Milan Grygar

Informace o termínech vernisáží najdete
na stránkách artmap.cz a v našem
newsletteru a nebo streamu příspěvků
na FB ArtMap.

Světlo, zvuk, pohyb

DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA /
THE BRNO HOUSE OF ARTS
www.dum-umeni.cz
út – ne / Tue–Sun 10.00 – 18.00
– DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA
Malinovského nám. 2 (D5)

www.faitgallery.com Ve Vaňkovce 2, Brno

Síť. Gradient. Opilecký krok.
Grid. Gradient. Drunken Walks.
Dům umění města Brna
The Brno House of Arts
19.4–30.7 2017

Jiří Thýn: Hledání monumentu II. /
In Search of a Monument II
19. 4. – 28. 5.
Multimediální instalace představí nejnovější práci Jiřího Thýna. Název výstavy
navazuje na Thýnův projekt z minulého
roku pro bienále umění Manifesta ve
švýcarském Curychu. Thýn se v těchto
posledních pracích pokouší symbolickým
způsobem vyjádřit k základním lidským
otázkám po uplývání času a konečnosti.
en A multi-media installation will introduce
the latest work of Jiří Thýn. In Thýn’s approach photography extricates itself from
the traditional photographic canon and
becomes contemporary visual art.
k / c Marika Svobodová

Contemporary Art
in Brno Galleries

Jiří „Big Boss“ Valter, 1990, foto: František Štorm

Současné umění
v brněnských galeriích

– DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU
Dominikánské nám. 9 (E4)
Mezi-obrazy: Archiv kameramana
Jaroslava Kučery / Inter-images:
The Archive of the Cinematographer
Jaroslav Kučera
19. 4. – 11. 6.

FaVU – výstava diplomových prací
absolventů FaVU VUT v Brně za akademický
rok 2016/2017
21. 6. – 16. 7.
Cílem výstavy je prezentovat komplexní
obraz fakulty a práci všech ateliérů školy
od klasických sochařských a malířských
disciplín přes grafický a produktový design
až po konceptuální projekty. Přehlídka
obhájených prací a konfrontace rozmanitých autorských a studentských přístupů
zároveň prezentuje veřejnosti pedagogické
výkony celé fakulty.
en Faculty of Visual Arts – exhibition of diploma works by graduates from the Faculty
of Visual Arts, Brno University of Technology, for the academic year 2016/2017. The
aim of the exhibition is to provide a comprehensive picture of the faculty and the
work of all of its studios from the traditional
sculpting and painting disciplines via graphic
and product design to conceptual projects.
The presentation of the successfully
defended works and a dialogue between
the different approaches by artists and students simultaneously presents the teaching
prowess of the whole faculty.
Brno Art Open: Sochy v ulicích / Sculptures
in the Streets
6. 6. – 27. 8.
Výstava se odehrává ve veřejném prostoru
města. Šestý ročník přehlídky Sochy
v ulicích – BAO 2017 vymezený mottem
„Báseň a pravda“ logicky navazuje na
záměr předchozích ročníků rozvíjet téma
„výtvarné umění a jeho funkce ve veřejném
prostoru“. Roli odborného garanta pro BAO
2017 přijal Marek Pokorný, v minulosti ředitel Moravské galerie a současný umělecký
manažer ostravské galerie Plato.
en The exhibition takes place in the public
space of the city. The sixth edition of the
festival Sculptures in the Streets (BAO
2017), with the motto “Poetry and Truth”,
logically follows up on the intention of the
previous years to develop on the theme of
“visual art and its function in public space”.
The BAO 2017 artistic concept comes from
Marek Pokorný, former director of the
Moravian Gallery in Brno and present artistic manager of Plato Gallery in Ostrava.
k / c Tomáš Knoflíček, Libor Novotný
FAIT GALLERY
Ve Vaňkovce 2 (F5)
út – so / Tue – Sat 11.00 – 18.00
Milan Grygar: Světlo, zvuk, pohyb /
Light, sound, motion
8. 3. – 27. 9.
Specifický koncept souvztažnosti vizuálního
a akustického rozvíjí Milan Grygar ve velmi
rozmanitých a často i protichůdných analogiích již pět desítek let. Fenomén zvuku
je v tvorbě Milana Grygara (* 1926) trvale
přítomný již od poloviny 60. let, kdy jej začal
systematicky zkoumat a zaznamenávat a stal
se tak neobvyklou parabolou k vizuálnímu
rytmu. Po experimentech s atypickými
kresebnými nástroji, jejich polyfonními
možnostmi pomocí mechanických strojků
a audiovizuálními performance se vrací zpět
k malbě, kde je zvuk naznačen narušením
monotonie linkou, rytmizací tvarů či napětím mezi barevnými plochami.
en Milan Grygar (*1926) is developing the
visual concept of interrelations between
sound and visual art for over five decades.
The phenomenon of sound is continously
present in his work since the half 1960's.
After experimenting with atypical drawing
tools and audiovisual performance Grygar
gets back to painting, where sound is only
indicated.
k / c Denisa Kujelová
Cyklus setkání s umělcem / Meeting the
artist: Jiří Černický, 5/4, 18:00

KMENY 90, 14. 5. – 1. 10., Moravská galerie v Brně /
Moravian Gallery in Brno, www.moravska-galerie.cz

BRNO
01/04 — 30/06 2017

Margot Pilz
7. 6. – 30. 7.
Margot Pilz patří k průkopnicím rakouského konceptuálního umění. Již její rané
fotografie obsahují experimentální a performativní aspekty, projevuje se v nich vliv
avantgardní kulturní scény 60. a 70. let.
Výstava, pořádaná ve spolupráci s Odborem kultury města Vídeň, připomene
význam autorčiny performativní fotografie
i její pozici v oblasti nových médií.
en Margot Pilz is one of the pioneers
of Austrian conceptual art, whose early
photographs feature experimental and
performative aspects disclosing the influence of the avant-garde cultural scene in
the 1960s and the 1970s. The exhibition,
organized in collaboration with the Department for Cultural Affairs of the City of
Vienna, underlines the significance of the
artist’s performative photography and her
position in the domain of new media.
k / c Jana Vránová

Jakub Šimčík: Jsme cizinci. Tady i tam.
5. 5. – 11. 6.
Umělecké rezidence ve spolupráci s festivalem Meeting Brno. Jakub Šimčík, jeden
z trojice rezidenčních umělců, pobývajících
na jaře v Domě pánů z Kunštátu, v Galerii
G99 představí tři videoinstalace spojené
tématem migrační historie jeho rodiny,
doprovázené fotografiemi a bohatým dokumentačním materiálem. Výstava mladého
švédského umělce narozeného v někdejším
Československu a usazeného dnes v Německu se zabývá hledáním rodinné a tak
i vlastní identity, snahou nalézt pravdu, z níž
z minulosti zbývají pouhé fragmenty.
en Artists-in-residence: A Collaboration
with the Meeting Brno festival
k / c Kateřina Tučková

Výstava představuje práci Jaroslava
Kučery, progresivního kameramana, který
určil vizuální podobu řady českých filmů.
Znám je zejména díky snímkům jako jsou
Démanty noci, Sedmikrásky, Ovoce stromů
rajských jíme, Všichni dobří rodáci nebo
Adéla ještě nevečeřela či jako režisér dokumentárního snímku Pražský hrad. Jeho
tvorba je však mnohem pestřejší. Výstava
se zaměřuje na další polohy Kučerovy
práce. Jejím hlavním impulsem se stalo
objevení Kučerovy nikdy nezveřejněné pozůstalosti, jež obsahuje obrazy, koláže, rodinné filmy, denní práce, zkušební záběry
a jiné filmové materiály na 16 mm a 35 mm
pásu, fotografie, negativy a diapozitivy.
en The project that comes to fruition
under the expert curatorial guidance
by Kateřina Svatoňová is a collaborative effort together with the exhibition
architect Zbyněk Baladrán, the MasterFilm
production company and the National
Film Archive. It is centred around the
cinematographer Jaroslav Kučera, who is
indisputably one of the most respected
creative forces in the Czech cinema of the
second half of the twentieth century. He
is known as a progressive cameraman who
imprinted his personality on the visual
form of a number of classic Czech films
(Diamonds of the Night, Daisies, Fruit of
Paradise, All my Compatriots and Dinner
for Adele among others).
k / c Kateřina Svatoňová

Výtvarný workshop “Lince na stopě” pro
děti 2–6 let/Children workshop 2–6 yo 8/4,
29/4, 9/5, 10:00
Výtvarný workshop “Partitury” pro děti
2–6 let/Children workshop 2-6 yo,
20/4, 10:00
Koncert MoEns – Partitury Milana Grygara.
Křest LP desek „Akustické kresby“ a „Vizuální
partitury” s dosud nikdy nevydanými
skladbami Milana Grygara / Concert of
MoEns – Milan Grygar's scores. Launch
of LP "Acoustic Drawings" with previously
unreleased tracks of Grygar, 26/4, 19:00
GALERIE 209
Údolní 244/53, budova U4 (D3)
www.facebook.com/galerie209
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
na pražské UMPRUM. Výstavy jsou doprovázeny přednáškami či diskusemi určenými
studentům celé školy i veřejnosti.
en Galerie 209 is a free platform for
research and experimentation in art. It is
a part of Painting II Department on Faculty
of Fine Arts.

