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bách, vytvoří inspirační mozaiku odlišných 
názorů a přístupů a otevře v celé své šíři 
diskuzi napříč odbornou i laickou veřejnos-
tí. Součástí bienále bude již tradičně sou-
těžní Mezinárodní přehlídka, ale i množství 
doprovodných výstav. 
en The universal view will introduce 
contemporary graphic design in the full 
multiplicity of its facets, giving rise to an 
inspiring mosaic of different opinions and 
attitudes by opening up discussion across 
the whole of its breadth, engaging both 
experts and the general public. 
k / c OKOLO

DOPROVODNÉ VÝSTAVY K BIENÁLE:
František Štorm
Grafický design v životě Františka Štorma 
mezi tvorbou písma a volným uměním. 
en Graphic design in František Štorm’s life 
falls between typeface design and free art. 
k / c Vladimir 518
Najbrt
Výstava tvorby jednoho z nejznámějších 
českých grafických designérů. Koncept 
výstavy vznikl pod taktovkou Zbyňka Bala-
drána. 
en An art work exhibition of one of the 
most popular Czech graphic designer. 
The concept of the exhibition is made by 
Zbyněk Baladrán.
k / c Michal Nanoru
Věk nezávislosti: nová generace tištěných 
časopisů / Age of Independence: 
A New Generation of Print Magazines
Přehlídka nejzajímavějších tištěných titulů 
nezávislých časopisů za poslední dva roky. 
en An exhibition of the most interesting 
printed issues of independent magazines 
from previous two years. 
k / c Steven Watson
Čas a pohyb: Expoziční projekce motion 
designu / Time and Motion: Exhibition 
projection of motion design
Motion design jako osobitý a dynamic-
ký oborový průnik animace, grafického 
designu, filmu, videa, speciálních efektů 
a nových technologií. 
en Motion design as a distinctive and 
dynamic intersection of animation, graphic 
design, film, video, special effects and new 
technologies. 
k / c Oficina!
Porto: Grafická scéna jednoho města / 
Porto: The Graphic Scene in One City
Kreativní prostředí portugalského města 
Porto očima skupiny OKOLO. 
en The creative milieu of the Portuguese 
city of Porto seen by OKOLO group. 
k / c OKOLO
Mezi plochou a prostorem: 
Vztah produktového a grafického 
designu / Between Area and Space: The 
relationship between product and graphic 
design
Výstava hledá spojitost mezi dvěma své-
bytnými obory – grafickým a produktovým 
designem. 
en The exhibition is about connection be-
tween two autonomous disciplines, graphic 
and product design. 
k / c OKOLO
Out of the Box: Grafický design pohledem 
profesionálů / Out of the Box: Graphic 
design through the eyes of professionals
Vitrína jako symbol muzeální expozice, 
kterou různými způsoby pojmou přizvané 
osobnosti působící v rozmanitých krea-
tivních oblastech spojených s grafickým 
designem. 
en The display case as a symbol of a mu-
seum exhibition that will be appropriated 
by guest artists from creative disciplines 
associated with graphic design 
k / c OKOLO

MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC / 
GOVERNOR’S PALACE
Moravské náměstí 1a (E5)

Umění od gotiky po 19. století / Art from 
the Gothic to the 19th Century
Stálá expozice – vstup zdarma / 
Permanent exhibition – free admission

JURKOVIČOVA VILA / 
JURKOVIČ HOUSE
Jana Nečase 2 (D2) 
duben – říjen / April – October: út – ne / 
Tue – Sun 10:00 – 12:00, 12:30 – 18:00 
Doporučujeme rezervaci předem / 
It is recommended to book guided tours 
+420 532 169 501 
www.moravska-galerie.cz/jurkovicova-
vila

V kůži Dušana Jurkoviče / 
Being Dušan Jurkovič
27. 4. – 28. 10.
Studio A1 Architects názvem výstavy odka-
zuje na film s Johnem Malkovichem a pře-
desílá, že se prostřednictvím této výstavy 
pokusí „vlézt do hlavy” Dušana Jurkoviče. 
Zdůraznění některých nesourodých prvků 
a méně známých poloh poukáže na určité 
drobné detaily z Jurkovičova života. Tato in-
trospekce je motivována také 150. výročím 
narození Dušana Jurkoviče. 
en By choosing such name, A1 Architects 
studio is making a reference to a film with 
John Malkovich. By this token, the studio 
is also trying to convey the message that 
this exhibition’s goal is to "get in the head" 
of Dušan Jurkovič. Stressing of some of 
the disparate elements discloses several 
details from the life of Jurkovič. Such an 
introspection is motivated by the 150th 
anniversary of Jurkovič’s death. 
k / c Rostislav Koryčánek
Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům / 
The Architect and His House
Stálá expozice / Permanent exhibition

RODNÝ DŮM JOSEFA HOFFMANNA / 
JOSEF HOFFMANN MUSEUM
náměstí Svobody 263, Brtnice  
duben–červen / April–June: út–ne 
10:00–17:00, nebo po domluvě / or by 
appointment, tel: +420 724 543 722

Josef Hoffmann – Koloman Moser
30. 5. – 28. 10.
Kolomana Mosera k Hoffmannovi pojí 
nespoutaná tvůrčí síla a fantazie, která se 

projevuje v tisících skic. Zatímco Hoffmann 
zůstává přísným tvůrcem, Koloman Moser 
ve své tvorbě zastupuje idylicky dekorativní 
prvek. 
en Moser’s style is related to Hoff-
man’s through the unprecedented usage 
of fantasy which is detectable in number 
of his sketches. Whereas Hoffman is more 
of a strict artist, Koloman Moser’s works 
represent idyllic decorative element. 
k / c Rainald Franz
Josef Hoffmann: Inspirace / Inspirations
Stálá expozice / Permanent exhibition
Josef Hoffmann – Otto Wagner: 
O užitku a působení architektury / 
On the Use and Effect of Architecture
do 6. 5.
Nakolik ovlivnil jeden ze zakladatelů ev-
ropské moderní architektury Otto Wagner 
svého žáka Josefa Hoffmanna, prezentuje 
výstava v Rodném domě Josefa Hoffmanna. 
en The exhibition focuses on the influ-
ence of one of the founders of modern 
European architecture Otto Wagner on his 
student Josef Hoffmann. 
k / c Rainald Franz, Rostislav Koryčánek

MUZEUM MĚSTA BRNA
Špilberk 210/1 (E4) 
út-ne / Tue–Sun 10:00-18:00
www.spilberk.cz

