann: Objev baroku a počátky moderní architektury v Čechách
do / until: 25. 5.
Friedrich Ohmann patřil mezi nejvýznamnější středoevropské architekty přelomu
19. a 20. století. V letech 1899-1907
vedl dostavbu císařského sídla ve
Vídni a byl profesorem architektury na
vídeňské Akademii výtvarných umění.
26. mezinárodní bienále grafického
designu Brno 2014:

Martin Vongrej
do / until: 1. 6.
Jeho tvorba spočívá ve vytváření komplexních instalací zabývajících se problematikou
lidského vědomí a vnímání. Výstava prověřuje
fundamentální vizuální principy, které paradoxně odkazují na to, co není viditelné.
26. mezinárodní bienále grafického
designu Brno 2014: Od A do B do C
20. 6. – 26. 10.
→ vernisáž / opening: 19. 6. v 18.00
Vizuální představení historie grafického designu
pomocí černých tabulí.
Osobnost českého grafického designu: Rostislav
Vaněk. 26. Bienále Brno má tu čest představit
jeho první retrospektivní výstavu, která představí výběr prací od školních let, přes grafickou
tvorbu knižní i časopiseckou, ukázky plakátů
a vizuální komunikaci ve veřejném prostoru.
– UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM
Husova 14 [G4]
Stálá expozice: Užité umění a design
vstup zdarma
Design.live! Jaroslav Juřica
do / until: 1. 6.
Mladý designér se svojí progresivní tvorbou již
vřadil mezi renomovaná jména současné domácí i zahraniční scény. Ve své tvorbě dokázal
funkčně propojit tradiční sochařské školení
s principy produktového designu.
Někdy v sukni. Umění 90. let
do / until: 18. 5.
Výstava představuje tvorbu žen umělkyň, které
se prosadily v devadesátých letech minulého
století. V jejich práci jsou zřetelné dvě dominantní tendence, a to je buď konceptuální práce
s objektem a instalací (jakési nové sochařství),
nebo práce s různými typy technického obrazu
(digitální i klasická černobílá fotografie, videoprojekce).
26. mezinárodní bienále grafického
designu Brno 2014
20. 6. – 26. 10.
→ vernisáž / opening: 19. 6. v 18.00
Mezinárodní bienále grafického designu Brno
se již více než padesát let snaží reflektovat dění
a proměny grafického designu a vizuální kultury
a řadí se mezi nejstarší a nejvýznamnější akce
tohoto druhu na světě. Tématem 26. ročníku
Bienále Brno je vzdělávání v oblasti grafického
designu a vizuální komunikace.
Mezinárodní přehlídka
20. 6. – 26. 10.
→ vernisáž / opening: 19. 6. v 18.00
Tradiční součást Bienále Brno, bude v mnoha
ohledech výjimečná. Důrazem na studentské práce ponechá nyní tvorbu profesionálů
stranou.
– CAMERA A RESPIRIUM
Voliéra No. 1. Oděvní silueta v současné české módní tvorbě
do / until: 18. 5.
Devatenáct českých designérů představí podoby oděvní siluety v 21. století. Oděv je v tomto
případě chápán jako solitérní objekt, který sám
o sobě konstruuje prostor pro svého nositele.
Výstava nabízí rozsahem největší prezentaci
současné autorské tvorby u nás.
26. mezinárodní bienále grafického
designu Brno 2014: Laureáti Grand
Prix Bienále Brno: Cornel Windlin /
Mevis & van Deursen
20. 6. – 26. 10.
→ vernisáž / opening: 19. 6. v 18.00
Cornel Windlin (Švýcarsko) je designér a art
director v současnosti působící v Berlíně.
Designéři Armand Mevis a Linda van Deursen
(Nizozemsko) vedle své praxe působí také jako
pedagogové na Rietveld akademii v Amsterodamu, Werkplaats Typografie v Arnhemu a Yale
University School of Art v New Haven.
– PODESTA
Dětské křtící soupravy
do / until: 12. 10.
Kromě dárku od kmotrů dostávalo dítě ke křtu
také speciální oblečení – křestní soupravičku, jejíž součásti často plnily určité obřadní
a ochranné funkce. Použité luxusní materiály,
výzdoba a způsob provedení svědčí o významu
křtu, jímž se dítě plnohodnotně zařadilo do
rodiny a společnosti.
– MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC
Moravské náměsti 1a [G5]
Umění od gotiky po 19. století
Stálá expozice – vstup zdarma!
Kateřina Šedá: Bedřichovice nad Temží
– Kulturní dům Bedřichovice v MG
do / until: 23. 5.
Akce tradičně zajišťované KD Bedřichovice se
po dobu omezeného provozu z důvodu přestavby náměstí konají v Místodržitelském paláci
(promítání amatérských filmů, představení
ochotnického divadla Stodola, kalanetika, košt
vín, ostatkový průvod atd.). Všechny akce jsou
přístupné veřejnosti.

– KABINET
Holland_retro_style. Nizozemské malířství zlatého věku jako zdroj inspirace
umění 19. století
Dlouhodobá výstava doplňuje expozici starého
umění o vybraná díla nizozemských malířů 17.
století, která konfrontuje s obrazy, vytvořenými
v 19. století ve zjevné návaznosti na tvorbu
obdivovaných barokních vzorů.