GALERIE ARCHITEKTURY BRNO
Starobrněnská 18 (E4)
út – ne / Tue– Sun 10.00 – 18.00
www.galeriearchitektury.cz
Česká cena za architekturu 2016
do / until 13. 4.
Robert Konieczny
9. 5. – 11. 6.
Jméno architekta Roberta Konieczneho
patří v současné době mezi nejzvučnější
na evropské architektonické scéně. Důraz
na logiku prostoru a odmítání přílišného
estetizování architektury jsou hlavní filosofií
mladého architekta, jenž se svým ateliérem
KWK Promes získal již řadu mezinárodních
ocenění. Výstava ukáže to nejlepší z Konieczneho tvorby a přiblíží návštěvníkům
principy práce s prostorem, díky kterému
se jeho domy zařadily mezi světové příklady
výjimečné současné architektury.
en Emphasis on the logic of space and
rejection of excessively aesthetic forms are
the main philosophy of an important young
architect and his rewarded KWK Promes
studio. The exhibition takes a closer look on
principles of his work.
Letters to the Mayor
13. 6. – 27. 6.
S rostoucí komplexností navrhování
vystavěného prostředí se architekti často
omezili na pouhé naplňování normativních,
formálních či ekonomických požadavků
a rezignovali na jejich zpochybňování
či přihlášení se ke společenské zodpovědnosti. v rámci projektu Letters to the
Mayor se nejen architekti, ale i geografové,
sociologové, politologové, filozofové, umělci
a další pokusí v dopisech adresovaných
primátorovi vyjádřit chápání role architekta
v současné společnosti.
en In Letters to the Mayor project, architects, geographers, sociologists, political
scientists, philosophers, artists and others
attempt to express their understanding of a
role of an architect in nowadays society in
letters actually adressed to the mayor.
Aaltova příroda
29. 6. – 28. 7.
Výstava se zaměřuje na méně známé
a lehce opomíjené období v tvorbě finského
architekta Alvara Aalta, který ve 30. letech
projevil velký zájem o tradiční japonskou
architekturu. Výstava detailně zkoumá roli
japonské a finské lidové tradice stavitelství
ve vyzrálém Aaltově architektonickém díle
a poodhaluje příčiny úspěchu jednoho
z nejvýznamnějších světových tvůrců moderní architektury a umění 20. století.
en The exhibition focuses on a slightly less
known and marginalized period of Japanese
inspiration in work of an important Finish
architect Alvar Aalto.
GALERIE ARS
Veselá 39 (D4)
út – pá / Tue–Fri 12.00 – 18.00,
ne / Sun 13.00 – 17.00
www.galerie-ars.cz
Vladimír Kokolia
do / until 13. 4. 2017
Samostatná autorská výstava Vladimíra
Kokolii obsahuje práce z posledních let
v instalaci provedené autorem. V. Kokolia
patří k vedoucím osobnostem své generace
a jeho vliv zvyšuje jeho působení jako pedagoga na AVU v Praze.
en Solo exhibition of Kokolia's recent works
installed by the author. V. Kokolia is a
painter and one of the leading personas in
his generation.
Petr Jedlička
25. 4. – 19. 5.
Autorská výstava brněnského malíře Petra
Jedličky představí jeho současnou tvorbu,
kterou je možno zařadit do proudu expresivní figurace.
en Jedlička is based in Brno and his painterly work belong into the style of expressive
figuration.
k / c Petr Jedlička, Josef Chloupek
Výstava studentů Pedagogické fakulty
MU Brno
23. 5. – 23. 6.
Diplomové a magisterské práce.
en Diploma exhibition of Pedagogical Faculty graduates.
k / c Petr Kamenický
GALERIE ART
Cihlářská 19 (C4)
po – ne / Mon–Sun 15.00 – 00.00
www.galerieartbrno.cz
Jiří Žák
do / until 9. 4.
András Cséfalvay: New Horizons II
12. 4. / 20:00, malý sál / komentovaná
projekcia a vernisáž
12. 4. – 30. 4.
Po prvej misii New Horizons na Pluto a po
správach odtiaľ sa ľudstvo obrátilo hore
nohami. Celkom nový optický fenomén
a nový vnem nezarezonovali len vo vedeckých kruhoch, ale spustili nekonečno
konšpiračných teórií. Tmavá optická ilúzia,
pokrivený svetelný efekt. Prišla s tým aj
nová vlna náboženských fanatikov. Napokon
bola vyslaná nová misia na ukončenie nekonečných úvah.
en The new optical phenomenon first
appeared after New Horizons mission to
Pluto. It increased an expansion of conspiracy theories and established a new sort
of religious fanatics. Now, a new mission
is beeing prepared, to quit this process of
neverending reasoning.
k / c Ivana Hrončeková
OPEN CALL do 30. 4. 2017
Z důvodů rekonstrukce se v květnu Kino
Art společně s Galerií Art stěhuje na pět
měsíců do prostoru The Distillery – Social
Reactor na Pekařské 76. Galerijní zeď se
promění na light box v exteriéru a autorské projekce na minutové předfilmy
v sálu. Vyhlašujeme otevřenou výzvu na
předkládání autorských návrhů pro novou
výstavní situaci: obraz (light box) a text/zvuk
(pohyblivý obraz v trvání 1 minuty). Více
informací na galerieartbrno.cz. Těšíme se
na vaše přihlášky!
en Due to reconstruction the Cinema and
Galerie Art moves into a new space of The

Distillery – Social Reactor at Pekařská 76.
We anounce an open call for the new exhibiting situation: an image (light box) and
text/sound (motion picture up to 1 minute
in length). More info at galerieartbrno.cz
GALERIE FAVU
Údolní 244/53, budova U2
www.facebook.com/FaVU.VUT
Marie Lukáčová, Jiří Žák, David Přílučík,
Vojtěch Rada: Security Garden
29. 3. – 26. 4.
Výstava Security Garden provede diváka
rozličnými podobami otázky bezpečnosti,
ochrany a kontroly, které jsou mocí uplatňovány. Jak diváci, tak autoři výstavy jsou
ve vztahu s neproniknutelností moci státní
a soukromé v nerovném postavení. Přesto
je třeba si toto postavení uvědomovat
a testovat jeho limity a možnosti. Každá
zahrada má totiž své zadní dveře.
en Security Garden guides the visitor
through different forms of security, protection and controll, as they are applied
by the authority. It is important to reflect
them and test its limits, while we are all in
an unequal position to the power.
Kateřina Dobroslava Drahošová: Kamenná
křehkost
3. 5. – 31. 5. 2017
Kamenná křehkost jako symbol, kamenná
křehkost jako pocit, stav, základ. Základ
pro obydlí, základ pro myšlenku, základ pro
směr. Kamenná křehkost jako kompromis,
kompromis mezi stabilitou a rozvráceností.
Kamenná křehkost jako vzácnost, která
přišla těsně po obyčejnosti. Kamenná
křehkost jako stav před bouří, kamenná
křehkost jako pocit bezpečí, jako obydlí.
Kamenná křehkost jako stěna, jako příběh,
něco mezi vnitřním a vnějším, kamenná
křehkost vypovídající o ničem, kamenná
křehkost jako nomádství, kamenná křehkost jako zen v chaosu. Kamenná křehkost
jako kompost.
en Basis for shelter, basis for idea, basis for
compromise between stability and brokenness. Stone fragility as nomadism, zen in
chaos. Stone fragility as a compost.
TMA uvádí: PLAYLIST:
Breaking hearts & Breaking news
7. 6. – 5. 7.
Výstava nebude expozicí děl jednotlivých autorek, ale společným dílem, kdy
se výstava sama o sobě stává médiem.
Práce dívek se skrze humor vztahují k žité
realitě, ne vždy tak humorné. Prostřednictvím sítí popkulturních odkazů, slovních
i jiných hříček a atmosférických instalací,
vytváří roztříštěný odraz reality. Médiem je
samotný život / procházky, které jsou pro
ně zdrojem moudrosti a hovadin (hlásí se
k odkazu Situacionsitické Internacionály,
skupiny Gorgona a spol.) Operují s nelehkou situací, které jako občané tohoto světa
musí čelit, s jeho temnotou, vedle které
stojí s poťouchlým úsměvem. Problémy
světa sice nevyřešily, ale rozhodly se jít na
ně oklikou. A to skrze dramata a emoční
exploze, které jsou sice čistě osobní, ale
přesto všeobecně sdělné a ve výsledku
univerzální.
en The girls of TMA group operate with
uneasy situation they have to face as
citizens of this world. They didn't solve
the world's problems, so they decided to
confront them with dramas and emotional
explosions purely personal on one hand,
thus universal in its results.
GALERIE KLUBOVNA
Francouzská 33 (C5)
út + čt (v ostatní dny po domluvě) /
Tue + Thu (other days by an
appointment) 17.00–19.00
www.galerieklubovna.cz
David Adika [IL]: Black Money, White Lies
6. 4. – 4. 5.