Atol a putující slunce. Pavel Navrátil 
v dialogu se Zdeňkem Macháčkem, 
Miroslavem Šimordou a Bohumírem 
Matalem / Atoll and Wandering Sun
Pavel Navrátil in dialogue with Zdeněk 
Macháček, Miroslav Šimorda and Bohumír 
Matal
15. 2. – 29. 4.
Výstava přináší retrospektivní průřez 
tvorbou malíře Pavla Navrátila v konfrontaci 
s díly tří jeho souputníků a blízkých kolegů: 
se sochařstvím Zdeňka Macháčka a malíř-
stvím Miroslava Šimordy a Bohumíra Matala.
en The exhibition is a retrospective look on 
the work of painter Pavel Navrátil and his 
three contemporaries and colleagues: the 
sculptor Zdeněk Macháček and painters 
Miroslav Šimorda and Bohumil Matal. 
k / c Ilona Víchová
Rok 1918 – co nám válka vzala a dala…
1918 – What the War Gave Us and What It 
Took Away…
3. 5. – 31. 12.
Výstava přibližuje závěr první světové války, 
vznik nových států v Evropě včetně Čes-
koslovenska a připomene vojáky vracející 
se z fronty do Brna, vysvětlí, jaký dopad 
měla válka na společnost a geopolitickou 
situaci. I tak strašlivá věc, jakou válka byla, 
měla pozitivní důsledky – kromě technolo-
gického pokroku právě zrod samostatného 
Československého státu. Sto let republiky 
muzeum oslaví vzpomínkou na hrdinství 
i bázeň našich předků. 
en The main exhibition at Brno City Muse-
um this year takes us back to the year 1918, 
the end of World War I and the formation 
of new states in Europe, including Czecho-
slovakia, and remembers the soldiers 
returning to Brno from the front lines. The 
exhibition explains the impact the war had 
on society and the geopolitical situation. 
Even something as terrible as the war had 
its positive consequences, however, such 
as great technological advancement and 
the birth of the independent Czechoslo-
vak state. The museum is celebrating the 
hundredth anniversary of the foundation 
of our state with a reminder of the courage 
and the fear of our predecessors. 
k / c Radim Dufek
Vize modernosti: Rudolf Sandalo 
(1899–1980) / Visions of Modernity. Rudolf 
Sandalo (1899–1980)
31. 5. – 26. 8.
Moderní architektura v meziválečném Čes-
koslovensku bude poprvé představena pro-
střednictvím fotografií Rudolfa Sandala ml. 
ze sbírek Muzea města Brna. U příležitosti 
100. výročí vzniku republiky tyto unikátní 
snímky přiblíží avantgardní architekturu 
Československa, např. Moravskou banku 
v Brně nebo koupaliště Zelená žába v Tren-
čianských Teplicích. Výstavu doprovodí 
i menší expozice ve vile Tugendhat, k jejíž 
slávě přispěly i Sandalovy fotografie. 
en Modern architecture in interwar 
Czechoslovakia is to be presented for 
the first time through the photographs 
of Rudolf Sandalo the younger from the 
collections of Brno City Museum. These 
unique images give an impression of the 
avant-garde architecture of Czechoslo-
vakia on the occasion of the hundredth 
anniversary of the foundation of the 
republic, such as the Moravian Bank in 
Brno and the Green Frog Swimming Baths 
in Trenčianske Teplice. The exhibition is ac-
companied by a smaller exposition at Villa 
Tugendhat which was also celebrated in 
Sandalo’s photography. 
k / c Jindřich Chatrný
Ex post
14. 6. – 19. 8.
Tradiční sklářská výstava na Špilberku bude 
nepřímou připomínkou úspěchu českých 
sklářů na legendárním EXPO 58 v Bruselu. 
Představeni totiž budou sklářští výtvar-
níci nejmladší generace, kteří v kontextu 
současné tvorby navazují na tvůrčí myšlenky 
a postupy, které se poprvé objevily právě na 
Světové výstavě před 60 lety. Tři absolventi 
ateliérů v Praze, Zlíně a Ústí nad Labem se 
ve svých dílech vztáhnou k odkazu, který 
měla bruselská výstava pro české moderní 
sklářství. 
en This traditional glass exhibition at 
Špilberk is to be an indirect commemora-
tion of the success of Czech glassmakers at 
the legendary EXPO 58 in Brussels. It is to 
present artistic glassmakers of the young-
est generation who are, in the context of 
contemporary work, following on from the 
creative ideas and approaches that first ap-
peared at the World Exhibition sixty years 
ago. The work of these three graduates of 
studios in Prague, Zlín and Ústí nad Labem 
draws on the legacy left by the exhibition in 
Brussels for modern Czech glassmaking. 
k / c Ján Gajdušek

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY / 
MUSEUM OF ROMANI CULTURE
Bratislavská 67 (D7) 
út – pá, ne / Tue–Fri, Sun 10:00 – 18:00 
Volný vstup / Free entrance 8. 4., 19. 5.
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 exposi-
tion it offers temporary exhibitions, public 
events, so as it coordinates scientific re-
search and activities for local children.
Andrej Pešta: Mire Sveti / 
Světy Andreje Pešty
23. 3. – 30. 9.
Andrej Pešta (1921 – 2009) byl významnou 
romskou osobností, amatérským foto-
grafem, literátem a výtvarníkem. Peštovy 
fotografie ze sbírek MRK zachycují zcela 
specifickým vnitřním pohledem život Romů 
v Československu převážně v období še-
desátých až osmdesátých let 20. stol. Svojí 
autentičností a tematickým zaměřením fixují 
nadčasové hodnoty romské kultury. Peštova 
celoživotní fotografická tvorba nebyla dopo-
sud systematicky zpracována.
en Andrej Pešta was a notable photogra-
pher, literate and an artist of Roma origin. 
Pešta’s photographs from the MRK collection 
depict the life of Czechoslovak Roma be-
tween 1960’s to 1980’s with a specific view of 
an insider. Pešta’s lifelong body of work had 
never been systematically examined. 
k / c Tomáš Pospěch
Ghettofest 9.6.
Roma Museum organizes guided tours and 
public workshops as a part of a multi-genre 
street festival www.ghettofest.cz

NADVEŘEGALERIE
Kamenná čtvrť 27 (G3) 
so + ne / Sat + Sun 10:00–19:00 nebo po 
domluvě / or by appointment, 
na mob.: 723833687 
www.facebook.com/nadveregalerie

Detailní program na facebookovém profilu 
galerie. / Detailed program on the facebook 
profile of the gallery.

OFF / FORMAT 
Gorkého 41 – dvorní trakt / yard (E3) 
út / Tue 16:00-19:00
ne / Sun 14:00-19:00 
tel: +420 737 969 098
www.offformat.cz

Rudolf Samohejl: Výjimečný stav / 
Exceptional State
5. 4. – 8. 5.
„Sochařské situace” Rudolfa Samohejla 
velkoryse intervenují do exteriérů a interiérů, 
posunuly se od „land artu” ke komunika-
ci s městskými pomníky a posléze nabyly 
podoby působivých galerijních instalací/
nových realit. Ty zvou diváka k interakci, 
vstupu do herního pole možností pohybu, 
pohledu a čtení. Také původní jasné významy 
podbarvené humorem se staly vrstevnatější-
mi, otevírají otázky systémů, vztahů, pravidel 
a potenciálu jejich transformace.
en The “sculptural situations” of Rudolf 
Samohejl (1987) are interventions in exterior 
and interior spaces, they range from land 
art to communication with city monuments, 
taking on the appearance of impressive 
gallery installations, of new realities. They 
invite the viewer to playfully interact with 
them through a variety of motions, view and 
readings.
Vojtěch Kovařík: Mike Tyson, Prometheus, 
zápasník sumo. Mike Tyson, Prometheus, 
the Sumo Wrestler
23. 5. – 26. 6.
Zdá se, že překypující těla hrdinů každou chvíli 
rozlomí rám obrazu. Klub rváčů je průchozím 
pokojem do našich obýváků. Mýtičnost se 
potkává s popkulturou v expresivním styl-
izovaném rukopisu. Výstava představuje cyklus 
Kovaříkových velkoformátových maleb.
en The exuberant bodies of the heroes seem 
to break the frame of the painting and enter 
our living space. Myths meet popculture in 
expressive and stylized brushstrokes. The 
exhibition presents a cycle of large-format 
paintings.

