
Vytvrzení 04 – mateřský  
performanční festival
1. 5.-3. 5., každý den od 15.00
Darina Alster, Ištabela Barela, Veronika 
Bromová, Tereza Damcová, Jennifer 
Helia de Felice, Tereza Froncová, Klára 
Kleinerová a Jan Kratochvíl, Lenka 
Klodová, Karolína Kohoutková Divý tvor, 
Lucie Nováčková, Kateřina Olivová, Karin 
Písaříková, Martina Růžičková, Apolena 
Rychlíková, Alois Stratil, Barbora Trnková 
Divý tvor, Martin Zet, Martina Zwyrtek 
a další
Čtvrtý ročník umakartového performanční-
ho festivalu se konečně dočkal tématu - je 
jím mateřství, rodičovství, děti, rodina. 
Druhým obrazem s mateřského triptychu 
je tento festival – třídenní akční setkání na 
rozpáleném chodníku, plné těch nejlepších 
performerek a performerů, jejich rodin 
a vás! Festival bude zakončený vernisáží 
nové výstavy Terezy Damcové a afterparty 
s Frídou Kakao, Pavlem Pasekou a další 
hudbou v Praze (Praha/Fórum pro archi-
tekturu a média v Pražákově paláci MG). 
k / c Kateřina Olivová
Tereza Damcová
3. 5.–30. 5.
Třetí částí mateřského triptychu bude 
výstava víly Bubačky, která zakončí perfor-
manční festival. 
Pohádkový svět divoké Terezky vrostlý do 
gepardího leskyma, hlíny, světýlek a kak-
tusů obohacený o vysoké broukání neko-
nečných písniček. Svobodný a otevřený 
prostor osobní mytologie, tak silné, že už 
nevíme, jestli si Terezka vymyslela Bubačku 
nebo Bubačka Terezku.  
k / c Kateřina Olivová
Jakub Gavalier
31. 5.–27. 6.
Jakub Gavalier je multimediální umělec, 
student VŠVU u Antona Čiernyho v Brati-
slavě, jehož senzuální, avšak na koncep-
tuálním základě postavené audio-vizuální 
instalace vytvářejí respektu hodné, obsa-
hově dokonale do sebe zabalené celky. 
k / c Barbora Trnková & Tomáš Javůrek
Jakub Tomáš Orel: Květiny v hlavě
28. 6.–25. 7.
Na léto nás připraví půvabná výstava 
lesního performera, stoupence moderního 
primitivismu, hudebníka, divého muže Krá-
le Doubka. Tentokrát se bude pohybovat 
na pomezí hobby pěstitele a dobrodruha - 
čeká nás přednášku s živou ukázkou hudby 
poměrně neznámého stromového kmene 
(indiáni žijící v korunách stromů). Bude 
se podepisovat petice z AmazonWatch. 
Ethnograficko-floristické okénko, fiktivní 
cestovatelská výprava k poctě Alberta 
Vojtěcha Friče. 
k / c Kateřina Olivová

INDUSTRA ART
Masná 9, areál Mrazíren Rovner (H6) 
st–so 13.00-19.00, ne 10.00-19.00 / 
Wed-Sun 13 am-7 pm, Sun 10 am-7 pm
industrabrno.cz

Nikola Klinger: Krajina / Landscape
27. 2.-1. 5.
Nikola Klinger se dlouhodobě zabývá 
filmem, fotografií a různými možnostmi 
záznamu. Jeho práce oscilují mezi doku-
mentem a manipulací. V souboru fotografií 
vystavených v galerijním prostoru Industra 
Art používá citlivý materiál, který graficky 
podtrhuje surový dojem z krajiny.
Veronika Přikrylová, Markéta Souhradová, 
Martin Zvěřina: Motýlí efekt / Butterfly 
effect
6. 4.-1. 5.
Dne 29. prosince 1979 proběhla přednáška 
Predictability: Does the flap of a butterfly’s  
wings in Brazil set off a tornado in Texas? 
od Edwarda Lorenza, která se uskutečnila 
při zasedání Americké asociace pro pokrok 
ve vědě ve Washingtonu v USA. Tento jev je 
znám jako efekt motýlích křídel. Vyjadřuje 
jisté vědecké uvažování ve vývojovém 
systému, kdy malé změny mohou před-
znamenávat důsledky proměn v delším 
časovém průběhu. Autoři se nebojí opřít 
o citlivost tématu a najít v něm určitý 
únik i ironii. Jejich umělecké instalace na 
sebe bezprostředně reagují a tak promění 
galerijní prostor v něco nepatrného, 
subtilního, co však může zapříčinit, že na 
druhé polovině Země zmizí světadíl. 
k / c Tereza Záchová
Michal Cáb, Bronislava Orlická:  
Lovci bouřek / Storm Hunters
12. 5.–5. 6.
Bouřka jako přírodní jev – jen do určité 
míry matematizovatelný a vysvětlitel-
ný, bouřka jako mysterium tremendum 
(Mircea Eliade), bouřka jako zpřítomnění, 
bouřka jako fascinující spektákl i koncert, 
bouřka jako moment ohrožení a vnitřní 
proměny (Seinzum Tode). Prostorová 
dispozice galerie Industra je pojednána 
cyklem velkoformátových maleb Bronislavy 
Orlické, kombinovaných s multimediální 
instalací Michala Cába. 
k / c Matěj Smrkovský
Jakub Tajovský: Formát / Format
12. 5.–5. 6.
Formát je participativní projekt Jakuba 
Tajovského analyzující kresbu jako médium 
stojící na počátku tvůrčího procesu jako 
pomůcka třídění vlastních myšlenek. 
Dekonstruovaná a následně přetvořená 
kresba má ve formě stavebnice TYČKIT 
ambici opustit galerijní prostor a stát se 
součástí prostoru veřejného. Dává prostor 
pro rozvíjení vlastní fantazie a možnost 
pro spoluvytváření nového uměleckého 
artefaktu. Tím, že umělec vytvoří z vlastní 
kresby kousky stavebnice, dává ostatním 
možnost participace na společném díle 
a vytváří tak nové kreativní společenství. 
Členem tohoto společenství se v průběhu 
projektu může, spolu s přizvanými umělci, 
stát každý návštěvník výstavy. 
k / c Lenore Jurkyová
Matěj Frank: Prostory / Spaces
16. 6.-4. 9.
Matěj Frank se zabývá zaznamenáváním 
pohybu těla v prostoru. V průběhu výstavy 

je prezentován výsledek dvou živých kre-
sebných happeningů doplněný zvukovým 
záznamem celé akce, střídaný momenty 
ticha. Kresby vznikají postupným obkreslo-
váním obrysu těla černým uhlem střídavě 
na protilehlých stěnách galerie. První den 
kresba vzniká mezi dvěma stěnami, druhý 
den akce pokračuje na druhých dvou 
stěnách. Ač se akce jeví jako performance, 
dále zůstává kresbou. 
k / c Martin Klimeš
Tomáš Predka: Logika transportu /  
Logic of transport
16. 6.–4. 9.
Výstavní projekt Tomáše Predka mentálně 
vychází z prostého faktu pracovního pro-
cesu. Cílem výstavy je nalézt rovnováhu 
mezi dvěma póly profese umělecké a ma-
nuální, která je zde pojata jako zdroj in-
spirace. Nekonečné množství přepravních 
kontainerů které má umělec každý den 
před očima v rámci svojí „druhé“ profese, 
se staly vizuální inspirací stejně tak, jako 
samotný proces přepravy a přemisťování. 
k / c Zuzana Krišková.