Vizuálně precizní fotografie Davida Adiky
stírají hranice mezi abstrakcí a jazykem
konceptuálního umění. Mikrokosmos
izraelské domácnosti mu poskytuje
základní vizuální i kulturní komponenty pro
fotografovaná zátiší z rostlin, jídla, objektů
i portrétů jejich obyvatel. Skrze tento „vizuální průzkum” odhalujeme intimní, přesto
v jistém směru univerzální biografie osob
žijících v etnickém tavícím kotli Izraele.
en The microcosmos of Israeli households creates the visual and cultural basis
for Adika's photographs which lay on
borderline of abstraction and conceptual.
Through still lifes of plants, food, objects
and even portraits of their inhabitants we
discover intimate but somehow universal
biographies of those living in the ethnical
melting pot of Israel.
Roy Menachem Markovich: False Majeure
10. 5. – 8. 6.
Socha a video jsou hlavními vyjadřovacími
prostředky Roye Menachema Markoviche.
Jeho video práce humorně karikují žánr
skryté kamery, reality show, ale i dokumentu. Menachem Markovich přejímá strategie
banální a povrchní zábavy skryté kamery
a pozvedává ji v umně vystavěné scéně
a promyšlené situaci. Ve středu zájmu
Markovichova vyjádření zůstává masově vyráběný objekt a jeho vysazení na pomyslný
piedestal ironické slávy.
en Videos of Roy Menachem Markovich
are a parody reality tv, pranks and even
documentaries. Markovich is interested in a
fabricated object to put it on the pedestal
of ironic fame.
Daniel Hüttler, Samuel Haller: (F)Akt
14. 6. – 13. 7.
Dvojice mladých autorů z Vídně odstartuje první z výstav vybraných na základě
open callu. Projekt (F)Akt bude pomyslně
rozdělen na několik zastavení – divák bude
procházet prostorem a postupně narážet

na spleť otázek a odkrývat síť skrytých
významů.
en The visitor will move through space of
intricate questions to discover the network
of unobvious meanings in the exhibition of
young Viennese artists.
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GALERIE MĚSTA BLANSKA
Dvorská 2, Blansko
út – pá / Tue–Fri 10.00 – 12.00,
12.30 – 17.00, so – ne / Sat–Sun
14.00 – 17.00, ve státní svátky je galerie
zavřena / holidays closed
www.galerie.blansko.cz
Denisa Lehocká
25. 3. – 21. 4.
Doposud nejkomplexnější prezentace autorčiných kreseb a deníků. Médium kresby
umělkyně vnímá jako posvátnou věc, která
„dovoluje uvidět nejvíc“. Kresby jako první
záznamy ohledávání prostoru uvnitř sebe
sama jsou základem následujících tvůrčích
postupů a posléze prostorových realizací.
Zatímco ve Fait gallery Lehocká přesvědčila
o své schopnosti pracovat s obrovským
prostorem, aniž by její minimalistický projev
přišel o velkorysost gesta, v Galerii města
Blanska zvolila intimnější přístup. Opět tak
přesvědčuje o své schopnosti adekvátně
reagovat na specifické místo a situaci.
en The exhibition is so far the most
complex presentation of artist's drawings
and diaries. She understands the medium
of drawing as a sacred thing that allows
to "see more" so as a sketch for future
realizations in space.
k / c Yvona Ferencová
David Hanvald
29. 4. – 26. 5.
Hanvaldova díla jsou stále více prostoupena
estetikou absence. Umělec vyprazdňuje
střed obrazu, dokonce odstraňuje pozadí,
samotné plátno, a tak konfrontuje diváka
pouze s dřevěným rámem, jenž stojí sám
za sebe jako médium obrazu. Zajímá se
o absenci barvy a formy. U mnoha obrazů
se rám stává místem, kde se odehrává
malířská akce, v jiných Hanvald na rám
nebo jeho stín odkazuje tím, jak nakládá
s barvou. Velkorysé prostory Galerie města
Blanska dají vyniknout jeho nekonvenčnímu
přístupu k barvě, formě a instalaci.
en Hanvald's contemporary work is
defined by the aesthetic of abssence. The
artist empties the centre of an image, he
removes the background and even the
canvas itself, so the audience is confronted
with a plain frame.
k / c Martin Dostál
Libor Veselý
3. 6. – 30. 6.
Figurativní malba Libora Veselého vychází
z jeho školení u prof. Jiřího Načeradského.
Konkrétní náměty zobecňuje na základě
jejich barevných posunů a prostřednictvím
gestičnosti své malby. O jeho obrazech
lze hovořit jako o průnicích do různých
subkultur a světů, které se v obrazech propojují díky zachyceným odrazům ve vodě,
v chromu aut a na skleněných plochách
domů. V sérii obrazů Energie autor čerpá
z možnosti pádu – ať už v jeho doslovném
či symbolickém slova smyslu.
en Different subcultures and worlds interface in reflections on the water surface,
bodies of cars or glass buildings in his
paintings.
k / c Kateřina Tučková
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Marian Palla
Retrospektiva o
dějstvích
7
A Retrospective in
Acts
21. 4.– 6. 8. 2017

VILA TUGENDHAT

Pražákův palác / Pražák Palace, Husova 18, Brno
www.moravska-galerie.cz
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Sam Lewitt, Cheyney Thompson. Síť.
Gradient. Opilecký krok. / Grid. Gradient.
Drunken Walks.
19. 4. – 30. 7.
Výstava vychází z prostorových a institucionálních podmínek Domu umění. Na
institucionální úrovni chce navázat na
zdejší zájem o reduktivní a konceptuální
tendence. Z hlediska prostoru si expozice
klade za cíl důsledně využít symetrickou
dispozici prvního výstavního patra Domu
umění. Ve výstavě dojde k propojení
instalací děl dvojice úzce spolupracujících
amerických umělců Sama Lewitta (nar.
1981 v Los Angeles, žije a pracuje v New
Yorku) a Cheyneyho Thompsona (nar. 1975
v Baton Rouge, Louisiana, žije a pracuje
v New Yorku).
en The exhibition proceeds from the
spatial and institutional fabric of the Brno
House of Arts. At the institutional level
it intends to rekindle past interest in the
reductive and conceptual tendencies.
With regard to space it aims to take full
advantage of the symmetrical plan of the
exhibition floor in the House of Arts. The
exhibition brings together and intermingles works by two closely collaborating
American artists Sam Lewitt (born 1981 in
Los Angeles, lives and works in New York)
and Cheyney Thompson (born 1975 in
Baton Rouge, Louisiana, lives and works in
New York).
k / c Karel Císař

– G99
Dominikánské nám. 9 (E4)

Českobratrská 14, Ostrava

FAIT GALLERY

UMA AudioGuide
k / c kurátor / curator
mimo mapu / out of map
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GALERIE MONOMACH
Gorkého 12 (D3)
po – ne / Mon–Sun 9.00 – 22.00
fb.com/Monomach-676215789191505
Kristýna Kužvartová
12. 4. – 3. 5.
Základem tvorby Kristýny Kužvartové je
reakce na prostor a jeho kontext, ať už
se jedná o intervenci do interiéru či exteriéru, v podobě městské i volné krajiny.
V instalacích se pokouší archeologicky
odkrývat význam určitého místa, jeho
historie i současnosti, a prostřednictvím
svého převážně sochařského vnímání jej
přetvářet, přičemž důraz je kladen na
návštěvníka a jeho individuální interakci.
en Kristýna Kužvartová attempts to find
the significance of a certain place with
nearly archeological approach. She sculptoraly transforms it, but the accent is in
viewer's later individual interaction.
k / c Dana Dvořáková, Pavla Maslejová
Ivana Pavlíčková: Forgiveness,
fear and expectations 1
10. 5. – 29. 5.
(výstava otevřena po domluvě na tel.
721 053 935, případně emailem
monomach@post.cz / (výstava otevřena
po domluvě na tel./after appointment on
number 721 053 935, případně emailem/
or monomach@post.cz)
Odpuštění, strach a očekávání je
cesta nitrem na povrch a zase zpět. Ivana
Pavlíčková v rámci této výstavy prezentuje
svoji diplomovou práci, ve které se zabývá
především otázkou klasických médií na
poli současného sochařství, a skrze niž
stvrzuje hodnotu keramického objektu
jakožto hodnotného média pro současné prostorové strategie. Jelikož hlína je
materiálem pocházejícím přímo ze Země,
Pavlíčková ji volí coby nejadekvátnější
materiál pro tlumočení procesů odehrávajících se na Zemi.
en Pavlíčková decides to use clay as an
adequate material to convey processes
played out on Earth.
k / c Dana Dvořáková, Pavla Maslejová
Druhé narozeniny galerie Monomach /
Second Anniversary of Monomach
1. 6. (17:00 – 00:00)
Party, performativní a hudební večer.
Těšit se můžete mimo jiné na hudební
uskupení Monstra, Čau Česko, či performativní výstup Káči Olivové.
en Party, performance and music.
Kristýna Hejlová: Rána z opuštění
démona / The Wound After Forsaken
Deamon
7. 6. – 30. 6.
Kristýna Hejlová skrze svou malířskou
instalaci zpřítomňuje představu démona
existujícího na pozadí intimního prožitku

a velmi osobního vnímání mezilidských
vztahů. V tomto kontextu prostor galerie
naplní citelně tísnivou a intenzivní mystickou atmosférou. „Hnusná hlava zvířete
vyjadřuje hrůzu hříšníka, jehož hmotně
jednající, jedině zodpovědná část, také
jediná bude trpět trestem, neboť duše je
svou přirozeností necitlivá a utrpení podléhá jedině tehdy, když se zhmotní.“
en Kristýna Hejlová personalizes the idea
of a deamon present on the background
of an intimate experience in her painterly
installation. She fills the space of gallery
with uterly anxious and heavily mystic
atmosphere.
k / c Dana Dvořáková, Pavla Maslejová,
Jana Čuprová
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GALERIE PITEVNA
Komenského nám. 2
po-pá / Mon-Fri 12.00-18.00
Václav Girsa: Řecké fantazie /
Greek Fantasy
24. 3. – 5. 5.
V pořadí třetí výstava v Galerii Pitevna
představuje výrazného malíře Václava Girsu (*1969), který je znám svým
expresivním malířským výrazem. Girsa pro
výstavní prostor připravil instalaci, jejímž
jádrem jsou malby propojené drobnými
předměty do systému drah – souhvězdí –
vztahů. Výsledná instalace osciluje mezi
ironií a vážností, malířskou precizností
a diletantstvím.
en On the third exhibition in Gallery Pitevna we present distinctive painter Václav
Girsa (1969), who is known for his expressive gesture in painting. Girsa created for
this particular gallery space an installation
based on paintings connected together by
small objects to the system of trajectories – constellations – relationships. The
installation oscillates between irony and
seriousness, precision and dilettantism.
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Michael Hon: Imanence
17. 5. – 23. 6.
Výstava Imanence představuje vhled do
vnitřní stavby elementárních podstat
malířského média. Cyklus obrazů a grafik
jako výsledek reduktivního procesu, autorské cesty a možností, jak lze o složkách
závěsného díla uvažovat.
en Imanence exhibition takes a closer
view into the internal structure of
elementary essence of painting medium.
Series of paintings and graphics are presented as a result of reductive process,
author’s journey and also as contemplate
about paintings hanged on the wall.