POLANSKY GALLERY
Lidická 26 (D5)
út-so / Tue – Sat 12:00 – 18:00 
www.polanskygallery.com

Micah Hesse
27. 4. – 2. 6. 2018
k / c Christina Gigliotti

PRAHA / FÓRUM PRO 
ARCHITEKTURU A MÉDIA
Kulturní prostor s kavárnou 
Nádvoří Pražákova paláce, 
Husova 18 (E5) 
po – ne / Mon–Sun 12:00 – 00:00 
prahavbrne.cz, www.forum4am.cz

Kroužek elektronické hudby / 
Electronic Music Course
2. 4., 9. 4., 16. 4., 23. 4., 30. 4., 7. 5., 14. 5., 
21. 5., 28. 5., 4. 6., 11. 6. 14:30
VIDEOGRAM
11. 4., 18. 4., 2. 5. 18:30
Palo Fabuš: Technika a myšlení II.
25. 4., 9. 5., 21. 5., 11. 6. 18:30
S(o)unday mixtapes: Sounds Queer?  
Violleta Gill – Atari Punk
8. 4. 17:00
Symfonie sirén s Bavorským rozhlasem / 
Symphony of Sirens with Bavarian Radio
13. 4. 20:00
S(o)unday mixtapes: Sounds Queer? 
Zosia Hołubowska – Sequencing
15. 4. 17:00
Computer Art Graphics
19. 4. 18:00
Blízký východ: Marek Čejka
20. 4. 19:00
S(o)unday mixtapes
22. 4. 19:00
BACK to BACK
29. 4. 14:00
Street dance konference / conference.

Divadlo D’ EPOG: Sakurambo
6. 5. 19:30
PROSTOR PRO Design: Prezentace 
vizuálních podob počítačových her
16. 5. 19:00
Patrick Higgins (US)
19. 5. 20:00
S(o)unday mixtapes: Sounds Queer? – VTS
20. 5. 17:00
MEETING BRNO: Debatní fórum  
Ústavu pro studium totalitních režimů
28. 5. 18:00
MEETING BRNO: Debatní fórum  
Salonu Práva
29. 5. 18:00
MEETING BRNO: Debatní fórum  
Čechů a Rakušanů k roku 1918
1. 6. 18:00
MEETING BRNO: Pořad Martina Reinera 
o Ivanu Blatném
3. 6. 18:00

rary. His paintings are not always surrounded 
by frames, but expand materially into the 
surrounding space. For this exhibition the 
artist chose clay as his primary material 
which he used in an experimental way. 
k / c Dana Dvořáková, Pavla Maslejová
Kateřina Ondrušková, Eliška Kociánová: 
Systém emocí
10. 5. – 31. 5.
Pro Kateřinu je malba prostředkem sdělení 
osobního skrytého příběhu a vizuálním 
zachycením konkrétního intimního momentu, 
který je nevyslovitelný. Obraz se tak stává 
zhmotněným symbolem jejích vnitřních 
prožitků, přenesením energie - oázou pro 
vlastní uzavřený svět. Eliška využívá světla 
a laserových paprsků jako malířské ”hmoty” 
a nachází tak průniky v rámci dematerializace 
a materiální stránky uměleckého díla. Obě 
autorky spojuje emocionální souznění, které 
však každá reflektuje rozdílnými postupy. 
Jejich vzájemná spolupráce je odrazem 
této odlišnosti a zároveň podtrhuje systémy 
a prvky, které jsou pro jejich tvorbu společné 
a typické.
en For Kateřina, painting becomes a mate-
rialized symbol of her internal experiences, 
a transmission of energy, an oasis for her 
own closed world. Eliška uses light and laser 
beams as painting “matter” thus finding 
intersections between dematerialized and 
material aspects of the art work. Both artists 
share an emotional approach but approach 
it differently. 
k / c Dana Dvořáková, Pavla Maslejová
Barbora Dayef 
7. 6. – 6. 7.
Výraznou roli v rámci Barbořiny tvorby 
sehrávají historické a kulturní odkazy, jejichž 
prostřednictvím autorka reflektuje vlastní 
původ. Materiál, s nímž pracuje, deformu-
je a přetváří k obrazu svému. I přestože 
vystudovala sochařský ateliér, zaznamenává 
její práce široké přesahy za hranice tohoto 
média. Ve svých instalacích využívá formát 
videa, sochu, malbu, ale i performanci, její 
díla jsou místně specifická a hrají si s imagi-
nací diváka.
en Barbora makes use of historical and 
cultural references to reflect on her own 
life story. Although she studied sculpture, 
her work moves beyond this media. She 
uses video, sculpture, painting and also 
performance in her installations, her works 
are site-specific. 
k / c Dana Dvořáková, Pavla Maslejová

GALERIE PITEVNA
Komenského nám. 2 (E5) 
po-pá / Mon-Fri 12:00-18:00

Petr Kunčík: Míšeň
25. 4. – 25. 5.
Anna Martínková & Dominika Šimková
6. 6. – 29. 6.
Prezentace dvou vybraných závěrečných 
prací z Katedry výtvarné výchovy Pedagogic-
ké fakulty Masarykovy univerzity.

GALERIE UMAKART
Lidická 40 (D5) 
non-stop 
www.facebook.com/Galerie-Umakart

Anna Tesařová: Tipy na výlet / Tips For Trips
3. 4. – 30. 4.
Tipy na výlet po zákoutích České Republiky, 
o kterých jste možná neslyšeli. Anna Tesařo-
vá se zabývá různými činnostmi, nyní se ale 
hlavně pohybuje v krajině a fotí.
en Tips for trips around places in Czech 
Republic you may have never heard of. 
Anna Tesařová deals with various activities, 
although today she mostly wanders in the 
nature and takes pictures.
k / c Kateřina Olivová
Markéta Wágnerová: Výlet / Trip
1. 5. – 4. 6.
Jeden z těch výletů co začíná tam, kde končí 
mapa. Markéta Wágnerová je spíš výletník 
než umělec. Stejně jako chůze i její umění 
vychází z prdele.
en One of these trips that starts where the 
map ends. Markéta Wágnerová is rather 
a tripper than an artist. So as a walk also her 
art comes from an arse.
k / c Kateřina Olivová
Barbora Šimková
5. 6. – 25. 6.
Zdravě rozhořčené umění autorky, pro niž 
je občanská angažovanost samozřejmou 
součástí běhu života.
en Indignant art of an author who under-
stands civil engagement as a natural part of 
everyday life.
k / c Šimon Kadlčák
Diana Winklerová
26. 6. – 21. 7.
Diana je umělkyně věnující se převážně 
tvorbě soch a instalací. Pro Umakart vytvoří 
dílo pracující s její každodenní realitou matky 
malého dítěte a specifickým prostorem 
výlohy, který je lákavý nejen pro děti!
en Diana Winklerová mostly works within the 
fields of painting and sculpture. For Umakart 
she is planning to create an artwork that 
deals with the everyday reality of a mother 
so as the specific space of the shopping 
window gallery.
k / c Kateřina Olivová

INDUSTRA ART
Masná 9, areál Mrazíren Rovner (G7) 
st – so / Wed–Sat 13:00 – 19:00, 
ne / Sun 10:00 – 19:00
industra.space

Ateliér malby, škola Roberta Šalandy 
a Lukáše Machalického: Komín / Chimney
19. 4. – 20. 5.
Úvodem je třeba říct, že si neklademe za cíl 
překonat model ateliérové přehlídky, která 
již ve svém základu postrádá sjednocující 
téma. Přesto chceme zdůraznit zakladní 
danosti, které k malbě neodmyslitelně pat-
ří – jasně vymezený formát, který je určující 
pro námět a sdělení. A také barva. Přitom 
nejde ani tak o to, zda onu plochu budeme 
respektovat, nebo zda se jí pokusíme popřít.
en The exhibition of Painting Department of 
Prague’s Art Academy aims to emphasize the 
basic elements of painting – the format and 
the color. And it is not so important whether 
we respect it or ignore it.