Muzeum romské kultury je unikátní institucí
zabývající se historií a kulturou Romů od
počátků k dnešku. Kromě stálé expozice Příběh
Romů nabízí dočasné výstavy, pořádá akce
pro veřejnost, působí jako vědecké pracoviště
a v rámci Dětského muzejního klubu koordinuje
aktivity pro děti z lokality okolo muzea.

Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům
Stálá expozice
Krajinou koncernovaného designu
25. 4. 2014–29. 3. 2015
Výstava představí tvorbu designérů Studia
Koncern. Absolventi brněnské FaVU VUT Martin
Immrich a Jiří Přibyl patří mezi nejúspěšnější
české designéry. Za své návrhy získali Red Dot
Design Award, analogii filmového Oscara pro
designéry.
– 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.
Josef Hoffmann: Inspirace
Hledání inspirací tvorby architekta a designéra
Josefa Hoffmanna.
Stálá expozice.
Kolegialita a kontroverze
do / until: 26. 10.
Prostřednictvím kreseb, fotografií a textů
upozorní výstava na kolegiální, ale i konfliktní
vztahy mezi Josefem Hoffmannem a jeho krajany mezi Moravou a Vídní.
Doprovodné programy v Moravské
galerii v Brně:
20.–22. 6. Sympozium 26. mezinárodní
bienále grafického designu Brno 2014:
třídenní cyklus přednášek a prezentací světově významných tvůrců a teoretiků designu.
Sympozium nabídne možnost seznámit se
s osobnostmi grafického designu, s jejich
prací a názory. Rovněž bude i příležitostí
k osobním rozhovorům a kritické diskusi.
Pracovními jazyky jsou čeština a angličtina.
Moderuje: James Langdon (UK)
10. 4. v 19.00 StředověC JinaX, Velkomoravské setkání. Architektura mezi východem,
jihem a západem, přednáška (UMPRUM,
Husova 14)
14. 4. v 17.30 Voliéra No. 1, Móda ČSSR
v éře budování socialismu, přednáška (UMPRUM, Husova 14)
23. 4. v 18.30 Prostor pro město III,
přednáška, projekce, koncert (Místodržitelský
palác, Moravské nám. 1a)
26. 4. Kateřina Šedá: Bedřichovice nad
Temží, Bedřichovický triatlon – I. ročník cesty
porozumění (Místodržitelský palác, Moravské
nám. 1a)
5. 5. v 17.30 Voliéra No. 1, Japonská
avantgarda: móda jako koncept, přednáška
(UMPRUM, Husova 14)
12. 5. v 17.30 Voliéra No. 1, Móda proti
módě: dekonstrukce, ekologie, nové technologie, přednáška (UMPRUM, Husova 14)
15. 5. v 10 a 16 h, Vymalováno!, Co skrývá
tajemná komnata, výtvarná dílna pro děti
(UMPRUM, Husova 14)
17. 5. v 18.00–24.00 Brněnská muzejní
noc (Pražákův palác, Uměleckoprůmyslové
muzeum, Místodržitelský palác)
24. 5. Kateřina Šedá: Bedřichovice nad Temží, Bedřichovický triatlon II. (Místodržitelský
palác, Moravské nám. 1a)
PAMÁTNÍK LEOŠE JANÁČKA
Moravské zemské muzeum
Smetanova 14 [E4] otevřeno út 9–15,
st–pá 9–17, so–ne 13–18
www
mzm.cz/pamatnik-leose-janacka
Inge Kosková: Prožitkové záznamy
do / until: 25. 5.
Výstava představuje autorčinu tvorbu z roku
2010. Inge Kosková zaznamenala při poslechu
Janáčkovy skladby Zápisník zmizelého svůj
vnitřní prožitek v automatickém záznamu,
který je svým způsobem prožitkovou partiturou
daného díla. Záznam je jedinečným vhledem do
autorčina pochopení Janáčkova díla.
MUZEUM MĚSTA BRNA
www
spilberk.cz
otevřeno
út–ne 9–17 h,
– VILA TUGENDHAT
Černopolní 45 [D6]
www
tugendhat.eu
otevřeno
út–ne 10–18 h
Rezervace vstupenek –
http://rezervace.spilberk.cz/,
nebo na tel. č. 515 511 015