GALERIE TVAR
Rosická 1 (F5)
galerie funguje vernisážovou formou,
ve středu od 18.00, nebo po telefonické
domluvě na tel. 773 037 876 / vernissage
every Wednesday from 18.00 or make an
appointment at 773 037 876
www.galerietvar.tumblr.com

v ateliéru Lenky Klodové. Tvorba Simony
Papšové ještě není definitivně vyhraněná,
ovšem lze již vystopovat, že Papšová postupně vstupuje na Bratislavskou uměleckou scénu, je aktivní a výraznou autorkou.
en She becomes an active and significant
author on Bratislava's art scene.
k / c & (Barbora Trnková a Tomáš Javůrek)

GALERIE UMAKART
Lidická 40 (E4)
non-stop
www.facebook.com/Galerie-Umakart

Martina Svozilová
20. 6. – 17. 7.
Martina Svozilová je absolventkou ateliéru
tělového designu na FaVU. Dlouhodobě se
ve své tvorbě zabývá rituály, tradicí a lidovými obyčeji našich předků. Jsou jí blízké
ženské rukodělné práce, sdílení těchto
technik v rodině i mezi generacemi a jemná
domácí magie, která je v těchto činnostech
a jejich výsledcích obsažená.
en Martina Svozilová examines rituals and
folk traditions of feminine handcraft shared
in her family for generations and the magic
it contains.
k / c Kateřina Olivová

Tereza Froncová: Matoušův efekt
do / until 3. 4.
k / c Kateřina Olivová
Marina Abramovič po sebe neupratuje
4. 4. – 26. 4.
Marina je mladá umělecká skupina, která
působí na současné scéně od roku 2015.
Společným jmenovatelem jejích dosavadních projektů je snaha o poukázání na
vybrané společenské fenomény. Marina
zároveň tvoří převážně performativně
laděná díla, čímž vyvolává ze strany diváků
bezprostřední reakci. Výsledkem je tak
zaktivizování fyzické ci psychické pasivity
diváků a otevření komunikace o daném díle,
i samotné problematice. Využití svěžího
humoru, pestré palety forem a netradičních symbolů jsou specifika uměleckých
projektů v Marinině režii.
en Marina is a young artistic group
established since 2015. Through mainly
performative act, the group attempts to
activate an immediate physical and psychic
reaction of formerly passive audience.
k / c & (Barbora Trnková a Tomáš Javůrek)
Pjotra (Petra Buzková): Planeta vaginata
27. 4. – 22. 5.
Pohádka o přeměně dítěte v ženu, která
se svým vnitřním dítětem chce kamarádit
a nechat se inspirovat jeho čistototou
a hravostí. Teď tu je před vámi a doufá,
že jednou bude moci vytáhnout akvarel
opatřený lištami, který má evokovat
školní tabuli, liší se ovšem svou otevřeností
k imaginaci, před svou dcerou či synem až
jí položí otázku, jak to vlastně na tom světě
chodí.
en The fairytale on a transformation of a
kid into a woman, who neverthless wants
to stay friends with her inner child.
k / c Kateřina Olivová
Simona Papšová
23. 5. – 19. 6.
Simona Papšová je studentkou Bratislavské
VŠVU v ateliéru „IN” Ilony Németh a v současné době stážistkou Brněnské FaVU

INDUSTRA ART
Masná 9, areál Mrazíren Rovner (F6)
st – so / Wed–Sat 13.00 – 19.00, ne / Sun
10.00 – 19.00
industra.space
Tomáš Javůrek & Barbora Trnková:
ProblemGenerator®
6. 4. – 30. 4.
Máte-li dobré oko a v oku oko, přijměte
pozvání na výstavu ProblemGenerator®
internetových umělců zvaných „&“. Vezměte smartphone, nebo si jen dejte dobrou
kávu, a nechte své tělo rozložit do závratných výšin opozičních světů a plujte na
přinejmenším obskurních vlnách virtuální
instalace. #wi-fi #netart #on-line
en Take your smartphone or get a tasty
coffee at least and let your body dissolve in
staggering heights of opposite worlds and
float on obscure waves of virtual installation. #wi-fi #netart #on-line
k / c Marie Meixnerová
Matěj Frank: Prostory
4. 5. – 31. 5.
Matěj Frank je zaujat prostorem ve vztahu
k času, tělu a pohybu. Zajímají jej tvary,
objemy a obrysy, snaží se je zachytit, zpřítomnit či být jejich prodlouženou pamětí.
Frank si objevil osobní rituál, nenápadnou,
působivou činnost, jejímž výsledkem je
podmanivý významotvorný obraz. Ač se
akce jeví jako performance, zůstává kresbou doplněnou zvukem.
en Matěj Frank is interested in space and
its relation with time, body and movement.
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䴀漀爀愀瘀猀欀 渀洀ᬁ猀琀 愀

He developed a personal ritual, unostentatious tellive act that results into an
engaging image.
k / c Martin Klimeš
Daniel Vlček a Šimon Kadlčák
8. 6. – 7. 7.
Dan Vlček a Šimon Kadlčák se rozhodli spojit síly pro výstavu v Industře. Dan Vlček se
dlouhodobě zabývá možnostmi vizualizace
zvukové stopy a zvukové instalace. Jeho
malby vycházejí z černé, brázdité hmoty vinylových desek, jejiž měřítka často používá
coby kompoziční prvek. Šimon Kadlčák se
zabývá přepisem hermetických a ezoterických systémů do jazyka abstraktní malby.
Na základě těchto experimentů pak na
svých obrazech, kresbách a instalacích
vytváří svoji vlastní sémiotiku.
en Dan Vlček continously examines possibilities of a sound track and its visualisation. Šimon Kadlčák transcripts hermetic
and esoteric systems into the language
of abstract painting and thus creates his
personal semiotics.
k / c Jozef Mrva

Teorie duchu
1.3.–20.5.2017
Theory
of Ghosts
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KNIHKUPECTVÍ ARTMAP /
BOOKSTORE ARTMAP
Místodržitelský palác,
Moravské náměsti 1a (D4)
st – ne / Wed –Sun 10.00 – 18.00
(čt do 19.00 / Th till 19.00)
knihkupectvi.artmap.cz + fb
PRÁVĚ VYCHÁZÍ

戀愀氀搀甀爀昀攀猀琀椀瘀愀氀⸀挀稀

WWW.GALERIE-TIC.CZ

ATLAS
SPONTÁNNÍHO
UMĚNÍ
Průvodce po
art brut v Česku.
Vydává ArtMap

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ /
MORAVIAN GALLERY IN BRNO
st–ne / Wed–Sun 10.00–18.00,
čt / Thu 10.00–19.00
Volný vstup do stálých expozic /
Free admission to the permanent
exhibitions
www.moravska-galerie.cz
– PRAŽÁKŮV PALÁC / PRAŽÁK PALACE
Husova 18 (D4)
ART IS HERE: Nové a Moderní umění /
New and Modern Art
Stálá expozice – vstup zdarma / Permanent
exhibition – free admission
�

戀愀氀搀甀爀昀攀猀琀椀瘀愀氀⸀挀稀
戀愀氀搀甀爀昀攀猀琀椀瘀愀氀⸀挀稀
戀愀氀搀甀爀昀攀猀琀椀瘀愀氀⸀挀稀
戀愀氀搀甀爀昀攀猀琀椀瘀愀氀⸀挀稀
戀愀氀搀甀爀昀攀猀琀椀瘀愀氀⸀挀稀

䴀猀琀漀搀爀縁椀琀攀氀猀欀ﴀ
䴀猀琀漀搀爀縁椀琀攀氀猀欀ﴀ
瀀愀氀挀
瀀愀
䴀漀爀愀瘀猀欀
䴀漀爀愀瘀猀欀
渀洀ᬁ猀琀
渀洀ᬁ猀琀
愀
䴀猀琀漀搀爀縁椀琀攀氀猀欀ﴀ
瀀愀氀
䴀猀琀漀搀爀縁椀琀攀氀猀欀 ﴀ瀀愀氀挀
䴀猀琀漀搀爀縁椀琀攀氀猀欀
䴀漀爀愀瘀猀欀
渀洀ᬁ猀琀
䴀漀爀愀瘀猀欀 渀洀ᬁ猀琀
愀 䴀漀爀愀瘀猀欀
渀洀
Projekt je uskutečňován za finanční
倀爀漀樀攀欀琀
樀攀 甀猀欀甀琀攀ഁ䠁漀瘀渀
稀愀 ǻ渀愀渀ഁ渀
podpory
Ministerstva
kultury, Státního
fondu
倀爀漀樀攀欀琀
樀攀
甀猀欀甀琀攀ഁ䠁漀瘀渀
稀愀 ǻ渀愀渀ഁ渀
瀀漀搀瀀漀爀礀
欀甀氀琀甀爀礀Ⰰ
匀琀琀渀栀漀
kultury䴀椀渀椀猀琀攀爀猀琀瘀愀
a Statutárního
města
Brna.
倀爀漀樀攀欀琀
樀攀
甀猀欀甀琀攀ഁ䠁漀瘀渀
稀愀 ǻ渀愀渀ഁ渀