Gabriela Těthalová: Alea iacta est
24. 5. – 23. 6.
Abstrakce v plátnech Gabriely Těthalové 
jsou povahou věcí, ne jen ne-foremným 
objektem. Její plátna jsou malbami prostoru 
v ploše, konstelacemi světa, o němž můžeme 
jen spekulovat. Instalace výstavy vychází 
z básně Stéphana Mallarmého Un coup des 
dés jamais n'abolira le hasard (Vrh kostek 
nikdy nezruší náhodu). Výstava je poetickým 
obrazem chaotického řádu světa – kostky 
jsou vrženy, alea iacta est.
en Abstract forms on Gabriela 
Těthalová’s canvasses are not just unformed 
objects, they arise from the nature of 
things. She paints spaces on a flat surface 
and constellations of words which remain 
mysterious. The exhibition refers to Stéphan 
Mallarmé’s poem Un coup des dés jamais 
n'abolira le hasard (A roll of the dice). 
k / c Eva Skopalová
Beatrice Orlandi, Emma Lamorte, Anna 
Walther, Ľudmila Hrachovinová: Udržitelné 
vzpomínky / Sustainable Memories
27. 6. – 29. 7.
Udržitelné vzpomínky jsou z jistého úhlu kri-
tickým pohledem, přičemž se snažíme ucho-
vat si jistou realitu, která je zkreslená natolik, 
aby nám vytvořila umělý pocit bezpečí. 
Přináší pocit úlevy i vlastního prostoru. 
Zároveň nám dává prostor k úniku a nabízí 
nový pohled na realitu, která se může začít 
odvíjet z ještě nestabilních základů.
en Lasting memories are perceived criti-
cally. We try to hold on to a certain sense of 
reality which is distorted enough so we can 
maintain an artificial sense of security. This 
provides a feeling of relief and open space. 
However, we see this as a space for escape 
which suggests a new reality.

KNIHKUPECTVÍ ARTMAP / BOOKSTORE
Místodržitelský palác,
Moravské náměsti 1a (E5)
st – ne / Wed –Sun 10:00 – 18:00 
(čt do 19:00 / Thu untill 19:00)
bookstore.artmap.cz + fb

Knihkupectví zaměřené na umění, design 
a dětské ilustrované knihy pravidelně pořádá 
doprovodné akce – více na FB a webových 
stránkách. 
en A bookstore dedicated to art, design, and 
children’s illustrated books regularly hosts 
an accompanying event. More on FB and 
Website.

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 (E5)

ART IS HERE: Nové a Moderní umění / 
New and Modern Art
Stálá expozice – vstup zdarma / Permanent 
exhibition – free admission
Stálá expozice Nové umění přináší vybrané 
kapitoly a příběhy umění po roce 1945. Její 
osu tvoří umělecká sbírka a archiv Jiřího 
Valocha, klíčové osobnosti nejen kulturního 
Brna. Expozici Moderního umění s díly Emila 
Filly, Toyen či Jana Zrzavého svou inter-
vencí oživil německý umělec Clemens von 
Wedemeyer.
en Premanent exhibition New Art 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. 
Exhibition Modern Art intervened by German 
artist Clemens von Wedemeyer includes 
works by Emil Filla, Toyen or Jan Zrzavý. 
k / c Ondřej Chrobák, Petr Ingerle, 
Jana Písaříková

HLAVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTOR / 
MAIN EXHIBITION SPACE

1968:Computer.art
20. 4. – 5. 8.
Výstava připomíná důležitou úlohu Brna 
v začátcích nového výtvarného směru. 
V Pražákově paláci budou k vidění přelomová 
díla počítačového umění, obrazy jednoho 
z nejvýznamnějších českých poválečných 
umělců Zdeňka Sýkory nebo legendární 
počítač LGP-30. 
en The exhibition in Pražák Palace recalls 
the important role of Brno in the beginnings 
of the new artistic movement. You can see 
the computer art work of one of the most 
popular postwar Czech artists Zdeněk Sýkora 
or the legendary LGP-30 computer. 
k / c Ondřej Chrobák, Jana Písaříková, Pavel 
Kappel

ATRIUM
Ondřej Kopal: No Drama
20. 4. – 5. 8.
Ondřej Kopal je typ umělce cestovatele – 
v Atriu Moravské galerie představí práce, kte-
ré vznikaly během jeho pobytu v Austrálii. Na 
některých obrazech je zachycena přírodní 
pozoruhodnost západní Austrálie, skalní útvar 
Wave Rock, který svým tvarem připomíná 
lámající se mořskou vlnu. 
en Ondřej Kopal is a type of traveller – artist. 
At the exhibition we will present Kopal’s new 
cycle of paintings inspired by his repeated 
stay in Australia. 
k / c Richard Adam

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM / 
MUSEUM OF APPLIED ARTS 
Husova 14 (F5)

28. mezinárodní bienále grafického designu 
Brno 2018 / 28th International Biennial of 
Graphic Design Brno 2018
10. 5. – 26. 8.
Letošního Bienále Brno se ujali kurátoři ze 
skupiny OKOLO. Jejich všestranný pohled 
představí grafický design v mnoha podo-

confirmed by the concept of the exhibition 
and its title, only seemingly clear. 
k / c Denisa Kujelová, Jiří Zahrádka
Jan Nálevka: A teď konečně obraťme list 
/ And now let’s finally turn the page
23. 5. – 4. 8.
k / c Jiří Ptáček

FAIT GALLERY MEM
Radek Brousil a Peter Puklus: Stupid
21. 2. – 5. 5.
Jsou mladí. Jsou sebejistí. Jsou úspěšní. 
Radek Brousil a Peter Puklus jsou na svých 
domovských scénách vnímáni jako umělci, 
kteří mají jasno v tom co a jak. Jistota? 
V postsocialistické Evropě? V roce 2017? 
Když vám táhne na čtyřicet? Ve společném 
výstavním projektu hraje ústřední roli dia-
logicky uchopená pochybnost. Nejistota se 
stává východiskem pro soubor nových prací, 
které nemají potvrzovat dosažené pozice, 
ale spíše otevírat nové horizonty. 
en They are young. They are self-confident. 
They are successful. Radek Brousil and 
Peter Puklus are perceived on their home 
art scenes as those who know what and 
they know how. Certainty? In post-socialist 
Europe? In 2017? When you are turning 
forty? Dialogically grasped doubt plays 
a central role in this joint exhibition project. 
Uncertainty has become the starting point 
for new works that do not aim to confirm 
positions already achieved, but rather open 
up new horizons. 
k / c Jan Zálešák
Markéta Othová: 1990 – 2018
23. 5. – 4. 8.
k / c Denisa Kujelová

FAIT GALLERY PREVIEW
Tania Nikulina: Přítelkyně Luny: Hostina / 
Friend of the Moon: The Feast
21. 2. – 5. 5.
Spojení objektů – kostýmů – rekvizit s au-
torským videem se v poslední době stává 
signifikantním znakem autorčiny práce. 
Výstava vycházející z nejednoznačného až 
lehce schizofrenního vztahu protagonistek 
krátkého filmu líčí intimní soužití v konstruo-
vaných kulisách všednosti, do nichž je vyzván 
vstoupit i divák, jehož přítomnost v rámci 
„Hostiny” v jistých momentech splyne s pří-
tomnými performery. 
en The recent work of Tatiana Nikulina 
has been marked by the combination of 
objects – costumes – props with the video 
medium. The exhibition is rooted in the am-
biguous, even slightly schizophrenic relation 
of the protagonists of the short film, depicts 
an intimate relationship taking place against 
the backdrop of the mundane, a setting into 
which viewers are invited. Their presence 
at the ”Feast” will in certain moments blend 
with that of the performers. 
k / c Tereza Rudolf Hrušková
Valentýna Janů: Salty Mascara
23. 5. – 4. 8.
k / c Laura Amann

GALERIE 209
Údolní 53 (E4) 
www.facebook.com/galerie209

Galerie 209 v pravidelném čtrnáctidenním 
provozu poskytuje prostor studentům FaVUT 
v Brně, hostům z jiných uměleckých škol 
i etablovaným umělcům mladé a střední 
generace. Galerie je svobodnou platformou 
otevřenou výzkumu a experimentům v umě-
ní. Přispívá k rozšíření vzájemné komunikace 
mezi ateliéry fakulty i jinými školami. 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.
Yellow Company (21. 3.)
Štěpánka Sigmundová (4. 4.)
Marie Tučková (18. 4.)