– GALERIE KABINET

– GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE
Svět bez hranic. Romové a sport /
World without borders. Roma and sport
do / until: 21. 9.
Výjimečné osobnosti. Silné příběhy. Sportovní
úspěchy, překonané překážky i bolesti. To
jsou Romové a sport v Muzeu romské kultury.
Interaktivní výstava představuje dosud
nemedializované téma romských sportovců,
kteří úspěšně reprezentovali a reprezentují
naši zemi. / Extraordinary personalities.
Powerfull stories. Sport achievements,
overcome obstacles and pain. Roma and sport
in Museum of Romani culture. Interactive
exhibiton present the topic of Roma sportsmen, who succesfully represent our country.
Cikánský mýtus / The Gypsy myth
do / until 21. 9.
Výstava pohlednic a dobových fotografií odhaluje protiklad mezi autentickými zobrazeními
života Romů a romantizujícími stereotypy, které
si o nich vytvářela majorita. / The exhibition
of postcards and old photographs reveals the
contradiction between authentic depictions of
life of the Roma and romanticizing stereotypes
the majority created of them.
Stálá expozice: Příběh Romů/ Permanent exhibition: The story of Roma
Stálá expozice prezentuje romské dějiny a kulturu od počátků po současnost a svým tématem
i rozměrem je světovým unikátem. V 6. sálech
je divákům na časové ose představen Příběh
Romů, který odkrývá nejen romskou historii na
pozadí obecných dějin, ale také fakta týkající
se vývoje a zákonitostí romské komunity. /
The permanent exhibition presents the Roma
history and culture from its beginnings to the
present day and by its theme and dimension is
a world unique. You can discover the Story of
Roma presented on the timeline in the six halls,
revealing not only the history of the Roma in the
background of the general history, but also the
facts relating to the development and rules of
the Roma community.
NADVEŘEGALERIE
Kamenná čtvrť 27 [H2]
https://www.facebook.com/
nadveregalerie
Boha Duke Nuke: Hyper Průser
duben
Komix, Eggstempo 8bit music
Alexandra Cihanská Machová a Roman
Cihanský Mach
květen
Miroslav Brno: StřiBrno
červen
Fotka. Komentovaná vernisáž na téma: Jak
udělat ze špatné fotky umění.
OFF / FORMAT
Gorkého 41 – dvorní trakt[F3]
www
offformat.cz otevřenoút+ne 14–19 h
nebo po telefonické domluvě
+420 737 969 098
Ján Šipöcz
10. 4. – 14. 5.
→ vernisáž / opening: 9. 4. v 18.00
V jemném, ale podstatném napětí mezi
fotoalbem a sbírkou fotografií. Fotografické
cykly Jána Šipöcze vznikají stále častěji
přivlastněním cizího nalezeného materiálu,
jeho selekcí i transformací, která nastává
pohybem souvislostí, zaostřením na zvolený
detail i novým autorským zásahem. To osobní
je odosobňováno zaměřením na ryze výtvarné
kvality snímků a do cizích kompozic se vkrádají
osobní vzpomínky. V instalaci získává plošné
médium povahu objektu – hmotného otisku čehosi podstatného z naší neinscenované reality.
Jakub Tomáš
22. 5. – 25. 6.
→ vernisáž / opening: 21. 5. v 18.00
Koloristickou bravuru předmětné malby si
osvojil při studiu v malířském ateliéru Jiřího
Sopka. Dřívější témata scéničnosti a zátiší
nyní kontinuálně gradují v cyklu „vystřihovánek“ fotografií a reprodukcí, které podlepené
kartonem expandují do prostoru jako recyklát
autorova sledovaného vizuálně informačního
pole. Někdy samy o sobě ironické již vlastním
zprostorovatěním se stávají teprve předlohou,
figurativním zátiším pro médium malby. Jím je
pak vizualizována konkrétní scéna, ať už významově aranžovaná nebo rytmizovaná „životem“
nakupených modelových situací.
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
Blok 2.
do / until: 16. 4.
– GALERIE MLADÝCH

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY
Bratislavská 67 [E6]
www
rommuz.cz
otevřeno
út – pá 10 – 18, ne 10.00–18.00
poslední vstup v 17.15

TVAR
Rosická 1 [H6]
tel.: +420 773 037 876
www
galerietvar.tumblr.com

Pavla Malinová: Na moři se neztratím,
slzy v radost obrátím
Výstava seznamuje s aktuální tvorbou
Pavly Malinové, která se přiklání k médiu
kresby. Práce spojuje téma vody jako živlu,
který očišťuje „kruté“ prožitky reálného bytí.

26. mezinárodní bienále grafického
designu Brno 2014: OFF program
20. 6. – 26. 10.
→ vernisáž / opening: 19. 6. v 18.00
OFF program je koncipován jako otevřený prostor věnovaný workshopům, intervencím a jiným
oborovým prezentacím.
– 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
www
moravska-galerie.cz/jurkovicova-vila

problematiku galerijní prezentace komiksového
díla. Staví do nového světla nevinnost a dobro,
které si spojujeme s dětským světem, světem
pohádek a s tvorbou pro děti obecně.

Eva Jaroňová: Škůdci… ve spolupráci
se škůdci
Projekt Škůdci Evy Jaroňové rozvíjí příběh
stejnojmenného autorského komiksu a řeší