瀀漀搀瀀漀爀礀
䴀椀渀椀猀琀攀爀猀琀瘀愀
欀甀氀琀甀爀礀Ⰰ
匀琀琀渀栀漀
昀漀渀搀甀
欀甀氀琀甀爀礀
愀樀攀匀琀愀琀甀琀爀渀栀漀
洀ᬁ猀琀愀
䈀爀渀愀⸀
瀀漀搀瀀漀爀礀
䴀椀渀椀猀琀攀爀猀琀瘀愀
欀甀氀琀甀爀礀Ⰰ
匀琀琀渀栀漀
倀爀漀樀攀欀琀
倀爀漀樀攀欀琀
樀攀nad
甀猀欀甀琀攀ഁ䠁漀瘀渀
甀猀欀甀琀攀ഁ䠁漀瘀渀
稀愀 ǻ渀愀渀ഁ渀
稀愀 ǻ渀愀渀ഁ渀
Záštitu
festivalem
převzal
primátor
昀漀渀搀甀
欀甀氀琀甀爀礀
愀 匀琀愀琀甀琀爀渀栀漀
洀ᬁ猀琀愀
䈀爀渀愀⸀
昀漀渀搀甀 瀀漀搀瀀漀爀礀
欀甀氀琀甀爀礀
愀䴀椀渀椀猀琀攀爀猀琀瘀愀
匀琀愀琀甀琀爀渀栀漀
洀ᬁ猀琀愀
䈀爀渀愀⸀
瀀漀搀瀀漀爀礀
䴀椀渀椀猀琀攀爀猀琀瘀愀
欀甀氀琀甀爀礀Ⰰ
欀甀氀琀甀爀礀Ⰰ
匀琀琀渀栀漀
匀琀琀渀栀漀
statutárního
města
Brna
pan Ing.
Petr Vokřál.
昀漀渀搀甀 欀甀氀琀甀爀礀
昀漀渀搀甀 欀甀氀琀甀爀礀
愀 匀琀愀琀甀琀爀渀栀漀
愀 匀琀愀琀甀琀爀渀栀漀
洀ᬁ猀琀愀 䈀爀渀愀⸀
洀ᬁ猀琀愀 䈀爀渀愀⸀

� Nová stálá expozice přináší vybrané
kapitoly a příběhy umění po roce 1945. Její
osu tvoří umělecká sbírka a archiv Jiřího
Valocha, klíčové osobnosti nejen kulturního Brna. O patro výš naleznete obnovenou expozici Moderního umění s díly Emila
Filly, Toyen či Jana Zrzavého, kterou svou
intervencí oživil designér Maxim Velčovský.
en Permanent exposition brings selected
chapters from the story of art after 1945.
Its axis is the collection of Jiří Valoch, key
figure of (not only) Brno cultural scene.
The renewed exposition of Modern Art
intervened by contemporary designer
Maxim Velčovský includes works by Emil
Filla, Toyen or Jan Zrzavý.
k / c Ondřej Chrobák, Jana Písaříková,
Petr Ingerle

– HLAVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTOR /
MAIN EXHIBITION SPACE
Marian Palla: Retrospektiva o 7
dějstvích / A Retrospective in 7 Acts
21. 4. – 6. 8.
Rekonstrukce uměleckých akcí loňského
laureáta Ceny Michala Ranného – Mariana
Pally – představí jeho realizované i neuskutečněné performance. Do jaké míry
jsme schopni zpřístupnit či aktualizovat pomíjivá umělecká díla a za jakých
podmínek je možné znovu prožít minulé
umělecké události a autorské činy?
en The reconstruction of artistic actions
of the last year's laureate of the Michal
Ranný Award – Marian Palla – will present his realized and unrealized performances. How we are able to make accessible or update evanescent works of art
or under which conditions is it possible to
relive past artistic events and actions of
the artist?
k / c Ondřej Chrobák, Jana Písaříková,
Petr Ingerle
– ATRIUM
Jana Kalinová: Denní tik / Daily Tic
21. 4. – 6. 8.
Možnost překlepu a chyby, práce s kresleným humorem a psaným textem, nesoustředěnost jako příčina neschopnosti věci
dokončit, jako odvrácená strana tvůrčí
aktivity. Výstava Jany Kalinové reflektuje
okolnosti vlastního vzniku.
en The possible occurrence of a typo or
mistake, work with cartoons and written
text, a lack of concentration as the cause
of the inability to bring things to an end,
as a flipside of creative activities. Jana
Kalinová's exhibition reflects the conditions of its origin.
k / c Jana Písaříková
– STÁLÁ EXPOZICE /
PERMANENT EXHIBITION
Jánuš Kubíček (1921 – 1993): kresby, skici,
koláže / Paintings, Sketches, Collages
5. 4. – 30. 7.
Výběr z „prací na papíře“ osobitého
představitele subjektivní romantické větve
abstraktní tvorby 60. let.
en Selection of "works on paper" from
one of the 60´s artist Jánuš Kubíček.
k / c Petr Ingerle
Woody Vašulka: Light Revisited –
Noisefields
20. 1. – 28. 5.
Rekonstrukce instalace Woodyho Vašulky
ve stálé expozici při příležitosti jeho
80. narozenin.
en Reconstruction of the installation from
Woody Vašulka in the permanent exhibition on the occasion of his 80th birthday.
k / c Jana Písaříková
– UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ
MUZEUM / MUSEUM OF APPLIED ARTS
Husova 14 (E4)
Užité umění a design / Applied Art
and Design
Stálá expozice – vstup zdarma / Permanent exhibition – free admission
30. 6. uzavíráme stálou expozici užitého
umění a designu. Těšíme se na vás zase
v roce 2019. / Permanent exhibition of
applied arts and design will be closed
30/6/2017. We are looking forward to see
you again in 2019.
– HLAVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTOR /
MAIN EXHIBITION SPACE
OCH! Olgoj Chorchoj: Logika emoce /
Logic of emotion
9. 12. – 16. 4.
Zpětné ohlédnutí za dosavadní prací
designérského studia Olgoj Chorchoj od
postmoderního designu raných 90. let,
přes návrat ke strohým formám neomodernismu či testování možností nových
technologií a materiálů až po architektonické návrhy. Opomenuty nezůstanou ani
inspirační zdroje či pedagogický vliv na
mladou generaci designérů, jejichž práce
jsou vystaveny v Respiriu a na ochozu, kde
uvidíte návrhy pouzder k uložení Věstonické venuše.
en A retrospective glance at the body of
work created up to the present day by
the Olgoj Chorchoj designer studio from
post-modern design of the early 1990s,
via a return to the severe idiom of neomodernism and testing the possibilities of
new technologies to architectural designs.
Including the sources of inspiration to the
designers and their influence as teachers
on the younger generation whose works
will be on show in the Respirium and
gallery, where you will see designs of the
etuis for the Venus of Věstonice.
k / c Lada Hubatová-Vacková,
Rostislav Koryčánek
KMENY 90 / TRIBES 90
14. 5. – 1. 10.
Techno, rap, punk, anarchisti, squateři,
skejťáci, skinheadi, ale také hráči deskových her či příslušníci LGBT komunity.
Reflexe fenoménu alternativní kultury 90.
let za pomoci fotografií, videozáznamů, objektů, kostýmů, grafického
designu i hudebních nástrojů. Důsledky
dramatických proměn, které nastartoval
politický převrat v listopadu roku 1989,
jenž zcela změnil charakter městské
nonkonformní mládeže. Vladimir 518 v roli