GALERIE ARCHITEKTURY BRNO
Starobrněnská 18 (F5) 
út – ne / Tue– Sun 10:00 – 18:00 
www.galeriearchitektury.cz

Mladí polští architekti 2.5D / 
Young Polish Architects
27. 3. – 4. 5.

GALERIE FAVU
Údolní 244/53, budova U2 (E4)
po–pá / Mon–Fri 10:00–18:00 
www.facebook.com/FaVU.VUT

Erika Štěpánková, Dalibor Knapp, 
Lali Laytadze: Images Not Really 
Intended For Human Eyes
11. 4. – 9. 5.
Diana Cencer Garafová, Lenka Lindák 
Lukačovičová: POSTmedium
23. 5. – 20. 6.
Natalie Chalczarova: Digital Exchange 3
27. 6. – 18. 7.

GALERIE KLUBOVNA 
Francouzská 33 (D6) 
út, čt (v ostatní dny po domluvě) / 
Tue, Thu (other days by an appointment) 
17:00–19:00 
www.galerieklubovna.cz

Riina Palmqvist: #starterpack
4. 4. – 17. 5.
Finská umělkyně Riina Palmqvist pracuje 
převážně s ready-made instalací a videem. 
Na výstavě využívá široké spektrum materiálů 
v souvislosti s tématem psychických frustrací 
v 21. století. Starter packs jsou známé starto-
vací sady, zde určené k vytvoření umělé 
představy archetypu o celebritě, subkul-
tuře či společnosti. Souprava doporučuje 
jedincům vlastní výběr předmětů – módní 
doplňky, spotřební produkty, alba, aj. Jde 
o marketingovou a komerční strategii, která 
pomocí příručky nabízí instruktáž, jak změnit 
svoji identitu a stát se tak lepším a nebo jak 
popřít vlastní přirozenost. 
en Finnish artist Riina Palmqvist works mostly 
with installations and videos. The exhibition 
explores a wide range of materials related to 
the theme of psychic frustrations in the 21st 
century. Starter packs are well-known start-
er kits designed to create an artificial arche-
type of celebrity, subculture, or society. Each 

set recommends to individuals to make their 
own choice – fashion accessories, consumer 
products, albums, etc. It is a marketing and 
business strategy that, through the manual, 
aims to hand over the instruction how to 
become someone else and in consequence 
to reject his own nature. 
k / c Tereza Záchová
Nestori Syrjälä
30. 5. – 12. 7.
Finský umělec Nestori Syrjälä je znám svým 
zájmem o problematiku antropocénu, změny 
klimatu a ztráty biologické diverzity. Zabývá 
se krizí v přístupu člověka k životnímu pro-
středí a jeho odtržením od přírody. Obvykle 
pracuje se sochou, instalací a videem. Často 
spolupracuje s dalšími umělci, spisovateli 
a výzkumníky. 
en Finnish artist Nestori Syrjälä is known for 
his interest in the issue of Anthropocene, cli-
mate change and the loss of biodiversity. He 
deals with the crisis in human approach to 
the environment and the increasing separa-
tion between man and nature. Syrjälä works 
with sculpture, installation, and video. He 
often collaborates with other artists, writers 
and researchers. 
k / c Tereza Záchová

GALERIE BLANSKO
Dvorská 2, Blansko  
út – pá / Tue–Fri 10:00 – 12:00, 12:30 – 
17:00, so – ne / Sat–Sun 14:00 – 17:00 
(st do / Wed until 19:30), státní svátky – 
zavřeno / holidays closed 
www.galerie.blansko.cz

Jaromír Šimkůj: Alejí kolejí / Alley of Rails 
host výstavy / exhibition guest: Petr Veselý
25. 3. – 20. 4.
Výstava vychází ze skic, které autor kreslí 
v průběhu svých pravidelných cest vlakem. 
Později se k nim vrací a mění je do finální 
trojrozměrné podoby fiktivních písmen = 
objektů. Nyní všechny pohromadě – táh-
noucí se kontinuálně po stěnách galerie - 
znovu tvoří subjektivní pohled na „krajinu za 
oknem vlaku.” Ovšem na krajinu změněnou: 
přeskupila se a rozpadla, stala se abstraktní 
abecedou křivek, úhlů, linií, oblouků a průzo-
rů… Morfovala se do systému neokonstruk-
tivního jazyka.
en The exhibition is composed of sketches 
which the artist made while traveling by 
train. Afterwards he changed them into 
three-dimensional objects similar to ficti-
tious letters – objects. They are presented 
as a continuous image of the “landscape 
outside the train window”. However, the 
landscape has changed, becoming an 
abstract alphabet of curves, angles, lines and 
arches, transformed into a Neo-constructiv-
ist language. 
k / c Jana Písaříková
Janu Steklíkovi / Hommage to Jan Steklík
28. 4. – 25. 5.
Výstavu Jana Steklíka jsme začali s autorem 
plánovat minulé léto, krátce před jeho smrtí. 
Nyní se přetvořila do podoby vzdávající hold 
tomuto umělci, kterého považujeme za 
jednu nejinspirativnějších postav českého 
výtvarného umění. Mezigenerační výstava se 
zaměří na představení jak prací Jana Steklíka 
i jeho přátel a umělců, v jejichž tvorbě je 
přítomný aspekt péče, ekologie a fascinace 
přírodou.
en The artist Jan Steklík began planning this 
exhibition last summer, shortly before his 
death. Now it has morphed into a tribute to 
this artist, considered to be one of the most 
inspirational figures of Czech fine art. The in-
tergenerational exhibition presents works by 
Jan Steklík and his friends, whose work deals 
with ecology and a fascination with nature. 
k / c Jana Písaříková
Milan Knížák: 30 portrétů / 30 Portraits
2. 6. – 29. 6.
„Za totality jsem začal sbírat, opravovat 
a v podstatě žít s loutkami, které mi nahra-
zovaly lidské přátele. Lidé se mi vyhýbali, 
báli se problémů, byl jsem nakažen virem 
antikomunismu. Dnes mně to připadá po-
dobné, a proto jsem se v létě (2015) pokusil 
vytvořit něco tradičního, nesoučasného, 
nešikovného, vypadávajícího z doby, abych 
se tak vzdálil uměleckému davu. Začal 
jsem malovat portréty lidí, kteří znamenali 
v mém životě něco podstatného. Většina 
z nich byly osobnosti, se kterými jsem se 
setkal jen skrze jejich dílo.”
en "Under totalitarianism I began to col-
lect, and basically live with puppets that 
replaced my human friends. People were 
afraid of me. I was infected with the anti-
Communist virus. Today it seems to me to 
be the same, and that is why in summer 
(2015) I tried to create something tradi-
tional, disconcerting, inconvenient, moving 
away from artistic expectations. I began 
painting portraits of people who played 
a primary role in my life, most of whom 
I only know through their work."
k / c Jana Písaříková

GALERIE MONOMACH
Luční 54 (B2) 
Galerie je pohledová z ulice, otevření 
po domluvě / The gallery is viewable from 
the street, open by appointment 
tel. 721 053 935 
www.facebook.com/galerie.brno

Výstavní blok: „Obsese” materialitou? / 
The “Obsession” of Materiality?:
Ondřej Petrlík: Tři kamarádi / Three Friends
5. 4. – 4. 5.
Ondřejova tvorba nachází východisko v his-
torickém kontextu a opírá se o mnohé vlivy, 
vycházející z dějin výtvarné kultury. Ve svých 
obrazech tak uplatňuje různorodé materiály 
a pracuje s jejich odkazy do minulosti. Vše 
však činí nenásilně a vytváří vizuálně hravý 
současný projev. Médium malby se v jeho 
podání nemusí vždy omezovat na rámování 
formátem, ale materiálně zasahuje i svůj 
okolní prostor. Za stěžejní materiál si Ondřej 
v případě výstavy Tři kamarádi zvolil hlínu, 
s níž experimentálně pracuje.
en Ondřej’s work is related to historical 
context and makes use of many influences 
found in the history of art. Thus the images 
are rendered in a variety of materials dealing 
with their relationship to the past. However 
his approach remains playful and contempo-

 UMA AudioGuide
k / c kurátor / curator

 mimo mapu / out of map
Informace o termínech vernisáží najdete na 
stránkách artmap.cz a v našem newsletteru 
anebo streamu příspěvků 
na FB ArtMap.