Digital Exchange
do / until: 15. 4.
Výstava Digital Exchange představuje výsledky
tvůrčí spolupráce studentů Ateliéru sochařství
1 FaVU VUT v Brně a newyorské School of Visual
Arts spočívající ve vzájemné výměně datových
souborů a následném 3D tisku drobných
sochařských realizací ￼
– KONTEXT
Ondřej Homola: Interest
V pozadí výstavy figuruje rehabilitace keramiky
jako materiálu, který je dlouhodobě zasažen
relativním nezájmem umělců. Současně se
jedná o perzifláž tradičního tvarosloví i muzeální
prezentace keramiky.
Blok 3.
23. 4. – 11. 6.
vernisáž / opening: 22. 4. v 17.30
– GALERIE MLADÝCH
Adéla Sobotková: Holografický
hieroglyf
„Holografický hieroglyf“ je přepisem či metaforou neustálého zpřítomňování vzpomínek
a s tím ruku v ruce zpřítomňování a oživování
zapomnění. Nejasný znak, který se již nedá
zcela jistě rozluštit, a přeci jej máme celý před
sebou, vidíme ho ze všech stran, ale i skrze něj,
je přítomný a přitom nereálný. Dokonalý záznam
neurčitosti.
– GALERIE KABINET
Lucia Papčo: Liminal
Slovenská autorka Lucia Papčo vychází z klasického žánru – krajinářské fotografie, kterou
dotváří a „problematizuje“ dalšími fotografickými a grafickými technikami. Využívá negativů,
přetisků, přemaleb a jiných technologií, kterými
vzdaluje fotografii od její záznamové dimenze.
– GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE
P.O.L.E.: Dopisy z oběžných drah, lety
do společnosti
Výstava vychází z několika konkrétních dopisů
reálných historických postav, které jejich autoři
směřovali do společenského prostoru. Dopisy,
které jsou předmětem autorova zájmu, dokládají a nebo naopak markýrují bezvýchodné
postavení jejich pisatelů. Pro potřeby výstavy se
tyto dopisy stávají paralely raket vyslaných do
„kosmu společnosti“.
– KONTEXT
Kateřina Burgertová: Všechny moje
lásky, střípky z chladných hvězd
Ve výklencích, připomínajících kapličky nebo
apsidy v kostele, se objeví magické paralelní
světy s několika postavami, které si začaly
v kresbách Kateřiny Burgertové vytvářet svou
vlastní mytologii.
Blok 4.
18. 6.–30. 7.
vernisáž / opening: 17. 6. v 17.30
– GALERIE MLADÝCH
Marta Fišerová: Nalezený
Ve spolupráci s… městem Brno. Na světě se
povaluje množství divných objektů. Toto množství se většinou nachází v různých hromadách,
konstelacích a shlucích. Smyslem projektu
Nalezený (evokujíc Vyvolený) je vyhledání ideální ready-made instalace pro Galerii mladých ve
veřejném prostoru města Brna a tu do prostoru
galerie přenést.
– GALERIE KABINET
Roman Štětina: Modrý balón
Pro video tvorbu Romana Štětiny jsou charakteristické mediální a oborové interference: vztahují se jednak k historii kinematografie nebo
spíše k historii filmového a televizního diváctví,
jednak ke zvukové a rozhlasové tvorbě.

Tomáš Motal
duben
Michal Kříž
květen
UMAKART
Lidická 40 [E5]
otevřeno
nonstop
www
facebook.com/Galerie-Umakart
Sakrowski: Gallery Surfing v Umakartu
/ Sakrowski / Gallery Surfing in Umakart gallery
15. 4. – 9. 5.
→ vernisáž / opening: 14. 4, v 18.00
Sakrowski žije a pracuje v Berlíně. Spolupracoval s Ludwig Boltzmann Institute Media.Art.
Research na výzkumném projektu „Netpioneers“. Od roku 2007 pracuje pod přezdívkou
curatingyoutube.net. Gallery surfing je jednou
z jeho posledních prací. Čistě internetová
aktivita bude přenesena do IRL („In real life“)
prostoru galerie Umakart a nechá tak kolemjdoucí nahlédnout do virtuálních galerií, které
se zrodili pro virtuální svět, ale které vystavují
díla s reálným dopadem. Kurátorují Barbora
Trnková & Tomáš Javůrek. / Sakrowski lives
and works in Berlin. He worked freelance at
the Ludwig Boltzmann Institute Media.Art.
Research within the ‘Netpioneers’ research
project. He works under the moniker curatingyoutube.net. Gallery surfing is one of the
last work of this author. This pure internet
activity will be replaced into the IRL („In Real
Life“) space of Umakart gallery. Lets leave the
passers (the gallery visitors) to insight into
the virtual galleries, which have been born for
unreal space, but showing the artworks with
the real consequences. Curated by Barbora
Trnková & Tomáš Javůrek
Jakub Jansa
13. 5. – 8. 6.
vernisáž / opening: 12. 5. v 18.00
Druhá z cyklu Výměnných výstav naváže kontakt
s čerstvě porodivši Galerií Kaluž z Ostravy.Tato
galerie je specifická tím, že je činná převážně
na podzim, když prší.
Každý kurátor má své oblíbence, kterým by přál
radost, lásku, štěstí a výstavy, proto jsem se
rozhodli naše koně směnit za cizí a důvěřovat
vkusu kurátorů jedinečných galerií (a zároveň
k nim propašovat umělce naše). Od Galerie Kaluž jsme obdržely koně Jakuba Jansu, studenta
ateliéru supermédií na pražské UMPRUM, muže
natolik povědomého, že ho nakonec určitě
známe. Kurátoruje Kateřina Olivová. / The
second one show from Exchanging exhibitions
cycle establish contact with the new born
Ostravas gallery named Kaluž (Splash). This
gallery is special, because of being active after
rain, mostly in the fall. Each curator has his own
favorites, wishing them a lots of joy, love, happiness and exhibitions. Thats why we decided
to exchange „our horses“ and trust to curators
of unique galleries (and to push our artist into
their gallery at the same time). We have Jakub
Jansa from Kaluž gallery. Jakub studies in
Supermedia department, UMPRUM Prague. This
man is so familiar to us, that we know who he
is. Curated by Kateřina Olivová
Martin Cáb
10. 6. – 13. 7.
vernisáž / opening: 9. 6. v 18.00
Mladý intermediální umělec, malíř, hudebník,
láskyplný student v ateliéru dědy Václava Stratila, s kterým má společný původ v Olomouci
a to, že vypadá jak postava z pohádkové knížky
(v Martinově případě ilustrované Helenou
Zmatlíkovou). Jeho neutuchající optimismus
a entuziasmus pramení v mateřském mléce.
Celý Umakart se těší na tuto výstavu. Kurátoruje
Martinův spolužák a kamarád Šimon Kadlčák.
/ Young intermedial artist, painter, musician,
tender student in the „dědas“ (grandpa‘s) Václav Stratil‘s studio. With Václav he shares roots
in Olomouc and the fact, that he looks like a
creature from fairytale book. (In Martin‘s case it
is a book illustrated by Helena Zmatlíková). His
endless optimism and enthusiasm rises from
breast milk. Curated by Martin‘s schoolmate
and friend Šimon Kadlčák.
RICHARD ADAM GALLERY
Ve Vaňkovce 2[H6]
www
ragallery.cz
otevřeno
po–ne 10–18 h, čt zavřeno

– GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE
– RICHARD ADAM GALLERY
Svět práce
není ideologickou reminiscencí, ale jednoduchým pojmenováním introspektivní dimenze
jakékoli činnosti. Výstavní soubor této kolektivní
přehlídky zahrnuje širokou škálu sebereferenčních přístupů v duchu „myslím na to, jak myslím“ nebo „myslím na to, jak pracuji“. Soustředí
se na jakési pohledy do zrcadla, které odrážejí
naše touhy po smysluplných činech.
– KONTEXT
Veronika Přikrylová:
Výstavni projekt tematizuje postup vnímání.
Název Obrázek tak neodkazuje k vystavenému
objeku, nýbrž k výslednému diváckemu zážitku.
Nabídka komentovaných prohlídek po
objednání na tel.: 542 427 108 nebo e-mail:
galerie@ticbrno.cz.

Christian Macketanz
do / until 25. 5.
Na přelomu února a března 2014 byla v hlavním
výstavním prostoru Richard Adam Gallery v Brně
zahájena výstava významného současného
německého malíře Christiana Macketanze.
Touto výstavou se navázalo na více jak dvacetiletou tradici, kdy byla na různých skupinových
výstavách jeho tvorba v Brně představována.
Malířská tvorba Christiana Macketanze vychází
z realistické tradice, kterou ale posouvá autor
používáním více či méně upravené perspektivy
do jemně surreálných rovin. Rovněž hraje
významnou roli jistý etický nebo filosofický
rozměr, propůjčující jeho obrazům do značné
míry tajemný charakter.
Obrazy ze sbírky Richard Adam Gallery
11. 6. – 28. 9.
→ vernisáž / opening: 10. 6. v 18.00

Sbírka obrazů a kreseb Richard Adam Gallery je
velmi rozsáhlá a zahrnuje tvorbu generace 80.
a 90. let 20. století, stejně jako obrazy, které
vytvořili malíři nejmladší nulté generace 21.
století. V jejich sbírkách se nacházejí například
i rozsáhlé soubory slovenského a německého
malířství a sochařstvíí. Když tedy vezmeme
v úvahu rozsah kolekce i generační různorodost
uměleckých děl, nutně si musíme uvědomit
řadu různých přístupů, které je možné aplikovat
pro tvorbu koncepce výstavy. Aby tento potenciál byl využit, oslovuje Richard Adam Gallery
externí kurátory a dává jim možnost vytvořit
vlastní pojetí. To je o to zajímavější, že tito
odborníci mohou vybrat nejen již někdy dříve
představená díla, ale samozřejmě i rozsáhlý
soubor obrazů a kreseb, které dosud nikdy
presentovány nebyly. Pro letošní letní přehlídku
jsme jako kurátora oslovili Ondřeje Chrobáka,
pracovníka Moravské galerie v Brně a jednoho
z velkých znalců současného výtvarného umění.
Kurátor: Ondřej Chrobák.

Čítárna a odpočinkový prostor – oáza galerijního
maratonu ve středu města.

zaměřený program, který proběhne za účasti
umělců a audio-nadšenců v rámci Týdne města
12.–18. 5. v Brně. Aktuální informace najdete
na www.tydenmesta.cz a soundwalksbrno.
artmap.cz. Vytvořila ArtMap s kolektivem AVA
(ava.chernobyl.eu) a přáteli. Motto Týdne města: Chceme vrátit městu jeho lidskost a půvab.
Nezlobíme se, že je něco špatně. Místo toho
nabízíme ochutnávku, jak by živé město pro lidi
mohlo vypadat.
Trasy procházek najdete zakreslené v mapě.

Open Studios 2014
7.–8. 6.
dny otevřených brněnských ateliérů, více informací a program sledujte na:
openstudios.tumblr.com
NA VÝLETĚ

Brněnská muzejní noc
17. 5. v 18.00–24.00
www.brnenskamuzejninoc.cz
Leháro na muzejní noci s ArtMap
Moravské nám. 1A
bookstore.artmap.cz
17. 5. v 18.00–24.00

GALERIE KAPLE
Komenského 1, Valašské Meziříčí
galerie.kzvalmez.cz
Jiří Kovanda: T jako logika
11. 4.– 12. 6.