kurátora výstavy. 90. léta, jak si je pamatujete i jak je neznáte.
en Techno, rap, punk, anarchists, squaters,
skateboarders, skinheads, but also desk
game players or members of the LGBT
community. Reflection of the phenomenon of alternative culture in the 1990s
by using photographs, video recordings,
objects, costumes, graphic design and
musical instruments. Results of the dramatic changes sparked off by the political
upheaval in November 1989, which completely transformed the nature of urban
non-conformist youth. 90s as you can
remember and also as you do not know.
k / c Vladimir 518, Ondřej Chrobák
– CAMERA
Šlechta před objektivem. Ateliérové
portréty aristokracie / The Aristocracy
Through the Lens. Studio Portraits
of the Nobility
9. 12. – 16. 4.
Portrétní fotografická tvorba zachycující
představitele šlechty v rakousko-uherské
monarchii, včetně panovnické dynastie
Habsburků. Běžná ateliérová produkce i reprezentativnější snímky většího
formátu.
en Photographic portraiture work showing
members of the nobility in the AustroHungarian Empire, including the ruling
dynasty of the Habsburgs. Standard studio
production and more representative
photos in larger formats.
k / c Petra Medříková
– STÁLÁ EXPOZICE /
PERMANENT EXHIBITION
DESIGN.LIVE! Zorya: Fasci(n)ace
14. 5. – 30. 6.
Objekty, jež se svou povahou pohybují na
hranici volného umění a designu. Šperkaři
Zdeněk Vacek a Daniel Pošta, tvořící pod
společným názvem Zorya, a jejich unikátní
proces řízené krystalizace nerostů.
en Objects which by their nature verge on
the boundary between non-commissioned
art and design. Jewellers Zdeněk Vacek
and Daniel Pošta who work together
under the Zorya moniker and their original
process of controlled crystallization of
minerals.
k / c Alena Krkošková
– MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC /
GOVERNOR´S PALACE
Moravské náměstí 1a (D4)
Umění od gotiky po 19. století / Art from
the Gothic to the 19th Century
Stálá expozice – vstup zdarma / Permanent
exhibition – free admission
Aristokracie vkusu. Obrazárna zámku
Rájec nad Svitavou a sběratelství knížat
ze Salm-Reifferscheidtu / Aristocracy of
Taste. The Picture Gallery in Rájec nad
Svitavou Chateau and the Collecting
Activities of the Princes SalmReifferscheidt
16. 12. – 16. 4.
Sběratelství moravské větve starohraběcího a knížecího rodu Salm-Reifferscheidtů v období od roku 1763 až do
závěru 19. století je představeno prostřednictvím pestrého výběru významných či jinak pozoruhodných artefaktů, ale i pomocí
dalších objektů a dokumentů umožňujících
nahlédnout do zákulisí narůstání obrazových sbírek Salm-Reifferscheidtů.
en Collecting activities of the Moravian lineage of the Altgraves and Princes
Salm-Reifferscheidt, from the year 1763
until the late 19th century, is introduced
through a selection of prize and remarkable artifacts as well as further items and
documents providing an insight into the
building of the Salm-Reifferscheidt art
collections.
k / c Petr Tomášek
Pavel Korbička: Taneční kaligrafie / Dance
Calligraphy
14. 4. – 25. 6.
Instalace trojdílné světelné plastiky Pavla
Korbičky, jejímž předobrazem se staly tři
časově rozdílné záznamy identické taneční
sekvence snímané pomocí reflexních bodů
umístěných na těle tanečnice.
en Installation of the three-piece light
sculptures by Pavel Korbička which prototype was three different dance sequences
scanned by using the reflex points located
on the body of a dancer.
k / c Petr Ingerle
– JURKOVIČOVA VILA /
JURKOVIČ HOUSE
Jana Nečase 2 (E1)
duben-říjen úterý-neděle 10.00–12.00
a 12.30 – 18.00 / April – October
Tue-Sun 10 – 12 am and 12.30 – 6 pm
Doporučujeme rezervaci předem /
It is recommended to book guided tours
+420 532 169 501 / +420 773 773 616,
www.moravska-galerie.cz/jurkovicova-vila
Dušan Jurkovič: Architekt a jeho
dům / The Architect and His House
Stálá expozice / Permanent exhibition
Džadoňova vila / Džadoň House,
Jana Nečase 2
28. 4. – 29. 10.
Co by se stalo, kdyby se do Jurkovičovy vily
a přilehlé zahrady nastěhoval nový obyvatel a jaké předpoklady pro její zabydlení by
měl mít? Tuto příležitost dostane umělec
Tomáš Džadoň. Domnělou přítomnost
nového obyvatele zprostředkují jeho
malby, grafiky, sošky či objekty, ve kterých
zaznamenává stesk po lidové tradici či
paradoxnost života v technologicky vyspělé
společnosti.
en What would happen if new inhabitant did move into the Jurkovič house and
the garden around and what assumptions
should have? This opportunity will have
artist Tomáš Džadoň. The imagined presence of the new inhabitants will mediate
his paintings, prints, sculptures, objects
and videos, in which he encapsulates his
nostalgia for the forms and expressions of
folk tradition or the paradoxes of living in
a hi-tech society.
k / c Rostislav Koryčánek

– RODNÝ DŮM JOSEFA HOFFMANNA /
JOSEF HOFFMANN MUSEUM
náměstí Svobody 263, Brtnice
út – ne 10.00 – 17.00, posl. prohlídka
v 16.00. Mimo tyto hodiny po předchozí
domluvě / Thu – Sun
10 am – 5 pm, last tour at 4 pm. Outside
these hours by a
ppointment: tel. 420 724 543 722
Josef Hoffmann: Inspirace / Inspirations
Stálá expozice / Permanent exhibition
Josef Hoffmann – Josef Frank:
Od „nekonečné garnitury“ k otevřenému
systému / From “Endless Garniture” to an
Open System
22. 6. 2016 – 7. 5. 2017
Výstava se zabývá vztahem mezi uměleckými osobnostmi Josefa Hoffmanna a Josefa
Franka. Exponáty reprezentují Frankův volný
a individuální otevřený systém ztvárnění
Hoffmannovy ideje komplexního pojetí zařizování prostoru – „Garniturdenken“.
en The exhibition reflects the relationship
between the two artistic persinalities. The
exhhibition refers to Hoffman´s influence on
architects and designers who followed him.
k / c Rainald Franz, Rostislav Koryčánek
Josef Hoffmann – Otto Wagner:
O užití a efektivitě architektury /
On the Use and Effect of Architecture
23. 5. – 29. 10. 2017
Výstava tematizuje vliv jednoho ze zakladatelů moderní evropské architektury Otto
Wagnera na svého žáka Josefa Hofmanna
i společné působení v rakouské skupině
výtvarných umělců Vídeňská secese.
en The exhibition focuses on the influence
of one of the founders of modern European
architecture Otto Wagner on his student
Josef Hofmann and their joint work in the
Austrian group of artists Vienna Secession.
k/c Rainald Franz, Rostislav Koryčánek
MUZEUM MĚSTA BRNA
www.spilberk.cz
– HRAD ŠPILBERK (D3)
otevřeno út – ne / Thu – Sun 10.00 – 18.00
Nechtěné dědictví. Architekt
Jan Dvořák (1925–1998) / Unwanted
Heritage. Architect Jan Dvořák (1925–1998)
20. 4. – 2. 7.
Monografická výstava věnovaná dílu architekta Jana Dvořáka je důležitým počinem
nejen pro připomenutí významné brněnské
osobnosti, ale také pro posílení pozice
architektonické produkce druhé poloviny
20. století v povědomí široké veřejnosti. Jan
Dvořák byl autorem desítek realizací v Brně
i mimo něj, architektem publikujícím a angažovaným v dobových kauzách souvisejících
se záchranou meziválečné architektury či
urbanistickým rozvojem města. Přesto jeho
tvorba nebyla v odborné literatuře dosud
reflektována a mnohé stavby trpí novodobými zásahy, přestavbami a demolicemi.
Smazává se tak důležitá stopa moderních
dějin Brna.
en Jan Dvořák was the author of tens of
architectural realizations and an architect
publishing and engaged in contemporary
cases of preserving the interwar architecture. Yet his work is not reflected in professional literature and many of his buildings
suffer by interferences, reconstructions
and demolitions.
k / c Šárka Svobodová, Jindřich Chatrný
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY /
MUSEUM OF ROMANI CULTURE
Bratislavská 67 (C6)
út – pá, ne / Tue–Fri, Sun 10.00 – 18.00
www.rommuz.cz
Muzeum je unikátní institucí zabývající
se historií a kulturou Romů od počátků
k dnešku.
en A unique institution follows the history
and culture of Roma from its beginnings
until today. Besides the permanent exposition it offers temporary exhibitions, public
events, so as it coordinates scientific research and activities for local children.
Stálá expozice / Permanent exhibition
Příběh Romů / The Story of the Roma
Poklad Romů (Amare Somnak)
Tajemství romského šperku
7. 10 – 30. 4.
Tradiční zlaté a stříbrné šperky, historické unikáty a současné šperky úspěšných
romských designérek poprvé k vidění na
jednom místě.
en Traditional gold and silver jewelery of
Roma culture.
Nihad Nino Pušija: Parno Gras
12. 5. – 24. 9.
Výstava fotografií Nihada Nina Pušiji, fotografa bosenského původu žijícího v Berlíně.
Autor dlouhodobě dokumentuje život Romů
z republik bývalé Jugoslávie včetně příběhů
romských imigrantů v Německu.
en Berlin based photographer of a Bosnian
origin documents the lives of Romas from
the countries of former Yougoslavia.