ARTIKLE
Masná 27/9 (G7)
artikle.cz + fb

DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA / 
THE BRNO HOUSE OF ARTS 
Malinovského nám. 2 (E6)
www.dum-umeni.cz 
út – ne / Tue–Sun 10:00 – 18:00

Tomáš Svoboda: Jako z filmu: Adaptace
Like in a Movie: Adaptation
21. 3. – 22. 4.
Východiskem výstavy je celovečerní film 
Tomáše Svobody Jako z filmu (2017) pojed-
návající o zkušenosti s médiem filmu v rovině 
smyslového vnímání i v rovině kulturní. Na 
rozdíl od projekce v kinosále umožňuje 
galerijní instalace zažít odlišnou dimenzi času 
a místa, převod chronologické posloupnosti 
vyprávění do paralelní konstelace nebo 
oboustranné překlady filmového a výtvarné-
ho jazyka. 
en The exhibition is inspired by Svo-
boda’s Like in a Film movie (2017) examining 
narrative procedures and semantic and 
syntactic levels of film. It is based on the 
layering of tautological perspectives linking 
the artist, the audience and the narrator. In 
short, it focuses on thinking about film, and 
at the same time on thinking through film. 
k / c Marika Kupková
Computer Graphic 1968 Re-visited 2.0
21. 3. – 22. 4.
High-tech rekonstrukce výstavy počítačem 
generovaných grafik, kterou v roce 1968 
uspořádal v Domě umění města Brna kurátor 
a umělec Jiří Valoch. Výstava Compu-
ter Graphic byla jednou z prvních výstav 
počítačového umění vůbec a první výstavou 
tohoto umění v tzv. východním bloku. Uni-
kátní rekonstrukce výstavy je představena ve 
virtuální realitě. 
en A virtual reconstruction of one of the 
first exhibitions of computer-generated 
graphics and the first exhibition ever in the 
Eastern Bloc, organised in 1968 in the House 
of Arts by the theorist, curator and artist 
Jiří Valoch. 
k / c Jana Horáková, Jiří Mucha
Artspace Germany 
Armando, Candice Breitz, Tony Cragg, 
Marianne Eigenheer, Ayse Erkmen, Christine 
Hill, Magdalena Jetelová, Per Kirkeby, 
Joseph Kosuth, Marie-Jo Lafontaine, Nam 
June Paik, Giuseppe Spagnulo, Herman de 
Vries
11. 5. – 29. 7.
V minulém století přitahovaly mnohé ně-
mecké umělce metropole jako Paříž či New 
York, umělci z jiných zemí naopak zvolili za 
své životní a pracovní centrum Německo. 
Jejich integrace tak přináší umělecké impul-
zy, které jsou dnes vnímány jako přirozená 
součást tamní scény. Výstava prostřed-
kuje jiný pohled na „Art Space Germany”, 
prezentuje ho jako rozmanitý prostor, který 
spojuje transkulturní jednota. 
en In the past century many German artists 
were attracted by metropolis like Paris or 
New York, artists from other countries, on 
the contrary, chose Germany as their living 
and working center. Their integration brings 
the artistic impulses that are perceived to-
day as a natural part of the local scene. The 
exhibition provides another insight into "Art 
Space Germany", presenting it as a diverse 
space that links transcultural unity. 
k / c Ursula Zeller
Alfred Neumann
11. 5. – 10. 6.
Výstava představí významného moderního 
architekta, brněnského rodáka a pozdějšího 
studenta vídeňské Akademie, kde studoval 
pod vedením Petera Behrense. Navzdory 
těžkému období druhé světové války, při níž 
byl deportován do koncentračního tábora, 
se dokázal Alfred Neumann prosadit ve světě 
architektury. 
en The exhibition will present a significant 
modern architect, a native of Brno and a lat-
er student of the Vienna Academy, where he 
studied under the direction of Peter Beh-
rens. Despite the difficult period of World 
War II, when he was deported to a concen-
tration camp, the artist managed to assert 
himself in the world of architecture. 
k / c Rafi Segal, Tadeáš Goryczka a Jaroslav 
Němec
Iren Stehli: Druhý život
20. 6. – 29. 7.
Švýcarská fotografka Iren Stehli předsta-
ví fotografie sledující dvacet pět Čechů 
a Slováků, kteří si po okupaci „spřátelených” 
vojsk v roce 1968 vybrali za svoji novou 
vlast Švýcarsko. Projekt vznikl ve spolupráci 
se Švýcarským velvyslanectvím v České 
republice. 
en The Swiss photographer Iren Stehli will 
present photographs of the twenty-five 
Czechs and Slovaks who, after occupying 
the "friendly" troops in 1968, chose Swit-
zerland as their new homeland. This project 
was established in cooperation with the 
Swiss Embassy in the Czech Republic. 
k / c Iren Stehli, Ivana Brádková, Terezie 
Zemánková, Robert V. Novák a Fiona Ziegler

DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU
Dominikánské nám. 9 (F5)

Něco něčím / Daliborem Chatrným
By Virtue of / Dalibor Chatrný
7. 2. – 8. 4.
Výstava mapuje sféru působení a vlivu 
brněnského umělce D. Chatrného, a to jak 
prostřednictvím děl, tak prostřednictvím 
osobností, se kterými se v průběhu života 
potkával. Kurátoři vycházejí z přesvědčení, 
že význam tohoto umělce spočívá nejen 
v originalitě jeho uměleckých děl, ale také 
v jeho bezprostředním působení na různé 
generace umělců. 
en The exhibition maps the activities and 
influence of Brno artist D. Chatrný, through 
works and personalities encountered by the 

artist in his lifetime. The curators believe 
that the artist’s importance lies not only in 
the originality and authenticity of his art-
works and projects but also in his influence 
on several generations of artists. 
k / c Barbora Klímová, Filip Cenek
Rozhněvaná planeta 2: Operace 
pokračuje / Angry Planet 2: Operation 
in Progress 
Martha Rosler, Bjørn Melhus, Radovan 
Čerevka, Lexa Peroutka, Nongkran 
Panmongkol, Juraj Dudáš, Milan Kohout, 
Jarmila Mitríková, Dávid Demjanovič, 
Michaela Mildorfová, Bára Šimonová, Lőrinc 
Borsos, Jan Kadlec, Vladimír Turner, Alexej 
Klyuykov, Vasil Artamonov, Martin Zet, Ivan 
Vosecký, Jan Jakub Kotík
25. 4. – 10. 6.