KNIHKUPECTVÍ ARTMAP / 
BOOKSTORE ARTMAP
Místodržitelský palác,
Moravské náměsti 1a (F4) 
bookstore.artmap.cz + fb

Martin Zet – prezentace autorské 
publikace Nekrolog
6. 4., 18.00
Prezentace slovenského nakladatelství 
Absynt (absynt.sk)
konec dubna
Zdenek Seydl a knihy – Seydlova výtvarná 
práce měla neobyčejný záběr, věnoval se 
různým grafickým technikám, kresbě, mal-
bě, ilustraci, typografii, textilní a kostýmní 
tvorbě, scénografii, designu. Graficky 
upravil stovky knižních titulů.
V průběhu května proběhne křest a pre-
zentace vůbec první dvoudílné monografie 
věnované Seydlově knižní tvorbě, kterou 
vydává Archiv výtvarného umění. 

Anežka Bartlová – prezentace knihy 
Manuál monumentu, která shrnuje prak-
tické informace a zkušenosti z realizací 
pomníků a památníků v našem prostředí. 
Část publikace se zaměřuje na samotný 
manuál a teoretické vymezení tématu, 
další část se věnuje příkladným realiza-
cím. Poslední část obsahuje rozhovory 
se zkušenými autory pomníků. (květen)
Přesné termíny akcí a další program bude 
zveřejněn na fb Knihkupectví ArtMap.

MAKEMAKE /maki:maki/
pasáž Alfa, 1. patro, Poštovská 8c (F4)
po–ne 7.00–24.00
makemakegallery.tumblr.com
nezávislý off-space výstavní prostor

Lukáš Essender: Waiting on his knees  
like a good cock sucker
17. 3.–25. 4.
ukasessender.tumblr.com
Olbram Pavlíček / Upgrades:01
29. 4.–15. 6.
wlfrm.tumblr.com

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ /
MORAVIAN GALLERY IN BRNO
st–ne 10–18, čt 10–19 h / Wed-Sun 
10 am-6 pm, Thu-10 am-7 pm 
Volný vstup do stálých expozic / Free 
admission to the permanent exhibitions: 
Pražákův palác, Uměleckoprůmyslové 
muzeum, Místodržitelský palác 
www.moravska-galerie.cz

– PRAŽÁKŮV PALÁC
Husova 18 (F4)

ART IS HERE: Nové a Moderní umění
Nová stálá expozice v Pražákově paláci 
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 
výše naleznete novou expozici Moderní-
ho umění s díly Emila Filly, Toyen či Jana 
Zrzavého, kterou svou intervencí oživil 
Maxim Velčovský. 
k / c Ondřej Chrobák, Jana Písaříková

– HLAVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTOR
Ján Mančuška: Čas Příběh Prostor
4. 3.–22. 5.
Tématem děl Jána Mančušky se stávala 
na první pohled banální každodennost, 
které byl schopen dodat surrealistický ráz. 
Výstava klade důraz na precizní re-instalaci 
prací intelektuálně a esteticky přelomo-
vých zapůjčených z významných mezi-
národních i domácích sbírek. Návštěvník 
zde nalezne paralelní linii kreseb, studií 
a dobových materiálů. 
k / c Vít Havránek

– ATRIUM
Patricie Fexová: Rysy
4. 3.–1. 6.
Výstava představuje sérii portrétů na 
pomezí abstrakce. Autorka zachycuje 
okamžik, kdy skupina skvrn začne být tváří, 
zajímá ji způsob, jakým se do portrétu 
dostane podoba. 
k / c Ondřej Chrobák

– UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM
Husova 14 (G4)

Užité umění a design
Stálá expozice – vstup zdarma

– HLAVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTOR
Maxim Velčovský: Vše za 39
11. 3.–22. 5.
Výstava komplexně představuje tvorbu 
jednoho z nejvýraznějších českých de-

 UMA AudioGuide
k / c kurátor / curator

 mimo mapu / out of map

Informace o termínech vernisáží 
najdete na stránkách artmap.cz

DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA / 
THE BRNO HOUSE OF ARTS
www.dum-umeni.cz 
út–ne 10.00–18.00

– DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA
Malinovského nám. 2 (F4)

Milan Houser: Barvometrie
9. 3.–1. 5.
Výstava předního českého a brněnského 
umělce Milana Housera přináší jednak 
aktuální sondu do Houserova současného 
myšlení v oblasti malby, jednak určitým 
způsobem zhodnocuje jeho tvorbu za 
poslední desetiletí. 
k / c Vlado Beskyd
V hlavě architekta / Kraus – Sládeček
9. 3.–1. 5.
David Kraus a Svatopluk Sládeček jsou ar-
chitekti, kteří patří mezi solitérní, obtížně 
zařaditelné tvůrce. Tuto pozici si získali 
jednak díky stavbám, nekonvenčnímu 
uvažování o architektuře nebo i strate-
giím, které uplatňují při prosazování svých 
názorů na architekturu. 
k / c Rostislav Koryčánek
Robert V. Novák: ALBVM
9. 3.–1. 5.
Autor je známý především svou produkcí 
z oblasti grafického designu, současně také 
fotografuje – ve výstavních síních se jeho 
práce objevují od devadesátých letech. 
Černobílé fotografie R. V. Nováka inklinují 
k jednoduchosti, důležitým fenoménem 
je světlo, které často zastírá konkrétnost 
motivu, akcentuje jeho poetiku a mnoho-
významovost. 
k / c Jana Vránová
Struktury pohybu
18. 5.–24. 7.
Skupinový výstavní projekt se zamě-
řuje na práci řady současných umělců 
s aspektem choreograficky artikulovaného 
pohybu a dotyku s oblastí taneční tvorby. 
Vystavující umělci, výběr: J. Babincová, 
A. Čermák, D. Gajarský, M. Gáberová, P. 
Krátký, J. Střížková, G. Stauffer, A. Součko-
vá, E. Thomasson, Y. Rainer. 
k / c Lenka Sýkorová, Viktor Čech
Vendula Chalánková
18. 5.–24. 7.
Výstava představuje sérii maleb na různá 
témata, odvozená ze života typické české 
domácnosti střední třídy. Objeví se zde 
minimalisticky působící obrazy s barevným 
pruhem, které jsou vlastně zvětšeninami 
soudních, dluhových a úředních obálek. 
Doplní je malby geometrálních kompo-
zic, stylizovaných, zjednodušených tvarů 
jídel a také nový cyklus koláží, inspirovaný 
televizním seriálem Dejvického divadla 
hotel Čtvrtá Hvězda. Autorka vše vytváří se 
zvláštní existenciálně laděnou nadsázkou. 
Modernistický, abstraktní charakter maleb 
i koláží po chvíli vnímání překvapí svým 
konkrétním, reálným a všedním námětem. 
Své obrazy autorka doplní alby originálních 
kreseb, dnes již populárních komiksů, kte-
ré odzbrojí každého diváka svou otevřenou 
výpovědí o životě. 
k / c Terezie Petišková
Jiří Příhoda: gPOD
18. 5.–24. 7.
Jiří Příhoda žije střídavě v České republice 
a v Texasu v USA, kde se pokusil nalézt 
nový domov pro sebe a svou rodinu. 
Obtíže tohoto rozhodnutí tematizuje i ve 
své tvorbě: motivován snahou nalézt si 
v novém, neznámém prostředí svůj osobní 
duchovní prostor se zabývá ztvárňová-
ním zvláštních příbytků, cel či pouste-
ven stojících žánrově na pomezí mezi 
plastikou a architekturou. Takto se v jeho 
díle objevuje i námět garáže jako místa 
pro budování „ideového“ domova, kde je 
prostor pro začátek něčeho nového, ži-
vého, tvůrčího, pro svobodný experiment. 
K vytvoření gPodu Jiřího Příhodu inspiroval 
americký fenomén garáží, jež jsou zde 
součástí každého domu. Přičemž garáž 
autor nevnímal jen jako přístřešek pro par-
kování, ale spíše jako zvláštní prostor pro 
vše, co se nehodí do obytných místností. 
Je to jak místo k uložení nepotřebných 
věcí, tak i k provozování koníčků, kutilství 
či skrytých aktivit. V garáži přece začínal 
třeba zakladatel firmy Appel Steve Jobs 
nebo celá řada dnes úspěšných vědců, 
umělců či hudebních skupin. 
k / c Terezie Nekvindová

– DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU
Dominikánské nám. 9 (G4)

Hans Kuppelwieser: Pět prostorů pro 
Brno
26. 4.–12. 6.
Významný rakouský umělec Hans Ku-
pelwieser představuje výběr ze své tvorby 
z posledního desetiletí. Ačkoliv je známý 
především jako sochař, realizoval řadu 
skulptur ve veřejném prostoru. Stejně 
důležitá je pro něj jak fotografie, tak 
sochařský objekt, zajímají jej možnosti 
překračování a stírání hranic jednotlivých 
uměleckých kategorií s využitím nejrůzněj-
ších metod a technologických postupů. 
Pracuje s fotogramy, kdy jsou nasvíce-
ním transponovány předměty na plochu 
velkoformátového fotografického papíru 
a vzniká tak virtuální obrazový prostor – 
další manipulací pak z fotogramů vytváří 
prostorové objekty a kinetické skulptury. 
V jeho pracích se prolínají konceptuální 
aspekty raných fotografií s podněty inspi-
rovaných dějinami umění, experimentální 
využití a aplikace nových poznatků i způ-
sobů interpretace vnímání přítomnosti. 
k / c Jana Vránová
FaVU – výstava diplomových prací absol-
ventů FaVU VUT v Brně za akademický rok 
2015/2016
24. 6.–24. 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 rozmani-
tých autorských a studentských přístupů 
zároveň prezentuje veřejnosti pedagogic-
ké výkony celé fakulty.

– G99
Dominikánské nám. 9 (G4)

Erik Sikora: Předpovede a popovede
27. 4.–12. 6.
Erik Sikora pracuje v duchu současné 
klipové kultury především s videem, které 
často kombinuje s epickou zvukovou 
poetičností. Jeho videa jsou záznamem 
živých akcí na hranici nonsensu a poetic-
kého symbolismu. Zajímá ho banalita a její 
imaginativní potenciál, zkrátka nespoutaný 
koncept života. 
k / c F. Kowolowski, M. Fišerová

FAIT GALLERY 
Ve Vaňkovce 2 (H5)
út–so 11.00–18.00, Tue–Sat 11–6 pm 
Každé 2. úterý v měsíci otevřeno až do 
21.00 / Every second Tuesday of the 
month open till 9 pm

Kateřina Vincourová: Kdykoliv si řekneš
23. 3.–3. 6.
Kateřina Vincourová paralelně rozvíjí 
několik vzájemně se prostupujících témat, 
především paměť, tělo a všednodennost. 
Na jedné straně stojí putování v čase, 
a to ve smyslu kolektivní stejně jako 
osobní historie, zatímco na straně druhé 
stojí zkoumání skrytých, někdy i téměř 
nehmotných podob tělesnosti. Svorníkem 
obou je pak důmyslná práce s banalitou, 
díky níž autorka dokáže z těch nejoby-
čejnějších, často i náhodně nalezených 
materiálů a fragmentů materiálního světa 
odvyprávět silné příběhy. Kateřina Vincou-
rová vstoupila na českou uměleckou scénu 
v první polovině 90. let minulého století 
a v roce 1996 se stala první ženou, která 
získala Cenu Jindřicha Chalupeckého.

– FAIT GALLERY MEM
Jiří Franta & David Böhm: Slepcův sen
23. 3.–3. 6.
Výstava představuje první dvě epizody 
ze stejnojmenného krátkého filmu, na 
kterém v tomto roce Jiří Franta s Davidem 
Böhmem pracovali. Těžištěm výstavní in-
stalace se stala samotná projekce, z níž se 
jako paprsky odráží do prostoru další díla: 
od kreseb vytvářených různými strategi-
emi až po objekty a busty z překvapivých 
materiálů.

– FAIT GALLERY PREVIEW
Ewa & Jacek Doroszenko: Exercises  
of Listening
23. 3.–4. 5.
Technika zvukového záznamu umožňuje 
přistoupit k průzračnosti zvuků, které 
nás obklopují a vizuálně je prezentovat 
v novém kontextu. V práci Ewy a Jacka 
Doroszenkových je se zvukem zacházeno 
jako s legitimním prostředkem vizuálního 
umění, ve kterém se oblasti slyšeného 
a viděného vzájemně ovlivňují.
Ondřej Kotrč: Too Late For Darkness
11. 5.–3. 6.
Pod slupkou zdánlivě poetického názvu se 
skrývá spíše technicistně laděný systém 
pro konstruování obrazu pomocí barevné 
hry různých světelných zdrojů. Ondřej 
Kotrč se dlouhodobě věnuje dialogu mezi 
malbou a objektem, ve kterém využívá 
širokou škálu leckdy až protichůdných 
materiálů. To je i jedním z klíčových vý-
chodisek projektu, který připravil pro Fait 
Gallery PREVIEW.
Doprovodný program najdete na  
www.faitgallery.com

GALERIE 209
Rybářská 13/15 (H2) 
www.facebook.com/galerie209

Galerie 209 je vymezený prostor v rámci 
Ateliéru malba II FaVU VUT v Brně, Rybář-
ská 13/15. V pravidelném čtrnáctidenním 
provozu poskytuje prostor studentům fa-
kulty i hostům z jiných uměleckých škol či 
již etablovaným umělcům mladé a střední 
generace.Galerie je svobodnou platfor-
mou otevřenou výzkumu a experimentům 
v umění. Přispívá k rozšíření vzájemné 
komunikace mezi ateliéry fakulty i jinými 
školami. Inspirací pro její vznik se stala Ga-
lerie 207 na pražské UMPRUM. Výstavy jsou 
doprovázeny přednáškami či diskusemi 
určené studentům celé školy i veřejnosti.
Jakub Tomáš
13. 4.
k / c Lenore Jurkyová
Tereza Fišerová
27. 4.
k / c Lenore Jurkyová

GALERIE ARCHITEKTURY BRNO
Starobrněnská 18 (G4) 
po–ne 10.00–18.00 
www.galeriearchitektury.cz