OFF / FORMAT
Gorkého 41 – dvorní trakt / yard (D3)
út a ne / Tue and Sun 14.00-19.00
tel: +420 737 969 098
www.offformat.cz
Marta Fišerová
5. 4. – 7. 5.
Lze říci, že Marta Fišerová úspěšně naplňuje již několik let diskutovaný modeltrend umělce, který nejen že se při
formulování sdělení neomezuje výtvarným
médiem, ale k oslovení veřejnosti užívá
strategie výtvarné teorie, kritiky a kurátorství. Do povědomí (nejen) výtvarné obce
vstoupila sociálně angažovanými a site-specific instalacemi, a brněnsky místně
specificky i založením a vedením pozoruhodné galerie Klubovna, i coby kurátorka
Domu umění. Také plánovaná výstava
vznikne speciálně pro prostor galerie.
en Marta Fišerová succesfully represents
such type of artist, who uses the strategies of art theory, curating and critics in
communication with the audience. She
is reknown for her socially engaged sitespecific installations and her conduction
of the Klubovna Gallery.
VýTěr
11. 5. – 17. 5.
Vernisáž výstavy, která je především
příležitostí k seznámení a sezdání
výtvarníků a teoretiků, kteří zareagují na
naši otevřenou výzvu ke spolupráci. Po
úspěšné akci Výtěr (Výt+Ter, výtvarník plus
teoretik vytřou světu zrak), realizované
od března 2014 do dubna 2015, zůstávají
některé otázky aktuální: Potkávají se mladí
teoretici s výtvarnými umělci? Potřebuje
výtvarník teoretika? A co z toho má divák?
Teoretickopraktické páry vyhlášené během
vernisáže připraví v rámci své spolupráce
výstavní projekty pro galerii OFF/FORMAT.
en An annual exhibiting event, where
emerging artists are get to co-op with
emerging theoreticians to prepare a
project.
AVU-FaVU
31. 5. – 4. 7.
Výstava představí několik osobností nejmladší generace domácí umělecké scény
– studentů pražské Akademie výtvarných
umění a brněnské Fakulty výtvarných umění – ve vzájemném dialogu. Kurátorskou
ambicí je vést tento dialog prostřednictvím malířského média (případně dalších
tzv. klasických technik).
en The youngest generation of Prague's
Academy of Fine Arts students and the
students of Brno's Faculty of Fine Arts in
a painterly dialogue.
PRAHA / FÓRUM PRO
ARCHITEKTURU A MÉDIA
Kulturní prostor s kavárnou
Nádvoří Pražákova paláce,
Husova 18 (D4)
po – ne / Mon–Sun 12.00 – 00.00
prahavbrne.cz, www.forum4am.cz
Jeden svět
1. 4. – 4. 4.
Hudba PRAHA: Zs (US / Sam Hillmer, Greg
Fox, Patrick Higgins)
7. 4., 20.00
Živé hraní k promítání
8. 4., 15.00
Radio Ivo: Život nedoceníš
11. 4., 20.00
Prostor pro design: studio
Herrmann & Coufal
12. 4., 19.00
AVA: Monkey Plot + Moon Relay
19. 4.
Blízký východ: Marek Čejka & Karel
Cudlín
21. 4., 19.00
Fashion Revolution Day Brno
27. 4.
Hudba PRAHA: OvO + Larsen
28. 4., 20.00
Nechtěné Dědictví: Architekt Jan Dvořák
(1925 – 1998)
2. 5. – 2. 7.
Právo na město: Krzysztof Gutfrański
4. 5., 18.30
Hudba PRAHA: Dälek (US)
5. 5., 20.00
Radio Ivo: Život nedoceníš
9. 5., 20.00
Videogram: Martin Ježek
10.5., 19.00
Živé hraní k promítání
13. 5., 15.00
Pecha Kucha Night Brno vol. 19:
Gastrospeciál
17. 5., 20.00
Meeting Brno 2017: Jednota
v rozmanitosti
21. 5. – 27. 5.

Doprovodný program sledujte na webových
stránkách muzea.

Visiting Planners #1
22. 5., 19.00

NADVEŘEGALERIE
Kamenná čtvrť 27
út + čt / Tue + Thu 16.30–20.00 nebo po
domluvě / or by appointment,
na mob.: 723833687
www.facebook.com/nadveregalerie

S(o)unday Mixtapes
28. 5., 19.00

Reopening and Extension
6. 4. – 28. 4.
Znovuotevření a rozšíření Nadveřegalerie.
Přijď a budeš vidět. 6. 4.
en Come and you will see. 6. 4.
Markéta Filipová: Na samotě / In Outskirts
4. 5. – 25. 5.
Výlet po krajině tak rozlehlé a ztichlé, že
uslyšíš svoje myšlenky narážet do stěn hlavy,
jako když zralé kaštany padají na plechovou
střechu garáže.
en Walking through the landscape so wide
and silent, that you can even hear your
thoughts bumping into the inner part of
your head, as if full-grown chestnuts fall on
a metal rooftop
Petr Kunčík
1. 6. – 6.7.

Visiting Planners #2
30. 5., 19.00
Právo na město: Kuba Szreder
5. 6., 18.30
Visiting Planners #3
9. 6., 19.00
Visiting Planners #4 + #5
28. 6., 19.00
SOLO OFFSPACE
Körnerova 9 (D5)
solooffspace.tumblr.com
www.facebook.com/solo.offspace
Vilém Duha
20. 4. – 5. 5.
Jakub Tajovský: Prezentace Diplomové
práce
15. 5. – 19. 5.
Navštivte nás během Open Studios 2017
en Visit and meet us during the Open
Studios 2017: 2. 6. – 3.6.

STROM ART GALLERY
třída Kpt. Jaroše 31 (E4)
út– pá, 13.00–18.00
stromart.cz
Andrej Ševčík: Don’t Push the Button
16. 3. – 21. 4.
Petr Dub: Výběr ze svislé tvorby
4. 5. – 16. 6.
k / c Petr Kamenický a Markéta Žáčková
V rámci Muzejní noci 20. 5. 2017 se
můžete těšit na party a workshop vedený
Petrem Dubem a kurátory galerie. Start
v 19.00. Těšíme se!
en Party and workshop with Petr Dub and
the gallery curators will take place as a
part of the Museum Night 20. 5. at 7 pm.
TIC GALERIE
Turistické informační centrum
města Brna, Radnická 4 (G5)
út – pá / Tue-Fri 10.00 – 18.00,
so / Sat 10.00 – 14.00
www.galerie-tic.cz
– GALERIE MLADÝCH
Ondřej Vicena: Headseat
5. 4. – 6. 5.
Oltářnost nastolené situace se v Galerii
mladých zhmotňuje zejména v již existující
barokní architektuře připomínající díky
klenbám sakrální prostor. Vicena reaguje
na dané dispozice a proporce, kterými
mění materialitu. Obsahové kódy vztahů,
které se objevují při přechodu do „nového
světa“ přes jistý druh iluzivní membrány, ať
už zvukové, nebo obrazové, otevírají nové
možnosti vnímání.
en Vicena thematises the disposition and
proportions of the gallery. The codes of
relations that reveal during the transition
to the "new world" are opening up new
possibilities.
k / c Zuzana Janečková
Marie Štindlová: Panel
17. 5. – 17. 6.
Nedílnou součástí díla Marie Štindlové je
atmosféra celého prostoru a práce s architekturou daného místa. Architektura v její
instalaci totiž moduluje nejen prostor, ale
i diváka. Nosným prvkem výstavy je video,
které divák neuvidí jen tak jednoduše.
en The work with atmosphere and architecture of the place is an integral part of
the piece. Video is a crucial element of the
exhibition, but it is not easy to see it for
the visitor.
k / c Zuzana Janečková
Filip Dvořák
28. 6. – 29. 7.
Filip Dvořák se obrací k tomu, co je dnes
epické a používá formy, které odkazují
k příběhům velkých hrdinů na plátnech
kin. Inspiruje se malířem Casparem
Davidem Friedrichem a postupy výroby
reálných filmových kulis s estetikou
komiksových obchodů a sběratelských
memorabilií.
en Filip Dvořák gets inspired by Caspar
David Friedrich, procedures of making
the movie scenes and aesthetics of comic
shops.
k / c Marika Kupková
– GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE
Peter Fabo, Adam Holý, Tillman Kaiser,
Petr Strouhal, Roman Štětina:
Theory Of Ghosts / Teorie duchů
28. 2. – 20. 5.
Černou a bílou barvu bychom mohli vnímat
jako tzv. „ghost colours“. Mrtvé připomínky kdysi zářivých barev. Živost, která
vyprchala a zůstala po ní jen vzpomínka
v odstínech šedi. Vybraná díla, až na výjimky, pracují převážně s černobílým obrazem.
Výstava si však neklade za cíl vytvořit přehlídku podle banálního estetického klíče,
ale chce se soustředit na „nebarevnost“
jako na určitý stav ducha.
en Black and white can be called "ghost
colours": dead memories of once radiant
colours. Non-colourness as a state of
mind. We are the dead ones. And they
keep trying to tell us.
k / c Jiří Havlíček
Linda Dostálková a Daniela Dostálková:
Extensions
31. 5. – 29. 7.
k / c Linda Dostálková, Daniela Dostálková
– KONTEXT
Martin Lukáč: „Special Feature“
5. 4. – 6. 5.
Martin Lukáč vystudoval Ateliér malby na
Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze,
kde v roce 2016 absolvoval. Pro jeho
díla je charakteristická práce ve větších
obrazových cyklech nebo diptyších využívajících opakování a transformaci jednoho
motivu. V projektu „Special Feature“
používá expresivní gestičnost, která ovšem
zahrnuje až kaligrafické momenty; pohyb
mezi zobrazením a abstrakcí; napětí mezi
figurou a pozadím.
en Using repetition and transformation of
a motive is a typical sign of Lukáč's painting. In "Special Feature" he uses expressive
gesture with nearly calligraphic quality to
emphasize the stretch between the figure
and the background.
k / c Tereza Jindrová
Radim Měsíc
17. 5. – 17. 6.
Výstava grafického designéra Radima Měsíce v Galerii KonText odstartuje sérii šesti
výstav, které se uskuteční ve spolupráci
s olomouckou Vitrínou Deniska a kurátorem Alexandrem Jančíkem.
en The exhibition of a graphic designer
Radim Měsíc starts the series of six presentation realized together together with
Vitrína Deniska Gallery from Olomouc and
the curator Alexandr Jančík.
k / c Alexandr Jančík
Merry Meixnerová
28. 6. – 29. 7.
Další ze série výstav olomouckých umělců
představí internetovou umělkyni a performerku Merry Meixnerovou.
en Merry Meixner is an internet artist and
a performer.
k / c Alexandr Jančík