Mezinárodní výstava se zaměří na geopo-
litické, interkulturní, ekologické a sociální 
konflikty, které prostřednictvím současného 
umění ukáže v jejich širším kontextu. Autoři 
koncepce vycházeli z předpokladu, že na 
většinu současných konfliktů je třeba nahlí-
žet spíše z kosmopolitní (globální i lokální) 
perspektivy. 
en The international exhibition will focus on 
geopolitical, intercultural, ecological and 
social conflicts, and through contemporary 
art will show the wider context of conflict. 
The authors of the concept were based on 
the assumption that most of the current 
conflicts should be viewed from a cosmo-
politan (global and local) perspective. 
k / c Milan Mikuláštík, Milan Kreuzzieger

G99
Dominikánské nám. 9 (F5)

Marie Tučková: Ursula Uwe: Cyberbaby_
28. 2. – 8. 4.
Výstava má formu performance a je druhým 
ze série tří představení. Performance nava-
zuje na předešlý příběh Ursula Uwe / Monu-
menty lásky, se kterým Marie Tučková vyhrála 
studentskou cenu Exit. V novém provedení 
dojde ke zrození jedince Cyberbaby, kterého 
se chór sedmi žen snaží probudit k životu 
a pečovat o něj. 
en The exhibition adopts the form of a per-
formance and is the second in a series of 
three parts. The performance is a sequel to 
the previous story – Ursula Uwe / Monuments 
of Love – for which Marie Tučková received 
the Exit award for students. In the new pre-
sentation we will see the birth of the Cyber-
baby individual who a choir of seven women 
attempts to awaken to life and care for. 
k / c Marta Fišerová Cwiklinski
Daniel Hüttler: CCCC – Centre for 
Cybernetic Culture Circulation
25. 4. – 10. 6.
Vizuální umělec Daniel Hüttler se narodil 
ve Vídni, ale velkou část svého života prožil 
v Mexico City. Galerie se po dobu jeho rezi-
dence stane platformou pro debaty, výstavy 
a performance umělců z Rakouska, České 
republiky, Slovenska a Maďarska. V umělec-
kém dialogu si budou klást otázky týkající se 
společné minulosti i současnosti. 
en The artist moved from Vienna to Mexico 
City with his parents early in his age, to 
return home after many years to study art. 
During his Brno residence the gallery will 
become a platform for debates, exhibitions 
and performances by artists from Austria, 
the Czech Republic, Slovakia and Hungary. 
They will ask questions in an artistic dialogue 
about the common past and present.
Diplomky FaVU – výstava diplomových prací 
absolventů FaVU VUT v Brně za akademický 
rok 2017/2018
28. 6. – 29. 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 FaVU Theses – exhibition of diploma 
works of the graduates of the FaVU VUT 
Brno, academic year 2017 / 2018
The exhibition seeks to mediate a com-
prehensive picture of the faculty and the 
activities of all its departments, from classic 
disciplines of sculpture and painting through 
graphic and product design to conceptual 
projects. At the same time, the presenta-
tion of defended diploma works and various 
artistic and student approaches introduces 
to the public the faculty’s pedagogical 
achievements.

FAIT GALLERY 
Ve Vaňkovce 2 (G6)
út – so / Tue – Sat 11:00 – 18:00 
Vstup zdarma / Free admission
www.faitgallery.com

Jan Merta: Návrat / Return
21. 2. – 5. 5.
Pro práci Jana Merty je příznačná trans-
formace reálných témat v osobní projekci 
vlastního prožitku. Důrazem na fragmenty 
skutečných předmětů či postav gradovaným 
monumentálním rozměrem, atypickou kom-
pozicí barevných ploch a tísnivou vyprázd-
něností prostoru v opozici k důvěrnému 
vztahu k daným zobrazovaným reáliím vzniká 
u všech děl několik významových rovin, což 
dokládá i koncepce a název výstavy Návrat, 
který je zřejmý jen zdánlivě. 
en Jan Merta’s art is typified by the 
transformation of real-life subjects into 
personal projections of his own experience. 
Emphasis on the fragments of real objects 
and figures intensified by monumental 
dimensions, atypical composition of colour 
areas and the oppressive vacuum of the 
space in contrast to an intimate relation-
ship with the given portrayed situations 
give rise, with all of the artist’s works, to 
several levels of meaning, which is also 

23/5 — 4/8/2018

Jan Nálevka
A teď konečně 
obraťme list /
And now let’s finally 
turn the page

Markéta Othová
1990 —2018

Valentýna Janů
Salty Mascara

www.faitgallery.com
Ve Vaňkovce 2, Brno

Artspace
Germany

Armando
Candice Breitz
Tony Cragg
Marianne Eigenheer
Ayse Erkmen

Christine Hill
Magdalena Jetelová
Per Kirkeby
Joseph Kosuth
Marie-Jo Lafontaine

Nam June Paik
Giuseppe Spagnulo
herman de vries

Dům umění města Brna
The Brno House of Arts
dům-umeni.cz

#DOBROU

BRNĚNSKOU
MUZEJNÍ 

NOC

Brněnská muzejní noc 
 19. 5. 2018, 18—24h 

brnenskamuzejninoc.cz

ZAČÁTEK
JE TAKÉ KONEC

ZAČÁTEK
JE TAKÉ KONEC

Galerie u Dobrého pastýře
6. 3. — 19. 5. 2018
www.galerie-tic.cz
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I lost a star

I feel dirty today, dirty and wet.

9:05 in the afternoon
no pay, no shell

Provider of services, simple appliances,
slut-shaming.

10:20 big big stains
and fantasy

I won’t give up, speechless, faceless
I’m up, I’m in,
an omnipotence without disregard.

5:10 you started survey
a new income?

I have my boots and I feel dazzled,
polished occurence.

I can spit on you, 
but for now, I’m requesting your attention.
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an algorithm states that it is a sequence of 
precisely defined instructions to accom-
plish a particular task. So are not words, 
sentences or films also algorithms? The word 
and the sentence consist of letters, a film 
from static frames. Does only the right com-
bination of them contain a message? If these 
two systems are analogically interconnected, 
how can we explain the metaphor in this ar-
rangement? The exhibition contains a non-
objective selection from the work of moving 
image artists (from video to experimental 
film) that combine common elements. Illu-
sion, imagination and mystery. 
k / c Ivana Hrončeková
Jiří Suchánek: Perplex
29. 5. – 14. 7.
Počátečním signálem je dezorientace 
a znejistění logického myšlení. Momenty hle-
dání smyslu. Kdy se záložní motory zapínají 
a otevírají další kapitoly pohybu. Svět, ve 
kterém sice platí fyzikální zákonitosti, ale do 
hry vstupují noví hráči, kteří mění a narušují 
styl hry. Bez jejich poznání by k pochopení 
zásahů nemohlo dojít. Vzácné chvíle přena-
stavení. Stav myšlenkové beztíže.
en Initially one feels disoriented and gives 
up thinking logically. In the next moment 
the search for some sense begins, back-up 
motors switch on and begin another chapter 
of motion. The world continues to apply its 
physical laws, yet accepts new players who 
distort and change the style of the game.
k / c Zuzana Janečková, Marika Kupková

KONTEXT
Kanrec Sakul: Záře / Glow
17. 4. – 19. 5.
Niky Galerie konText se promění na krajiny, 
jeskyně, kaple nebo fyzické autonomní zóny 
vesmíru košického představitele art brut.
en Niches in Gallery konText are trans-
formed into landscapes, caves, chapels and 
physical, autonomous zones of the universe 
of this art brut artist from Košice. 
k / c Ivana Hrončeková

Lucie Králíková
29. 5. – 30. 6.
Lucie Králíková se ve své rozmanité práci 
snaží uchopit lidové zvyky a opracovat je 
současným jazykem. Ať se u ní jedná o insta-
laci, text nebo svázanou kytici, ve všem je 
cítit prchavý pocit radosti z oslavy a prožívání 
času. Portrét světice se skrze atribut propíjí 
k autoportrétu Lucie a zpět.
en In her versatile work, the artist ap-
proaches folk customs and present them in 
contemporary language. 
k / c Dana Balážová