Artscape Norway
duben–květen
Přesahy výtvarných aspektů do veřejného 
prostoru a krajiny v Norsku jako inspirace 
pro Českou republiku. Mezinárodní 
projekt, který pomocí média fotogra-
fie, dokumentu a videoartu představí 
výtvarné aspekty uměleckých děl a drobné 
architektury, které se staly součástí norské 
krajiny a veřejného prostoru.
Altwasser / Na Cestě (Domů)
červen–červenec
Území někdejších Sudet tvoří třetinu úze-
mí České republiky. Na území českosloven-
ských Sudet proběhly v souvislosti s 2. svě-
tovou válkou dva na etnických principech 
postavené přesuny obyvatelstva. Prvním 
byl přesun zde původně žijících Čechů 
do vnitrozemí republiky po Mnichovské 
dohodě a záboru tohoto území Třetí říší 
v roce 1938. Druhým potom odsun naopak 
sudetských Němců do Německa po druhé 

signérů střední generace. Je koncipovaná 
k jeho nadcházejícím čtyřicátinám a dvoj-
smyslný název významově osciluje mezi 
„mramorem” retrospektivy a atmosférou 
lidových výprodejů. Tyto póly udávají 
i vizuální tón expozice mixující prostředí 
galerie a supermarketu. 
k / c Radek Wohlmuth
14. 4., 11.30 – Lunch u Velčovského 
s kurátorem Radkem Wohlmuthem
5. 5., 18.00 – Křest katalogu výstavy

– RESPIRIUM
NA HRANĚ. Oděvní koncepty Milana 
Knížáka, Liběny Rochové a Michala Švarce 
v 80. letech
11. 3.–8. 5.
Výstava se soustředí na prezentaci oděvů, 
skic, návrhů, fotografií a video performan-
cí tří vybraných osobností osmdesátých 
let. Spojující linkou jejich oděvní tvorby 
byl vyhraněný názor na oděv, do kterého 
promítali provokativnost a ironii. Prezen-
tovali společnosti něco jiného, než bylo 
dovoleno. 
k / c Andrea Březinová

– CAMERA
Ondřej Přibyl: Mechanický divák
11. 3–22. 5.
Výstavní projekt se zabývá problematikou 
vidění–vnímání–poznávání věcí a jevů ve 
spojitosti s užitím zobrazovacích techno-
logií. Fotografie v roli mechanického diváka 
představuje prostředníka mezi zobrazova-
ným předmětem a návštěvníkem. 
k / c Jiří Pátek
Design.live!  
Tereza Rozalie Kladošová: Chataři
10. 4.–5. 6.
Intervence oděvního designu ve stálé 
expozici. 
k / c Andrea Březinová
Otevření terasy UMPRUM a představení 
projektu Huťi architektury Martina 
Rajniše: Sloní břich
10. 4., 14.30, terasa UMPRUM
Slavnostní zakončení workshopu, během 
kterého vznikne na terase „trvalá” kon-
strukce po vzoru primitivní architektury 
z náletových dřevin, která bude sloužit 
jako zázemí pro galerijní bar.

– MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC
Moravské náměsti 1a (F4)

Umění od gotiky po 19. století
Stálá expozice – vstup zdarma
27. mezinárodní bienále grafického 
designu Brno 2016
16. 6.–30. 10.
Pražákův palác / Uměleckoprůmyslové 
muzeum / Místodržitelský palác
Brněnské bienále se řadí mezi nejstarší 
a nejvýznamnější akce tohoto druhu na 
světě. Letošní ročník se bude zabývat 
klíčovými pojmy současného grafického 
designu a vizuální komunikace. Reaguje 
na proměny a stav současného grafické-
ho designu; jeho množství, rozmanitost, 
nepřehlednost či zdánlivou povrchnost.

– JURKOVIČOVA VILA
Jana Nečase 2 (E1) 
út-ne 10.00-12.00 a 12.30-18.00 
/ Thu–Sun 10 am-12 pm, 12.30-6 pm
doporučujeme rezervaci předem na  
tel.: 532 169 501 / 773 773 616 nebo přes 
rezervační formulář na www.moravska-
-galerie.cz/jurkovicova-vila

Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům
Stálá expozice
Martin Rajniš: První architektura
29. 4.–6. 11.
Výstava představuje jednoho z nejinspi-
rativnějších architektů současné české 
scény. Postihuje jeho osobní vzpouru 
vůči diktátu výrobců stavebních hmot, 
stavebních norem, konzumnímu životnímu 
stylu. Ukazuje osobní cestu za nalezením 
architektury, která by byla blíže přírodě, 
ale i uživatelům a nově tematizuje práci 
Dušana Jurkoviče. 
k / c Rostislav Koryčánek

– RODNÝ DŮM JOSEFA HOFFMANNA
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 
appointment: 
tel. 420 724 543 722

Josef Hoffmann: Inspirace 
stálá expozice
Privátní Josef Hoffmann
2. 6. 2015–5. 6. 2016
Výstava představí předměty, které v mi-
nulosti vlastnil Josef Hoffmann a vybavil 
jimi svůj rodný dům v Brtnici. V centru 
pozornosti budou kusy z produkce Wiener 
Werkstätte, lidové výšivky a osobní foto-
grafie. Zároveň výstava představí tvorbu 
současných designérů a jejich privátní 
bytí. 
k / c Rainald Franz

MUZEUM MĚSTA BRNA
spilberk.cz
– HRAD ŠPILBERK (F3)
otevřeno út–ne 10.00–18.00

Lucemburské Opráski
20. 4.–3. 7.
Ve spolupráci s autorem populárního 
humoristického komiksu Opráski sčeskí his-
torje bude připravena výstava prezentující 
novodobý pohled na dějiny lucemburského 
rodu v českých zemích. Významné osob-
nosti lucemburského rodu v čele s Karlem 
IV. budou představeny nevšední a atrak-
tivní formou v podobě originálních kreseb 
původního komiksu. Celá výstava bude 
doplněna autentickými exponáty ze 14. 
a 15. století a dalšími sbírkovými předměty 
s přímou návazností na příběhy komiksu
Andy Warhol: V hloubi mé zahrady
11. 2.–1. 5.
Výstava představí na 200 prací z období 
50.–90. let, od dobových inzerátů až po 

obaly na LP, nebudou chybět ani ikonické 
práce jako je portrét Marilyn Monroe, 
Campbellovy polévky, nebo Flowers. Ne-
dílnou součástí expozice budou portréty 
slavných osobností z edice Carnegie 
Museum of Art, dobové plakáty z výstav 
Andyho Warhola ve světě ze 70. a 80. let 
nebo „portréty“ koček jménem Sam, kte-
rých Warhol měl celkem pětadvacet.
The Prague Stuckists
18. 2.–1. 5.
Výtvarný projekt tvořený z velké části 
umělci s vazbami k Brnu. Soustředí se 
především na klasickou malbu, která osloví 
řadu diváků i v době, kdy si většina lidí 
pojem moderní umění spojí s židlí nebo 
vysavačem umístěným do výstavního sálu 
v galerii. Na výstavě budou prezentovat 
své obrazy Igor Grimmich, Lukáš Orlita, 
Marek Slavík, Jan Spěváček, Tomáš Spevák 
a fotografie Robert Janás.
Steve McCurry: Photographer
12. 5.–30. 6.
Afghánská dívka se zářivýma očima – každý 
zná tento snímek mladé uprchlice. Pořídil 
jej světoznámý fotograf a dokumentarista 
Steve McCurry. Byl prvním, kdo ukázal 
světu Afghánistán napadený Sovětským 
svazem v 80. letech. McCurryho barevné 
fotografie z celého světa v sobě ukrývají 
silné příběhy. Fotograf je vypráví skrze 
výrazy ve tváři, barvy a prostředí.

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY / 
MUSEUM OF ROMANI CULTURE
Bratislavská 67 (E6) 
út–pá, ne 10.00–18.00, poslední vstup 
v 17.15 / Tue-Fri, Sun 10 am-6 pm, 
last entry at 5.15 pm 
www.rommuz.cz

Muzeum 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.