– GALERIE NA MOSTĚ
Evžen Šimera
do / until 25. 5.
Po Josefu Achrerovi, kterého na samostatné
výstavě představila Richard Adam Gallery
v říjnu 2013, následuje další významný
představitel české malby nejmladší generace,
totiž Evžen Šimera. Richard Adam Gallery tím
pokračuje v představování špičkových autorů
generace nultých let 21. století. Evžen Šimera
není i je geometrista. Jeho obrazy, alespoň na
první pohled, geometricky opravdu vypadají.
Ale způsob jejich tvorby je jiný. Šimera používá
především techniku stékané kapky barvy, která
do jisté míry pracuje s náhodou jako s důležitým
fenoménem tvorby. Nově vytvořené obrazy,
které Šimera připravil pro výstavu v Richard
Adam Gallery dále možnosti takové tvůrčího
postupu prohlubují.

DŮM UMĚNÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE
MCA ATELIER / STŮL U OKNA, NA STOLE KNIHA
DO 20. 4.

Luděk Rathouský
11. 6. – 28. 9.
vernisáž / opening: 10. 6. v 18.00
Luděk Rathouský, zakládající člen skupiny Rafani, už několik posledních let intensivně pracuje
na cyklu obrazů variujících a zpracovávajících
motivy z gotických maleb především Mistra
Theodorika. Od pláten, ve kterých do jisté míry
používal i odkazy na postavy, ptáky či rostliny,
které se na Theodorikových deskách objevují,
dospěl postupně k „vyprázdněnosti“ obrazové
plochy, kdy rozhodujícím tématem je vlastně
především zlaté pozadí. Vytvořil také analogický
počet obrazů jako právě Mistr Theodorik pro
Kapli svatého Kříže na Karlštejně. Pokud to
galerijní prostory dovolí, měl by být tento cyklus
v Richard Adam Gallery představen celý.
– GALERIE ZA STĚNOU
Richard Roháč: Přízraky
do / until 25. 5.
Richard Roháč absolvoval Fakultu umění
Technické univerzity v Košicích v ateliéru Adama
Szentpéteryho, umělce, který je známý svojí
tvorbou striktní, byť velmi barevné, geometrie.
A výrazná barevnost je charakteristická i pro
značnou část malířské produkce Richarda
Roháče. Tím však veškerá podobnost jeho
tvorby s tvorbou učitele končí. Tento „košický
Lautrec“, jak bývá Roháč občas přezdíván, je
totiž bytostný expresionista téměř „německého“
formátu. Ve svých existenciálních obrazech
vyjadřuje snahu charakterizovat dnešní
společnost, její hodnoty, postavení člověka
v ní. Citelně negativní, symbolické záznamy
každodenních zkušeností zachycují násilí,
brutalitu, ale třeba i grotesknost, paradoxy
a absurditu dějů a událostí odehrávajících se
v současném světě. V tvorbě z poslední doby
už ustupuje dříve výrazná barevnost do pozadí,
a malby se stávají daleko spíše černobílými
záznamy, cítěnými navíc velice kresebně. O to
jsou ale pronikavější, hlubší, silnější. Právě
tvorba z poslední doby tvoří výraznou část
umělcovy výstavy Přízraky, která je v Richard
Adam Gallery k vidění do 25. 5.
Fraser Brocklehurst
11. 6. – 28. 9.
vernisáž / opening: 10. 6. v 18.00
Malířskou tvorbu Frasera Brocklehursta
nepředstavujeme v Richard Adam Gallery
poprvé. Tento Angličan, který již od počátku
90. let žije v Praze, je příkladem specificky
chápaného expresionismu, který však postrádá
německou „umanutost“ a útočnost. Originální
způsob, s nímž svoje plátna tvoří, dává daleko
spíše prostor pro přemýšlení o významu obrazů
jako takových, než k prvoplánovité agresivitě.
Plátna, které budou na výstavě představena,
vytvořil Fraser Brocklehurst během posledního
roku a představují tak pohled do nejaktuálnější
malířovy tvorby.
Výběr z doprovodného programu k výstavám:
16. 4. Odpolední velikonoční program pro
dospělé: výtvarná dílna a koncert TEVE
27. 4. – 29. 4. Premiéry inscenace Parent for
Rent divadla D’EPOG
5. 5. Symposium k inscenaci divadla D’EPOG
Parent for rent
10. 5. – 25. 5. Výstava literárního festivalu
I kráva má svou knihu
17. 5. Muzejní noc (komentované prohlídky
a výtvarné dílny)
20. 5. Diskusní seminář k inscenaci divadla
D’EPOG Parent for rent na téma Žena
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A za každým řemeslem je člověk!

jiří karel milan adrian darja jan david věra
Trnkova 119, 628 00 Brno
markéta tomáš jana miroslav zdeněk zuzana
tel./fax: +420 543 215 538
hana ivana jana lukáš silvie ilona pavel petr
www.tiskarna-didot.cz
vladimír tomáš irena jiří karla milada radka
david zuzana luděk darja ivana roman jan

Grey
GOLD

Dům umění města Brna
The Brno House of Arts

nejnovější tvorba
československých umělkyň 65+

www.dum-umeni.cz

30 04 — 03 08 2014

ENTER FaVU 2014 / Summer Edition
Dny otevřených dveří FaVU VUT v Brně:
– budova 1: Rybářská 125/13/15
– budova 2: Údolní 495/19
21.–22. 6.
Veřejná prezentace ateliérových prací studentů
FaVU VUT v Brně vytvořených za letní semestr
akademického roku 2013/2014 spojená
s konzultacemi pro uchazeče o studium. Bližší
informace: www.ffa.vutbr.cz

DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA
www
dum-umeni.cz
otevřeno
st–ne 10–18 h

sbírek, jež zatím nebyly nikdy zveřejněny. Od
klasických autorských či skupinových výstav
se samozřejmě odlišuje perspektiva nahlížení
a díla jsou vnímána rovněž v celkovém kontextu
sbírky. Presentace sbírky (na přání manželů
anonymní) byla volena tak, aby byl ukázán
rozsah sbírky od počátečních akvizic až po
soudobé přírůstky a rovněž demostrována šíře
médií a jednotlivých malířských, kresebných
a sochařských přístupů.

www.brnenskamuzejninoc.cz

Galerie je situována v zadním traktu budovy
Fakulty výtvarných umění. V roce 2014 se
program galerie soustřeďuje na experimentální
polohu studentských projektů. Jejich společným
jmenovatelem je především snaha o aktivní
formulaci vztahu mezi dílem (výstavní koncepcí)
a specifickým prostorem školní galerie.

sochařství 2 a Vysoké školy výtvarných umění v
Bratislavě, ateliér „IN“: intermédia a multimédia
Vystavující: Lucia Kotvanová, Pavlína Komoňová, Kristián Németh, Branka Uljarević, Matěj
Řízek, Michal Orság. Kurátorka: Jana Písaříková.

NA VÝLETĚ
Zvukové procházky
12. – 18. 5.
v rámci akce Týden města
soundwalksbrno.artmap.cz
www.tydenmesta.cz
Vydejte se s námi na procházky rozmanitým
zvukovým prostředím města. Zvukové stezky
vybízejí k procházkám a přinášejí možnost soustředit se na drobné, nevtíravé zvuky i pohlcující
hluk, které jsou součástí každodenního života
ve městě. Zároveň jsou pozvánkou na zvukově

ArtMap se těší podpoře:

Mapu poskytlo: © Marco Polo, s.r.o,
Naskové 1, 150 00 Praha 5
ArtMap kontakt: info@artmap.cz, artmap.cz, bookstore.artmap.cz
VYDÁVÁ ARTMAP, O.S. / GRAFICKÉ ŘEŠENÍ PETR HRŮZA
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ZVUKOVÉ PROCHÁZKY
12. – 18. 5.
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FAIT GALLERY / MEM

ZVUKOVÁ STEZKA Č. 1
délka cca 90 min.
(Arboretum – Stadion
Sokol Žabovřesky)
ZVUKOVÁ STEZKA Č. 2
délka cca 60 min.
(Vyhlídka - Podél řeky
Svitavy: Cejl – Křenová)

B

ZVUKOVÁ STEZKA Č. 3
délka cca 45 min.
(Pod Špilberkem - Lipka)

GALERIE.CZ
S T O RE

soundwalksbrno.artmap.cz

BOOK

BEDŘICHOVICE
NAD TEMŽÍ
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Říčních toků: 1
Hostinců: 2
Obchodů: 0
Církevních staveb: 1
Ulic: 7
Zastávek: 5
Autobusových linek: 5
Tramvajových linek: 0
Úroveň kultury: vzestupná

VILA TUGENDHAT

GALERIE 34
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KATEŘINA ŠEDÁ
3. 9. 2013 — 3. 9. 2014
MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ

PAMÁTNÍK LEOŠE JANÁČKA

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY

Netypická výstava Kateřiny Šedé podrobně
sleduje jednu z částí pětiletého projektu,
který byl zahájen před třemi lety v londýnské
Tate Modern pod názvem Od nevidím do nevidím.
Moravská galerie v Brně se v období od 3. 9. 2013
do 3. 9. 2014 stává spolu partnerem projektu
Kateřina Šedé Bedřichvice nad Temží. Aktuálně
je v rámci projektu do přízemí Místodržitelského
paláce přemístěn Kulturní dům Bedřichovice
(22. 2.–23. 5.). Akce tradičně zajišťované
KD Bedřichovice se po dobu omezeného
provozu z důvodu přestavby náměstí konají v
MG (promítání amatérských filmů, představení
ochotnického divadla Stodola, kalanetika,
košt vín, ostatkový průvod atd.). Všechny akce
jsou přístupné nejširší veřejnosti, která si
KD Bedřichovice může také pronajmout.

OFF FORMAT
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MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC
GALERIE AULA, FAVU VUT
GALERIE ASPEKT

DŮM UMĚNÍ

GALERIE ARS

PRAŽÁKŮV PALÁC
HRAD ŠPILBERK

UMPRUM

ANNE FRANK MEMORIAL

FAIT GALLERY PREVIEW
DŮM PANŮ Z KUNŠTÁTU

3

G99

GALERIE TIC

G

Sledujte web, facebook MG a blog
www.bedrichovicenadtemzi.cz, kde jsou
průběžně aktualizovány informace o
připravovaném programu a fázích revitalizace
náměstí v Bedřichovicích, jehož otevření se
stane vyvrcholením celého projektu.

RICHARD ADAM GALLERY
SLÉVÁRNA VAŇKOVKA
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NADVEŘEGALERIE
4AM

SPOJENÍ MORAVSKÁ GALERIE
V BRNĚ � BEDŘICHOVICE

PŘEHLED
PLÁNOVANÝCH AKCÍ

Auto:
11 km, 14 minut / Koliště – Křenová – Ostravská – silnice č. 50; 9,9
km, 18 minut / Koliště – Křenová – Olomoucká – Hviezdoslavova –
silnice č. 430
Kolo:
10 km, 41 minut
Pěšky:
9,5 km, 142 minut / Koliště – Křenová – Olomoucká – Hviezdoslavova
– silnice č. 430
MHD:
Moravské nám. (tram. č. 1), příp. Česká (tram. č. 4, 9, 12) – Hlavní
nádraží – pěšky – Úzká (bus č. 701, 702) –Šlapanice, Bedřichovice, roz.