INTERVENCE
Kateřina Olivová / Kačin kalendář: 
Jaro – Opálení z Chorvatska
17. 4. 18 hod.
Kateřina Olivová připravila sérii navazujících 
performancí, které se dramaticky a neo-
vladatelně vyvíjí stejně jako roční období. 
Zažijte Jaro s Kačou.
en The artist presents a series of continuous 
performances, which evolve dramatically and 
dynamically, just like the seasons. Experience 
Spring with Kača. 
k / c Zuzana Janečková, Marika Kupková
D'EPOG EXISTUJE
26. 4. 16:00 Divadlo D'EPOG představí přímo 
v aktuálních výstavních projektech Galerie 
TIC formát „kurátorovasná realita” (perfor-
mance 180 – 240 min). 
en Theater performance in the backdrop of 
current exhibitions

VILA TUGENDHAT
Černopolní 45 (C6) 
III. – XII. út–ne / Tue–Sun 10:00–18:00 
Zavřeno / closed 11. – 18. 6. , 1. – 16. 7.
Rezervace vstupenek / Ticket reservation: 
+420 515 511 015/017, nebo / or 
info@tugendhat.eu, www.tugendhat.eu

Zvi Hecker – výstava / Exhibiton
10. 5. – 9. 6.
Originální architektonické studie německého 
architekta Zvi Heckera, jež jsou samy o sobě 

PROSTOR PRO DESIGN: Setkání s tvůrci 
vizuálního stylu českých vysokých škol
6. 6. 18:00
Studio Najbrt + Studio ReDesign + Štěpán 
Malovec.

SOLO OFFSPACE
Körnerova 9 (E5) 
solooffspace.tumblr.com 
www.facebook.com/solo.offspace

STROM ART GALLERY
třída Kpt. Jaroše 31 (D5) 
út– pá, 13:00–18:00 
stromart.cz

Tomáš Hlavenka
19. 4. – 25. 5. 2018

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 Doskočil, Philipp Kolychev, Alexandr 
Martsynyuk / Measuring Earth
6. 3. – 19. 5.
Ponurá nálada a dystopická atmosféra do 
určité míry rezonuje s obrazem kolonizace 
vesmíru, jak jej předkládá populární kultu-
ra – je jejím temným dvojčetem. Instalace 
prozkoumává alternativní scénář k expanzi 
do vesmíru: budoucnost, ve které planetu 
Zemi nikoliv opustíme, ale schováme se 
hlouběji do jejího nitra kvůli devastaci povr-
chu a hledání podzemní vody. Katastrofická 
situace připomínající herní sérii Fallout a jiné 
post-nukleární narativy.
en The gloomy and dystopian atmosphere 
resonates to a certain extent with the image 
of a colonized universe, as it is presented in 
popular culture – it is the latter’s dark twin. 
The installation Measuring Earth examines an 
alternative scenario for expanding out into 
space: instead of leaving the Earth we will 

hide deeper inside it. This catastrophic situ-
ation resembles the game Fallout and other 
post-nuclear narratives. 
k / c Jozef Mrva
Martina Smutná: Médea 
29. 5. – 30. 6.
Projekt Médea odkazuje ke klasické antické 
tragédii. Euripidovu hru čte z dnešního hle-
diska, jako protofeministické dílo o boji ženy, 
která nemůže převzít zodpovědnost za svůj 
osud ve světě dominovaném muži.
en The artist reads the Euripide’s classical 
play Medea as a protofeminist work about 
the struggle of a woman who could not 
take responsibility for her fate in a world 
dominated by men. 
k / c Zuzana Janečková

GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE
Filip Cenek, Ivana a Zdeněk Rynešovi, 
Martin Ježek, Viktor Takáč: Začátek je také 
konec / The Beginning is also the End
6. 3. – 19. 5.
Struktury uspořádání. Rotace a zrcadle-
ní. Středový bod. Osa zrcadlení prochází 
bodem rotace. Začátek je také konec. 
Symetrie, kruhy a přímka. Nejjednodušší 
definice algoritmu říká, že jde o koneč-
nou posloupnost přesně definovaných 
instrukcí pro splnění určité úlohy. Není tedy 
algoritmem i slovo, věta nebo film? Slovo 
i věta se skládá z písmen, film ze statických 
políček. Pouze jejich správná kombina-
ce nese sdělení? A co když se tyto dva 
systémy analogicky propojí? A jak si v tomto 
uspořádání vysvětlit metaforu? Výstavní 
koncepce pracuje s neobjektivním výběrem 
autorů pohyblivého obrazu (v rozmezí od 
videa k experimentálnímu filmu), jež spojují 
společné osy či body. Iluzornost, imaginace 
a tajemství.
en Structure provides order. Rotation and 
mirroring. The center point. The mirror axis 
passes through the point of rotation. The 
beginning is also the end. Symmetry, circles 
and a straight line. The simplest definition of 

uměleckým dílem. Výstavu připravuje Zvi 
Hecker a Tadeáš Goryczka. Výstava je ote-
vřena veřejnosti (bez předchozí rezervace) 
denně 10:00 – 18:00. 
en The original architectural studies of the 
German architect Zvi Hecker, which are 
themselves a work of art. The exhibition is 
being prepared by Zvi Hecker and Tadeáš 
Goryczka. The exhibition is open to the 
public (without prior reservation) daily 
10:00–18:00.
Setkání se Zvi Heckerem / 
A meeting Zvi Hecker
9. 5. 19:00
Vernisáž výstavy spojená s prezentací vlastní-
ho díla architekta Zvi Hecekra. 
en Exhibition opening and a presentation of 
works by the architect Zvi Hecker.
Vize modernity / Vision of modernity
Rudolf Sandalo (1899–1980)
Villa Tugendhat 1931
6. 6. – 26. 8.
Fotografie vily Tugendhat Rudolfa Sandala 
ml. z roku 1931 se staly světoznámými, jejich 
autor byl však skoro zapomenut. Výstava 
navazuje na monografickou stejnojmennou 
expozici na hradě Špilberku.
Výstava je otevřena veřejnosti (bez předcho-
zí rezervace) denně 10:00–18:00.
en Photos of Villa Tugendhat by Rudolf 
Sandalo jr. from 1931 became world-famous, 
but their author was almost forgotten. The 
exhibition follows up on a monographic 
exhibition at Špilberk Castle. The exhibition is 
open to the public (without prior reserva-
tion) daily 10:00–18:00.

akce / events
ŠUŘINKY
Artbar Druhý Pád, Štefánikova 836/1
12. 4. 19:00
Přijměte pozvání maturantů 2018 a přijďte 
okusit kvalitní hudbu a avantgardní společ-
nost brněnské Šuřky (Střední škola umění 

a designu)! Letošním tématem kostýmové 
párty se stal KONZUM, který nás všechny 
ovládá a obklopuje. Večer bude okořeněný 
soutěží o nejlepší kostým a tombolou s ce-
nami od brněnských kulturních institucí, jako 
jsou univerzitní kino Scala, Moravská Galerie, 
nebo nakladatelství Host a další. Vstupenky 
budou k dostání předem i na místě, pro více 
informací o akci a interpretech facebook 
události.
en Accept the invitation from the 2018 
graduates and come to experience good 
music and the avant-garde company of the 
Secondary School of Art and Design in Brno! 
The theme of the costume party is consum-
erism, which surrounds and dominates us all. 
The night will be crowned with a competition 
for the best costume and a raffle with prizes 
from cultural institutions such as the univer-
sity cinema Scala, the Moravian Gallery, the 
publishing house Host and others. Tickets will 
be available on site or in advance, for more 
information see facebook events.

Statutární město Brno

ArtMap se těší finanční podpoře:

Vydává Artmap, z.s., texty pocházejí 
ze zdrojů galerií a institucí
Sídlo: Vojtěšská 18, Praha 1, 
info@artmap.cz, www.artmap.cz
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