OFF / FORMAT 
Gorkého 41 – dvorní trakt / yard (F3) 
út a ne 14.00–19.00 nebo po telefonické 
domluvě / Tue and Sun 2-7 pm or by 
appointment +420 737 969 098 
www.offformat.cz

Jana Kapelová
30. 3.–4. 5.
Slovenská umělkyně, která se stala laure-
átkou Ceny Oskara Čepana pro rok 2014. 
Porotu zaujala svými projekty nahlížejí-
cími skrze zkušenost vlastní či blízkých 
obecněji sdílené životní skutečnosti. Pro 
OFF/F připravuje nový projekt reagující na 
prostředí bratislavského sídliště Dúbravka, 
který zároveň ukazuje určitý posun v jejím 
tvůrčím myšlení. 
k / c Ondřej Navrátil
Výstava komiksů a křest knihy To bych 
zvládl taky - umění moderny v komiksech
5. 5., 18.00
Martin Gerboc
25. 5.–29. 6.
Inteligentní směs obrazových fragmentů 
a impulzivního gesta, lidské panoptikum 
rodící se z remixu klasických uměleckých 
děl, „hvězdných” okamžiků lidstva, gest 
existenciální prázdnoty a cynismu. Tyto 
obrazy si vybaví divák za jménem etablova-
ného slovenského autora. V jeho portfoliu 
však můžeme nalézt i o něco méně zná-
mou tvůrčí linii jejímž referenčním bodem 
je krajina. Samozřejmě v černé, vrásnící do 
reliéfu, mísící kritičnost s ingrediencemi 
krutosti a rafinovanosti. 
k / c Ondřej Navrátil

PRAHA / FÓRUM PRO 
ARCHITEKTURU A MÉDIA
Kulturní prostor s kavárnou 
Nádvoří Pražákova paláce, Husova 18 (F4) 
po–ne, 12.00–00.00 
prahavbrne.cz, www.forum4am.cz

Živé hraní k promítaní
2. 4., 15.00-18.00
Sérii vzdělávacích akcí, které se jak v praxi, 
tak i v teorii, věnují nejmladším poslucha-
čům & audiovizálním umělcům generace 
"born digital" od 6 let.
S(o)unday mixtapes – Pravidelná dávka 
experimentální hudby
3. 4.
Pravidelný poslechový večer.
Videogram 57: Zbyněk Baladrán
6. 4., 19.00
Pásmo videí současných mladých českých 
umělců s autorským komentářem. Večery 
se konají ve spolupráci Kabinetu audio-
vizuálních technologií FaVU s Moravskou 
galerií v Brně a kolektivem Fiume.
S(o)unday mixtapes – Pendler (AT)
10. 4.
Koncert exp-folk-popových Pendler z vě-
hlasné vídeňské platformy impro a expe-
rimentálních hudebníků klingt. V loňském 
roce jim vyšla deska “Hey Translators”, 
k poslechu na pendler.bandcamp.com.
Právo na město – Jelena Vesić
11. 4., 19.00
Přednáška srbské spisovatelky a kurá-
torky na téma neutralita se koná v rámci 
přednáškového cyklu Právo na město 
zaměřeném na aktuální potřeby obyvatel 
dnešních měst, městské kultury, proměny 
života ve městech, nároků na městské 
soužití a participace obyvatel na budoucím 
rozvoji jejich sídel a životního prostředí.
Generace Z: Matěj Stropnický
12. 4., 19.30
Během přednášky se Matěj Stropnický 
pokusí artikulovat postoj Strany Zelených 
k migrační krizi a zároveň nastíní možné 
cesty ven z xenofobní pasti, do které se 
chytila česká společnost.
Prostor pro umění VII.
13. 4., 18.30
Vyzývá ke kulturně politickým diskuzím 
o pozici umělce, aktuálním funkcím 
muzeálních a galerijních institucí, jejich 

světové válce. Masivní úbytek německého 
obyvatelstva Sudet byl alespoň z části 
nahrazen lidmi z vnitrozemí Českých 
zemí a Slovenska a také přistěhovalci ze 
zahraničí. Vlivem rozsáhlé migrace na 
několik desetiletí prakticky zanikl veřejný 
život v Sudetech. Lidé se často cítili a stále 
ještě cítí vykořeněni. Projekt Altwasser / 
Na cestě (domů) se zabývá možností opě-
tovného využití pohraničí a jeho integraci 
v širším Evropském kontextu. Jednotlivá 
řešení na úrovni krajiny, sídla i bydlení, 
ověřená v prostoru Vojenského újezdu 
Libavá (Liebau) jsou následně aplikována 
na celou plochu Sudet.

GALERIE ARS
Veselá 39 (F4) 
út–pá 12.00–18.00, ne 13.00–17.00 / 
Tue-Fri 12-6 pm, Sun 1-5 pm 
www.galerie-ars.cz

Ondřej Basjuk, Tomáš Hlavenka, Tomáš 
Medek, Kateřina Miková, Matěj Smetana, 
Hana Svobodová, Timo, Petr Veselý, 
Veronika Žáková: Ohled
15. 3.–15. 4.
Výstava je pořádána v rámci Týdne výtvar-
né kultury a presentuje současné umění na 
Masarykově univerzitě . 
k / c Petr Kamenický
Jaromír Šimkůj
19. 4.–13. 5.
Výstava k životnímu jubileu výtvarníka 
a pedagoga bude pro mnohé objevem. 
k / c Josef Chloupek
Výstava závěrečných prací studentů 
Katedry výtvarné výchovy PdF Masarykovy 
univerzity Brno
17. 5.–17. 6.
k / c Petr Kamenický

GALERIE AULA FAVU VUT
Údolní 19a (F3) 
po–ne 10.00–18.00 / Mon-Fri 9 am-10 pm 
Klíče od galerie jsou k dispozici 
na vrátnici fakulty. 
www.ffa.vutbr.cz/galerie-aula

GALERIE KINA ART
Cihlářská 19 (E4) 
po–ne 15–24 / Mon-Sun 3-12 pm

Marie Lukáčová: Z šelmy šelmou
7. 3.–30. 4.
Manifesty mají mnoho kladů. Dělají hrubou 
čáru za něčím nefunkčním, mluví jednot-
ným hlasem mým, tedy naším. Manifesty 
jsou nekonečným zvoláním s nádechem 
změny, citoslovcem a slovesem zároveň. 
Manifesty mají jednu zásadní nevýhodu. 
Jsou textovými editory, které často nespo-
lupracují s realitou a špatně zrcadlí nuance 
s ní spjaté. Marie Lukáčová ve své práci 
v Galerii Art volí propojení obrazového 
modelu jednoho takového manifestu (ak-
celeracionismu) s komentovanou projekcí 
svého nového videa. 
k / c Dana Balážová
Makak
28. 4., ve 20:00 v Malém sále kina Art
Audiovizuální večer s hudebnicí Kateřinou 
Koutnou a výtvarnicí Annou Balážovou 
k / c Ivana Hrončeková
Sonya Darrow: (319)Czech
2. 5.–1. 6.
(319)Czech odkazuje na město Cedar 
Rapids v Iowě, které je největší českou 
osadou v USA a zároveň je rodištěm 
umělkyně Sonyi Darrow. Výstava je spojená 
s projektem dokumentování česko-ame-
rických komunit. Metodou kreativního sto-
ry-tellingu a sběrem objektů zaznamenává 
Sonya příběhy lidí jakožto osobitý portrét 
česko-americké kultury. Vernisáž bude 
doplněna prezentací umělkyně a video-
projekcí. 
k / c Miroslav Maixner
Pásmo PAF
3. 5., 17.30 – projekce v Malém sále
Přehlídka animovaného filmu v Olomouci 
bývá na sklonku roku jakýmsi vyvrcholením 
pestré celoroční produkce PAF týmu. Do 
Kina Art jsme pozvali Nelu Klajbanovou, 
která uvede výběr audiovizuálních děl ze 
soutěže Jiné vize 2015. 
k / c Dana Balážová a Ivana Hrončeková
Ateliér Video / FaVU VUT
1. 6.–10. 6.
Výstava a veřejná prezentace klauzurních 
prací studentů Ateliéru Video. Aktualizova-
né informace o čase ateliérové prezentace 
naleznete na našem facebooku. 
k / c Miroslav Maixner