Vstupenkou na všechny akce je
Bedřichovický diář 2014 od Kateřiny
Šedé, k zakoupení na pokladnách MG za
150 Kč / Místodržitelský palác, Moravské
nám. 1a; Pražákův palác, Husova 18;
Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14

Moravské nám. (tram. č. 1), příp. Česká (tram. č. 4, 9, 12) –
Hlavní nádraží – pěšky – Zvonařka (bus č. 601, 602) – Šlapanice,
Bedřichovice, roz.
Moravské nám. (tram. č. 1) příp. Česká (tram. č. 4, 9, 12) – Hlavní
nádraží (trol. č. 31, 33) – Šlapanice, Kalvodova – (bus. č. 151 nebo
pěšky) – Bedřichovice
Moravské nám. (tram. č. 1), příp. Česká (tram. č. 4, 9, 12) – Hlavní
nádraží (tram. č. 8) – Jírova (bus č. 151) – Bedřichovice
Moravské nám., příp. Česká (tram. č. 3) – Stará osada (bus. č. 58, 78)
– Nám. Karla IV. (bus. č. 151) – Bedřichovice
Česká (tram. č. 9) – Dělnický dům (bus č. 58, 78) – Nám. Karla IV.
(bus č. 151) – Bedřichovice

Všechny akce se konají buď
v Bedřichovicích, nebo v Moravské galerii
v Brně.
DUBEN
10. 4. od 18.00 – kalanetika / k cvičení je
zapotřebí karimatka a sportovní oblečení
/ Kulturní dům v MG
14. 4. – výjezdní zasedání zastupitelstva
města Šlapanice / bez účasti veřejnosti
14. 4. od 17.00 zkouška představení
Nemrtvá nevěsta ochotnického divadla
Stodola / Kulturní dům v MG
17. – 19. 4. – Bedřichovické zpravodajství
natáčí o dění v Moravské galerii v Brně
24. 4. od 18.00 – kalanetika / k cvičení je
zapotřebí karimatka a sportovní oblečení
/ Kulturní dům v MG

24. 4. od 17.00 zkouška představení
Nemrtvá nevěsta ochotnického divadla
Stodola / Kulturní dům v MG
26. 4. – Bedřichovický triatlon –
I. ročník cesty porozumění (pochod
do Bedřichovic) / start ve 14.00 před
Místodržitelským palácem Moravské
galerie v Brně
KVĚTEN
15. 5. od 18.00 – kalanetika / k cvičení je
potřebná karimatka a sportovní oblečení /
Kulturní dům v MG
17. 5. 2014 – Brněnská muzejní noc –
od 16.00 do 18.00 na koštu vín zahraje
Národopisný soubor Líšňáci;
18.30 promítání historických snímků
Jiřího Kubiše; 19.00 vernisáž fotografie ze
společného focení občanů Bedřichovic;
21.00 vystoupení ochotnického divadla
Stodola (Souhrnné dílo Williama
Shakespeara ve zkrácené verzi)
23. 5. – uzavření Kulturního domu
v Moravské galerii v Brně
24. 5 – Bedřichovický triatlon – II. ročník
cesty porozumění (běh do Bedřichovic na
hody a hodovou zábavu) / start ve 14.00
před Místodržitelským palácem Moravské
galerie v Brně

ČERVEN
2. 6. Kontrolní den III. / Bedřichovice
12. 6. Prezentace nové návsi za účasti
architektů / Místodržitelský palác
14.–15. 6. Bedřichovické zpravodajství
natáčí o grafickém Bienále Brno 2014
21. 6. Bedřichovické zpravodajství
prezentuje příspěvek o bienále
a zpravodajství z Bedřichovic na sympoziu
v rámci bienále
ČERVENEC
7. 7. Kontrolní den IV. / Bedřichovice

I

J

SRPEN
4. 8. Kontrolní den V. / Bedřichovice
ZÁŘÍ
3. 9. BEDŘICHOVICKÝ TRIATLON —
III. ročník cesty porozumění (jízda na kole
do Bedřichovic na slavnostní otevření
nové návsi) / start před Místodržitelským
palácem
3. 9. Slavnostní otevření nové návsi
v Bedřichovicích / Bedřichovice
3. 9. Promítaní dokumentu režiséra Jana
Gogoly ml. Jak se dělá svátek/ kino Scala,
popř. Místodržitelský palác
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Brno 1 / 4 – 30 / 6 / 2014
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Charakter sídla: vesnice
Počet obyvatel: 325 (k 5. 11. 2013)
Počet domů: 122 (2013)
PSČ: 664 51
Součást obce: Šlapanice
Okres: Brno-venkov
Kraj: Jihomoravský
Historická země: Morava
Katastrální území: Bedřichovice (1,75 km²)
Zeměpisné souřadnice:
49° 10’ 49” s. š., 16° 43’ 14” v. d.
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TOVÁRNÍ HALA PONAVA

Contemporary Art
in Brno Galleries
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Současné umění
v brněnských galeriích
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