– ČÍTÁRNA WWW
Jiří Žák: Czech ASMR / Bonbóny
a mezinárodní vztahy / Candies and
International Relationships
5. 4. – 6. 5.
Projekt Autonomous Infected Sensory
Meridian Response využívá specifickou
formu Youtube videí známou pod zmíněnou
zkratkou (Autonomous Sensory Meridian
Response). Jde o žánr, který je založen na
vyvolávání emocionálních a fyzických reakcí
na zvuk, případně syntézu obrazu a zvuku.
en Autonomous Infected Sensory Meridian
Response project appropriates the form
of a well-known YouTube phenomenon of
Autonomous Sensory Meridian Response
videos.
Jiří Žák: Czech ASMR / Zbraň / Weapon
17. 5. – 17. 6.
Jiří Žák: Czech ASMR / Prohlášení MZV
Anouncement MZV ČR (1999 – 2011)
28. 6. – 29. 7.
VILA TUGENDHAT
Černopolní 45 (B5)
út–ne / Tue–Sun 10.00–18.00
tugendhat.eu
Vstupenky rezervujte na tel. / Reserve
the tickets at: +420 515 511 015/017
nebo na / or e-mailu: info@tugendhat.eu
Pozor! Od 17. do 30. dubna 2017 je vila
Tugendhat pro veřejnost zcela uzavřena
z důvodu pravidelné údržby objektu.
en Caution! Between the 17th–30th of
April the Tugendhat Vila is closed due to a
regular maintenance.
Petr Klíma – Růžena Žertová: Architektka
domů i věcí / Architect of houses and
things
6. 4., 19.00
Přednáška věnovaná vynikající a zároveň
dlouho opomíjené architektce, designérce
a výtvarnici Růženě Žertové se zaměří na
její architektonické dílo. V závěru večera
sama Růžena Žertová představí svůj zatím
poslední projekt – studii komunitního obytného souboru Nad Pisárkami v Brně.
en The lecture of an architect, designer
and artist Růžena Žertová.
Tugendhat 1: Jiří David, Jiří Kovanda,
Roman Ondák
2. 5. – 7. 5.
Neobvyklý výstavní projekt svádí dohromady tři renomované československé umělce.
Výstava je součástí prohlídky interiérů vily
Tugendhat, předchozí rezervace nutná.
en Unusual exhibition project unites three
prestigous Czechoslovak artists. The exhibition takes place inside the Vila, previous
reservation of a tour is necessary.
k / c Martin Dostál
Nechtěné dědictví: Replikace / Unwanted
Heritage: Replication
16. 5. – 2. 7.
Architekt Jan Dvořák (1925 – 1998)
Druhá část výstavního projektu kurátorky
Šárky Svobodové, věnovaného architektu
Janu Dvořákovi.
en The second part of an exhibition project
about the architect Jan Dvořák.
www.nechtenededictvi.cz
1. 6., 19:00 přednáška Šárky Svobodové:
Jan Dvořák Nechtěné dědictví / Unwanted
Heritage
SCREENSAVERGALLERY
online umění ve vašem screensaveru /
online art in your screensaver
screensaver.metazoa.org

akce / events
Dětský knižní festival Baldur 2017
program: http://baldurfestival.cz
26. 5. – 27. 5.
Druhý ročník festivalu je určen především
pro děti všech věkových skupin, rodiče,
ale také pro studenty a všechny zájemce
o knižní tvorbu a ilustraci. Spojuje jej téma
dětského světa, fantazie, knížek a vyprávění. Jeho hranice však nejsou nijak přísně
určeny, a tak zde kromě ilustrací a publikací
narazíme také na přesahy k filmu, animaci,
interaktivním médiím či k divadlu.
Organizátoři ArtMap a nakladatelství Baldur přizvali do programu mnoho
zajímavých tvůrců, ilustrátorů, animátorů a umělců, kteří zaručí program plný
zábavných workshopů, besed a her.
Přínosem festivalu bude mimo jiné i setkání
a seznámení českých a zahraničních tvůrců
v příjemné atmosféře, načerpání inspirace
a otevření možností nové spolupráce. Novinkou tohoto ročníku, který se letos bude
konat v prostorách Moravské galerie v Brně
a Knihkupectví ArtMap, je prezentace ilustrátorů z Polska a představení polské knižní
kultury pro děti.
Nedílnou součástí festivalu bude book
fair, jenž nabídne to nejlepší z dětské knihy
u nás i v zahraničí včetně malých nakladatelství a sólových vydavatelských počinů.
Přizváni budou známí i lokální tvůrci, kteří
dávají přednost kvalitním dětským knížkám
s promyšleným konceptem před masovou
produkcí.
Nad festivalem převzal záštitu
primátor statutárního města Brna pan
Ing. Petr Vokřál.
en The second annual festival of children
illustration is mainly designed for kids, parents, so as for the students and everyone
interested in the topic. Its borderline is not
determined strictly so one can also come
across the fields of film, animation, interactive media or theater.
This year's special focus is on illustration from Poland and presentation of its
children book culture.
Book fair of the best children book
production from the Czech Republic and
abroad, including small and diy producers,
is an integral part of the festival.
F! FESTIVAL FOTOGRAFIE
objekt továrny Mosilana
ul. Špitálka 12/60
www.f-festival.com
10. 6. – 2. 7. 2017
Festival představí unikátní kolekci více než
dvou set fotografií z doby americké hos-

podářské krize známé pod názvem Farm
Security Administration. Fotografie z této
sbírky patří k těm vůbec nejznámějším
v historii světové fotografie a pro festival je
připravil kurátor Radovan Kodera. Kromě
toho se na festivalu představí současná
fotografie zastoupená maďarskými autory
a studenty Ostravské Univerzity, VŠVU
v Bratislavě a ITF v Opavě. Součástí festivalu
budou přednášky, odborné workshopy
a portfolio review. Úvodní vernisáž 10.
6. doplní performance ateliéru Tělového
designu Lenky Klodové z FaVU.
en Another issue of annual photographic
festival F! will take place in the area of
former factory Mosilana. The main exhibition will present a unique collection of more
then 200 photographs from the legendary
series Farm Security Administration, depicting the era of Great Depression. Besides
that, contemporary Hungarian photography
will be presented so as the work of photography students from Czech and Slovakia.
OPEN STUDIOS 2017
Dny otevřených brněnských ateliérů
2. 6., 14.00 – 22.00
3. 6., 10.00 – 18.00
Více než dvacítka autorů představí veřejnosti svá pracoviště. Jste srdečně zváni
na prohlídku ateliérů brněnských umělců,
architektů a designérů.
en More then 20 authors will present their
studios for public.
Ateliéry Kraví Hora
Areál VUT, Rybkova 23
Ateliéry Hybešova 71
Staré Brno
SOLO offspace
Körnerova 9,
Brno-Zábrdovice
INDUSTRA Art
Masná 9, areál Mrazíren Rovner
Brno-Trnitá
KOGAA
Pekařská 76
Brno, 602 00
Galerie Klubovna
Francouzská 33
Brno-Zábrdovice
Více informaci:
www.facebook.com/openstudiosbrno

na výletě / on a trip
GALERIE KABINET T
12. budova továrního areálu Zlín
J. A. Bati 5637
út – pá 14 – 18
www.kabinett.cz
David Možný: Blind Spots
Fotografie svět ukazuje a zároveň jej vždy
skrývá.
11. 4. – 11. 5.
Fotografie je pravdivým obrazem, otiskem
světa. Jednoduché. Až příliš jednoduché.
Fotografie svět ukazuje nejen nějakým
způsobem, ale velmi konkrétním způsobem.
Některé věci a děje tlačí za svůj rám, jiné se
snaží dostat do zorného pole. Svět ukazuje
a zároveň jej vždy skrývá. Výstava Davida
Možného Blind Spots bere za své východisko „slepé skvrny“ fotografií zachycujících
zdánlivou každodennost státního socialismu
– hledá, domýšlí a rozvíjí děje, které zůstaly
neviditelné za rastry jejich barvotiskových
reprodukcí.
en Photography is a truthful image, imprint
of the world. Easy. Too easy. Photography
shows the world in certain way, but a very
specific way. It pushes some things and
phenomena out of its frame, while others
are put in its centre. It shows the world and
hides it at the same time. David Možný's
exhibition is based on "blind spots" in
photographs of apparently everyday life in
state socialism. He seeks, speculates and
evolves plots, that remain unseen behind
the rasters of its color-print reproductions.
k / c Jan Zálešák
Následující výstava / Next exhibition:
'Patadata I
Brian Reffin Smith, Franziska Hufnagel,
Lukas Troberg, Václav Girsa, Andrea
Lédlová
Skupinová výstava zabývající se tématem
absurdistické literární koncepce Patafyziky.
Výstava je instalací spojující malbu,
objektové sochařství, texty, kresbu,
počítačové umění, video, hudbu,
patafyzikální nauku a performanci B. R.
Smitha při zahájení výstavy. Výstava bude
výměnou otázek a odpovědí mezi českými
a německými umělci ve vzájemném dialogu
o problematice patafyziky. A to právě
nyní, kdy je dříve zpochybňované DADA
posuzováno jako bezpečné, dozrál čas
pro umění Fuzzy – logiky – ambivalentní
objektivity a ireálné magie kvantového věku,
kde se vše stabilní a zavedené rozpouští ve
vzduchoprázdnu.
en Group exhibition of artists concerning
the concept of pataphysics will include
Czech and German artists. In installation of
paintings, objects, texts, drawing, computer
art, video, music and performance, they will
exchange questions of the problematics of
pataphysics and DADA.
k / c Franziska Hufnagel
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Jan Dvořák, Hotel Myslivna, koláž, 1983, 1987
Ve sbírce: Oddělení dějin architektury, Muzea města Brna, nezpracovaný fond

Nechtěné dědictví: Architekt Jan Dvořák (1925 – 1998)
19. 4. – 2. 7
Výstavní projekt Muzea města Brna a 4AM.
Špilberk, Vila Tugendhat, PRAHA/Fórum pro architekturu a média.
www.nechtenededictvi.cz