– GALERIE KRÁSA
toalety Kina Art (E4)
po–ne 14–01
www.facebook.com/galeriekrasa

GALERIE MĚSTA BLANSKA
Dvorská 2, Blansko  
út–pá 10.00–12.00, 12.30–17.00, 
so–ne 14.00–17.00, Ve státní svátky je 
galerie zavřena / Tue-Fri 10-12 pm, 
12:30–5 pm, Sat-Sun 2-5 pm.  
Holidays closed 
www.galerie.blansko.cz

Otis Laubert: Roztrúsený depozit
2. 4.–29. 4.

Otis Laubert, veterán slovenského výtvar-
ného umění (kde se pohybuje od 60. let) 
a jeden ze zakladatelů československého 
konceptuálního umění, netíhne k tra-
dičním výtvarným technikám, ale naopak 
jakoby hledal „mezeru v umění“ či snad 
přesněji propojení „prózy života“ s „poezií 

umění“. Jedním z jeho nejoblíbenějších 
výrazových prostředků je jak plošná, tak 
prostorová koláž, tedy asambláž. Autorova 
nevyčerpatelná výtvarná nápaditost, 
hravost a na druhé straně jeho smysl pro 
obyčejný život a pracovitost tak z něho 
činí pozoruhodného komentátora a kritika 
konzumní společnosti.
Břetislav Malý: O základní barvě 
v plynoucím čase
7. 5.–3. 6.
Projekt glosuje úvahy Ludwiga Wittgen-
steina o barvách a zaměřuje se jen na 
problematiku základních barev a jejich 
vidění, pouze však v kontextu času. Vidění 
barev v kontextu plynoucího času má na 
vnímání barev zásadní vliv. Výstavu tímto 
způsobem odklání od obecných tezí 
teorií barev. Autor by rád kontext času 
umocnil nejen samotnou instalací, kterou 
vzhledem k dispozici prostoru pojme zcela 
místně, ale i výběrem a soustředěním se 
pouze na jednu ze dvanácti základních 
barev; a to červenou. Výběr barvy není 
náhodný; vytváří totiž mezní hranice všech 
barevných změn.
Eva Masaryková: Pro Blansko
11. 6.–13. 7.
Umělkyně, inspirována prostředím města 
Blanska i samotného prostoru galerie, vy-
tvoří pro blanenskou galerii dvě site-spe-
cific instalace. První, v menším prostoru 
galerie, bude obsahovat kopii skokanského 
můstku z blanenského krytého bazénu, 
který je pro autorku symptomatickým 
k tomuto prostředí; ve větším výstavním 
prostoru, kdy využije masivních stínidel 
na stropě (evokujících „lavičky vzhůru no-
hama“), pak vytvoří pomocí objektů (figur 
z textilu instalovaných na stropě galerie) 
a projekcí na strop iluzi prostředí parku 
plného lidí.

GALERIE MONOMACH
Gorkého 12 (F3) 
po–ne 9.00–22.00 / Mon–Sun 9 am–6 
pm 
vstup do galerie v zimním období přes 
Café Falk 
fb.com/Monomach-676215789191505

Besídka
6. 4.–30. 4.
Evu Jaroňovou a Anetu Willertovou jsme 
daly dohromady díky tomu, že Aneta je 
Evinou největší fanynkou na světě. Před 
plánováním výstavy se dívky osobně 
neznaly. Obě pocházejí z Valašska a po 
osobním seznámení zjistily, že mají mnoho 
společného. Eva Jaroňová je členkou 
brněnské hudební skupiny Píča z hoven, 
autorkou knihy Škůdci, také se zabývá 
ilustrací a malbou s emo-dívčí atmosfé-
rou. Tato atmosféra provází i práci Anety 
Willertové. Aneta především pracuje 
s fotografií, ale v její tvorbě se objevují 
i jiná média. V Anetiných pracech se často 
objevují témata smrti a jiná tabu. 
k / c Dana Dvořáková, Fátima Khaledová
Martin Hurych
4. 5.–22. 5.
Martin Hurych je studentem 1. ročníku 
bakalářského stupně na FaVU v atelié-
ru enviroment. Věnuje se videu, audiu, 
environmentální tvorbě, site-specific 
proměnám, ve své práci dává prostor 
i scénické tvorbě, je součástí umělecké 
skupiny Tři kokoti, je všestranně nadaný 
mladý umělec. Pro galerii Monomach 
připraví pohádku. K výstavě v galerii říká: 
„Jsem cyklista.“ 
k / c Dana Dvořáková, Fátima Khaledová
Narozeniny galerie
26. 5.
Galerie Monomach slaví 1. rok od vzniku.
16.00 – autorské čtení Václava Stratila
17.00 – projekce videí ČHOS Marie Luká-
čová
Od 18.00 Oslava narozenin v doprovodu 
performativního DJ setu Tomáše Kofroně, 
koncert kapely Čau Česko, koncert 
Václava Stratila a další.
Jakub Albín
1. 6.–22. 6.
„Jakub Albín je malíř pocházející z Jižních 
Čech a byl mým spolužákem na střední 
škole v Českém Krumlově. Jakub byl ve 
4. ročníku, když jsem do školy nastoupila 
a už tehdy to byl náš idol. Poté jsme se 
znovu stali spolužáku na FaVU. Jakub 
studoval v atelieru Vasila Artamonova, 
ale před tím prošel atelierem Martina 
Mainera a Luďka Rathouského. Teď ho 
znám jako kurátora galerie Měsíc ve 
dne a malíře, který letní dny tráví ve své 
chatce a maluje obrazy velkých rozměrů. 
Vždy když jsi na ně vzpomenu vybaví se 
mi pastozně malované struktury dřeva. 
Krajina, zahrada, chata ve které pobývá 
je myslím často jeho zdrojem inspirace.” 
(Fátima Khaledová)
Předprázdninové rozloučení
23. 6., v 18.00
Přijďte se s námi rozloučit s galerií Mono-
mach před časem prázdnin. Rozloučení 
proběhne pomocí promítání studentských 
videí a filmů.

GALERIE TVAR
Rosická 1 (H5) 
galerie funguje vernisážovou formou, 
ve středu od 18. 00., nebo po 
telefonické domluvě na tel. 773 037 876 
www.galerietvar.tumblr.com

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

Michaela Langová a František Vitula
a my taky.
5. 4.–30. 4.
Mateřský triptych umakartového jara uvádí 
tato partnerská výstava rodičů dcery Zoe. 
Zrodila se za nočních mateřských rozho-
vorů o umění, tvorbě a rodině. Přes zimu 
bobtnala a převalovala se, aby se mohla 
zredukovat na základ - kresbu a text. Opa-
kovaně vystupujícím tématem se zde stává 
paměť, vzpomínka, pomíjivost, smrt. 
k / c Kateřina Olivová

proměnou a zkoumáním vzorců chování 
uměleckého provozu. Kromě toho také 
prezentuje jednotlivé aktivity, umělce nebo 
projekty ze současného umění nejen z ČR.
Téma: Filmy Mančušky v podání Víta 
Havránka a Jana Zálešáka
S(o)unday mixtapes – Pravidelná dávka 
experimentální hudby
17. 4.
Pravidelný poslechový večer.
Na východ – Marek Čejka
19. 4.
Další ze série pravidelných přednášek 
politologa a autora publikací Marka Čejky 
na současná témata spojená s Blízkým 
východem.
S(o)unday mixtapes – Pravidelná dávka 
experimentální hudby
24. 4.
Pravidelný poslechový večer.
Andrea Parkins (NYC/Berlin) / koncert
27. 4., 20.00
Koncert významné hudební skladatelky, 
zvukové umělkyně a multiinstrumentalistky 
Andrey Parkins. Proslavila se specifickou 
hrou na akordeon, amplifikované objekty 
a vlastní zvukové nástroje. V roce 2016 
vydává své nové album “Two Rooms from 
the Memory Palace” (XI Records).
Divadlo D'Epog: Sakurambo
28. 4., 20.00
Rok s ročenkou
29. 4., 18.00
Křest ročenky české architektury 2014-
2015, sestavené Jitkou Ressovou ze zlínské 
kanceláře Ellement, doplněný o diskuzi 
s dřívějšími editory.
S(o)unday mixtapes – Pravidelná dávka 
experimentální hudby
1. 5.
Pravidelný poslechový večer.
S(o)unday mixtapes – Pravidelná dávka 
experimentální hudby
8. 5.
Pravidelný poslechový večer.
Jonathan Watkins o Mančuškovi
10. 5., 18.00
Diskusní setkání s britským kurátorem 
Jonathanem Watkinsem (porotce Ceny 
Jindřicha Chalupeckého v letech 2002-
2004) nad dílem Jána Mančušky.
Divadlo D‘EPOG: Sakurambo
12. 5., 20.00
S(o)unday mixtapes – Pravidelná dávka 
experimentální hudby – field-recordings
15. 5.
Pravidelný poslechový večer s premiérou 
nových kompozic terénních nahrávek.
Na východ – Marek Čejka
17. 5.
Další ze série pravidelných přednášek 
politologa a autora publikací Marka Čejky 
na současná témata spojená s Blízkým 
východem.
S(o)unday mixtapes – Pravidelná dávka 
experimentální hudby
5. 6.
Pravidelný poslechový večer.

SOLO OFFSPACE
Körnerova 9 (F5) 
solooffspace.tumblr.com 
www.facebook.com/solo.offspace

Johana Merta: Někdy, někde
7. 4.–29. 4.
k / c Ondřej Homola
Michaela Vrbková: myspace
19. 5.–2. 6. 
k / c Adam Vrbka

STROM ART GALLERY
třída Kpt. Jaroše 31 (E4) 
stromart.cz

Daniela Baráčková: Nebezpečné  
Zábradlíčko
31. 3.–13. 5.
k / c Petr Kamenický, Markéta Žáčková

TIC GALERIE
Turistické informační centrum 
města Brna, Radnická 4 (G5) 
út–pá 10.00–18.00, so 10.00–14.00 / 
Tue-Fri 10 am-6 pm, Sat 10 am-2 pm 
www.galerie-tic.cz

– GALERIE MLADÝCH
Jozefa Mrva a Jakub Tajovský: 
Blízké setkání
23. 3.–23. 4.
Projekt Blízké setkání je výsledkem něko-
likaměsíčního dialogu studentů FaVU VUT 
Jozefa Mrvy a Jakuba Tajovského. Fascinují 
je přírodní vědy, vesmír, tvarová dokona-
lost geometrie a její využití v prostoru. 
V Galerii mladých se tato myšlenková vý-
chodiska spojila v apokalyptické modelové 
situaci: srážky meteoritu s galerijním pro-
storem. Jakub s Jozefem vytváří situaci, 
kdy se jejich dialog zhmotňuje do objektu, 
přesouvá se z ideové roviny do roviny 
fyzické a začíná existovat samostatně. 
k / c Lenore Jurkyová
Markéta Filipová: Dějinné sebevědomí
4. 5.–4. 6.
Markéta Filipová nahlíží již delší dobu do 
historie, a i když je umělkyně, zajímá ji také 
archeologie, kterou studovala paralelně. 
Názvem výstavního projektu odkazuje ke 
Gadamerově Problému dějinného vědomí. 
V projektu pojmenovaném Dějinné 
sebevědomí, s určitou dávkou humoru 
obsaženou již v názvu samotném, zkoumá 
téma historie umění ve smyslu globál-
ním, ale také ve smyslu osobní umělecké 
evoluce, kterou zákonitě prochází tvorba 
každého autora. 
k / c Zuzana Janečková
Anne-Claire Barriga: Tekoucí písky
15. 6.–16. 7.
Tekoucí písky je série videí, která navazuje 
na poslední autorčiny mořské obrazy 
(i s jejich fikčním podtextem), obsahuje 
však důslednější narativní prvky. Nespočívá 
tedy již na pouhé očividnosti, nýbrž hledá 
pod pískem. Videa ze série Tekoucí písky 
mají společné to, že se vrhají nejprve 
na celou písečnou plochu, chytají se 

falešných znamení, fantazírují nad tím, 
co skrývá tento povrch, zároveň tak plný 
a prázdný. 
k / c Zuzana Janečková

– GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE
Tomáš Přidal a Barbora Přidalová: 1st floor
10. 2.–23. 4.
Tomáš Přidal je brněnský básník, malíř, 
ilustrátor, hudebník a gymnaziální pedagog. 
Výstava je věnována nejen jeho kreslířské 
a ilustrátorské činnosti, ale rovnocenně 
sleduje také její širší kulturní a společenské 
pozadí, a to jednak v rámci jeho umělecké 
spolupráce s Barborou Přidalovou, jednak 
s ohledem na jeho působení v dalších 
uměleckých oborech. Součástí výstavy je 
tak portrétní „intermezzo“ Barbory Přida-
lové i vhled do básnické tvorby i hudebních 
aktivit. Výstava probíhá v obou expozicích 
1. patra, tedy jak v Galerii U Dobrého pas-
týře, tak v Galerii Kabinet. 
k / c Marika Kupková, Petr Kamenický

Pavlína Fichta Čierna

Přesáhnout vše osobní
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Pět prostorů
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Dům umění města Brna
Dům pánů z Kunštátu
www.dum-umeni.cz
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Memory
is over

19  05 — 21  08  2016

Galerie města Ostravy

Současné umění
v brněnských galeriích

01/04 – 30/06 2016
BRNO

Contemporary Art 
in Brno Galleries
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Ján Mančuška 
Čas Příběh Prostor

4/3 — 22/5/2016

Pražákův palác
Husova 18, Brno
www.moravska-galerie.cz
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Jiří Franta & 
David Böhm
Slepcův sen

„Kdykoliv 
si řekneš.“

Kateřina 
Vincourová

Ewa & Jacek 
Doroszenko
Exercises of 
listening

Ve Vaňkovce 2, Brno
www.faitgallery.com

Ondřej
Kotrč
Too late for 
darkness
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Josef Mrva, 2016 Jozefa Mrva a Jakub Tajovský vystavují do 23. 4. v Galerii Mladých / TIC galerie – Blízké setkání

Pavlína Fichta Čierna: Přesáhnout  
vše osobní
4. 5.–16. 7.
Pavlína Fichta Čierna (SK) se věnuje 
mediálnímu umění a v centru jejího zájmu 
jsou lidé, kteří z různých důvodů často žijí 
v sociální izolaci. Vhled do jejich soukromí 
je empatický, zároveň přímý až strohý, ale 
ve své syrovosti místy nesmírně poetický. 
V posledních pracích stáčí autorka kame-
ru také na sebe a vykresluje situace víc 
v geopolitickém prostoru nebo v prostoru 
naši mysli. Díla, ve kterých se dělí o své 
emoce v extrémních situacích, jsou 
stigmatizující a jejich účinek se dostává 
divákům doslova pod kůži.
k / c Zuzana Janečková, Marika Kupková

– KONTEXT
Rudolf Samohejl: Besídka
23. 3.–23. 4.
Druhá ze série výstav v rámci pro-
jektu Most: Brno-Praha představí 
symbolické propojení těchto měst skrze 
sochařskou situaci zahrnující místně 
dostupné materiály a odlitky veřejného 
prostoru. Rudolf Samohejl (absolvent 
Ateliéru sochařství UMPRUM) se dlou-
hodobě zabývá vztahem soch a jejich 
prostředí, a v rámci projektu připrave-
ného pro galerii konText přenese detaily 
soch z Prahy i Brna do sjednocujícího 
galerijního rámce. Z lokálních materiálů je 
vytvořeno přechodné pouto mezi oběma 
místy a vzniklá myšlenková i prostorová 
konstrukce vybízí k redefinování účelu 

daného prostředí a nabízí nové možnosti 
jeho zakoušení. 
k / c Adéla Procházková
Alžbeta Bačíková a Barbora Švehláková
4. 5.–4. 6.
Třetí ze série výstav v rámci projektu Most: 
Brno-Praha. 
k / c Tereza Jindrová

DOPROVODNÝ PROGRAM
Zlatý robot / Robotelul de Aur (režie 
Mihai Dragolea, Constantin Mocanu), 
Rumunsko
7. 4. v 18.00
Příběh 32 leté boxerky Steluty, která pře-
žila osamělé dětství v dětských domovech 
a drsné časy na ulici, a vyrostla v šampi-
ónku evropských i světových mistrovství. 
Cyklus KineDok – alternativní distribuce 
dokumentárních filmů. 
Dramaturgie: Martina Fridrichová
Hana Mlnaříková: La Niebla extraña  
(Podivná mlha)
24. 4. v 16.00
Multimediální instalace se zabývá tématem 
zakřivení subjektivní reality. Není možné 
uchopit svět a člověka pouze pomocí ro-
zumu či zkušenosti, které vznikají na zákla-
dě omezeného spektra toho, co můžeme 
znát a vědět dle aktuálního stavu „poznání 
věcí“. Dílo je absolventským výstupem 
magisterského studia oboru Multimediální 
kompozice na Hudební fakultě Janáčkovy 
akademie múzických umění. Pedagogické 
vedení: Jan Kavan

Divadlo D´EPOG /// DIY
Autodestrukce a zkáza identity:  
Glitch Bitch
25. 4. a 26. 4. v 20.00
Druhá část monodramatického triptichu 
Do It Yourself

VILA TUGENDHAT
Černopolní 45 (D5) 
út–ne 10.00–18.00 / 
Tue-Sun 10 am-6 pm 
www.tugendhat.eu 
Vstupenky rezervujte na tel.: 
+420 515 511 015/017 nebo na 
emailu: info@tugendhat.eu

Prohlídky významné světové památky 
moderní architektury zapsané od roku 
2001 na Seznamu světového dědictví 
UNESCO každou celou hodinu, v 17.00 
poslední vstup. Kapacita prohlídkových 
skupin s průvodcem omezena. Předchozí 
rezervace nutná. Zahrada je přístupná 
v otevírací dobu podle povětrnostních 
a světelných podmínek bez předchozí 
rezervace.

SCREENSAVERGALLERY
online umění ve vašem screensaveru 
screensaver.metazoa.org

David Přílučík: Taxonomy of Fame
21. 3.–cca 21. 4.
David Přílučík je vizuální a intermediální 
umělec a konceptuální badatel, student 
pražské AVU, který se věnuje převážně 
videu do něhož ale proniká performance 
a found footage. Ve své výstavě pro SSG 

uvádí své poslední video s názvem Show 
Me a Hero ve dvou způsobech prezen-
tace. Nejdříve jako agresivní screensaver 
a podruhé jako soukromou performance. 
k / c Mary Meixner
Jiří Topínka: R.I.P
22. 4.–cca 22. 5.
Ač je Jiří Topínka absolventem oboru 
malířství na brněnské FaVU, věnuje se také 
práci s digitálními médii. Díky ocenění 
preloaderu Sekera v soutěži Preloader 
Competition, má prostor pro vlastní 
výstavu v SSG. Ta se týká rekonstrukce 
vzpomínek na screensavery z Windows 
95, 98 přičemž Jiří vnímá „memory” jako 
společnou paměť, i jako paměť počítače. 
k / c & (Barbora Trnková &Tomáš Javůrek)

akce
Open Studios 2016
Dny otevřených brněnských ateliérů
3. 6., 14.00–22.00
4. 6.,10.00–18.00
Více než dvacítka autorů představí veřej-
nosti svá pracoviště. Jste srdečně zváni 
na prohlídku ateliérů brněnských umělců, 
architektů a designérů.
Ateliéry Kraví Hora,
Areál VUT,
Rybkova 23, 602 00 Brno
SOLO offspace, 
Körnerova 9,
602 00 Brno-Zábrdovice

Ateliéry Hybešova 71,
Staré Brno, 603 00 
INDUSTRA Art 
Masná 9, areál Mrazíren Rovner
Brno-Trnitá, 602 00
Více informací:
facebook.com/openstudiosbrno

na výletě
DIVADELNÍ FLORA 2016
XX. Divadelní Flora Olomouc 
www.divadelniflora.cz
13. 5.–22. 5.
Do Olomouce se sjedou divadelníci ze 
všech koutů Evropy. Jubilejní dvacátý roč-
ník Divadelní Flory bude na deseti scénách 
probíhat od pátku 13. do neděle 22. květ-
na a ve zhruba padesáti produkcích se 
představí umělci šestnácti národností.

GALERIE JAMBORŮV DŮM
Brněnská 475, Tišnov 
po–pá 8.00–12.00, 13.00–17.00,  
so, ne: 10.00–16.00 
galeriejamboruvdum.tumblr.com

Šimon Kadlčák
7. 5.–18. 6.
k / c Anita Somrová

GALERIE ZÁVODNÝ
Husova 3, Mikulov 
út–pá 11.00–17.00, pá, so 10.00–17.00,  
od 1. 5. otevřeno po–ne 9.00–18.00
www.galeriezavodny.com

François Morellet
10. 3.–24. 4.
Výstava předního představitele geometric-
ké abstrakce k devadesátým narozeninám 
autora. ×
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Knížky, které jinde  
neseženete

KNIHKUPECTVÍ  
ARTMAP

2X V BRNĚ

Moravská galerie
Místodržitelský palác, 
Moravské nám. 1a

Fait Gallery 
Ve Vaňkovce 2
knihkupectvi.artmap.cz


