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Starobrněnská 18 [G5]
www forum4am.cz

otevřeno út–ne 14–19

Zabij svého Fuchse!
Do 15. 2. 2012
Výstava zkoumá způsob vyrov-
nání se pěti brněnských autorů 
se svými vzory. Sleduje principy 
jejich tvorby. 

kinect-workshop
21. 1. 2012 v 10.00–13.00
Pořádá kabinet audio-video FaVU 
společně se 4AM a GRAUkollek-
tivem.

umí tohle Váš kečup?
29. 1. 2012 v 00:00
1. narozeniny 4AM. Párty, jídlo, 
‚architektura‘.

trial vol. 2
8. 2. 2012 ve 20.00
Večer studentské audiovizuální 
tvorby. Autoři projektu jsou Jirka 
Suchánek a VJ Kolouch.

Printers & readers Výběr
11. 2. 2012, od 10.00
Workshop se zabývá fenoménem 
FANZINU. Připravil kabinet audio-
video FaVU, 4AM a GRAU kllktv.

Null:Nada:Nix-Nothing here now, 
but the recordings
7. 3.–15. 4. 2012 
Vernisáž 6. 3. 2012 v 18.00 
Výstava je součástí mezinárodní-
ho projektu REMAKE – REthinking 
Media Art in K(C)ollaborative 
Environments. Jejím autorem je 
Manuel Schmalstieg (Ženeva). 

Standuino – fraAngelico
4. 2. 2012 od 10.00
Kabinet video FaVU VUT ve 
spolupráci s medialabem 4AM 
a graukllktv o.s. Vás zvou na bastl 
workshop pro úplné začátečníky 
i pokročilé. Pro studenty předmětu 
Modulární výuka je workshop 
zdarma. (o týden dřív proběhne 
stejný workshop v Praze za 
1500 Kč)!

Studenti FaVU a JaMU, kteří 
nemají předmět zapsaný stojí 
workshop 550 Kč a pro ostatní 
750 Kč. Kapacita workshopu je 
15 lidí, je nutné se přihlásit na 
mail standuino@gmail.com.

Po workshopu s N. Collinsem 
a sérii navazujících workshopů 
„bendni si svého collinse“, jsme 
připravili workshop Standuino - 
fraAngelico.

Chceš si vyrobit vlastní true-
digitál synťák? Na workshopu 
se naučíme základy práce 
s elektronikou jako je pájení, 
základní terminologie a v obrysech 
uvedeme účastníky do světa 
opensource hardwaru a jeho 
možností. Zároveň vysvětlíme 
a přiblížíme trendy v DIY kultuře 
vs. bastl scéně a základy práce 
se syntezátory. Z workshopu si 
každý účastník odnese domů svůj 
vlastní syntezátor fraAngelico! 
FraAngelico je průkopník 
syntezátorů stylu true-digital to 
znamená, že se nesnaží emulovat 
žádné analogové obvody, ale vše 
se odehrává v číselných rovinách 
a i zvukový výstup je složen 
pouze z jedniček a nul. Geneze 
zvuku je pomocí techniky PWM 
– pulse width modulation, která 
elektroakustickým průměrováním 
krátkých pulsů (1-bit) dosahuje 
8-bitových zvuků. Tento syntezátor 
je vhodný pro tvorbu click and 
cuts, glitch nebo post digital, 
dubstepových basových linek, 
ale zároveň díky ADSR se zvláště 
v propojení s klávesami hodí třeba 
na synthpop a elektronickou hudbu 
obecně.

Funkce
– intuitivní interface 
(5x potenciometr, 4x bigButton, 
3x switchButton, 8x led)
– grain syntéza o 5-ti parametrech, 
laditelné do chromatické stupnice
– komplexní a pružné digitální 
lfo, které jde nastavit i do 
arpegiatorových poloh
– envelope = attack, decay, 
sustain, release, ovládání průběhu 
jednotlivých parametrů syntézy 
nebo volume v čase (umožňuje 
například pomalý nájezd nebo 
dozvuk)

– MIDI vstup, lze připojit k počítači 
nebo ke klávesám pomocí MIDI 
rozhraní
– hraní pomocí tlačítek a nebo 
přes sequencer nebo midi
– napájení z 9V baterie
– sluchátkový výstup

Standuino je inovativní proud 
v ručně vyráběných hudebních 
nástrojích inspirovaný osobností 
pionýrem v této oblasti Standou 
Filipem, zároveň jde i o open-
sourcovou variantu platformy 
Arduino. Na Standuinu si můžeš 
postavit celou škálu nejrůznějších 
zařízení od zmíněných hudebních 
nástrojů (od synťáku přes sampler 
až k sequenceru či thereminu) 
nebo jej použit pro vytvoření 
různých mechickýcho-světelno či 
senzorických záležitostí.
Více informací najdete na  
wwwstanduino.eu. Video 
představující poslední verzi 
fraAngelico synthu v nejbližších 
dnech na standuino vimeo chanel 
www vimeo.com/standuino.

ANNe FrANk MeMoriAl 
Orlí 22 [G5]

www graukllktv.eu
otevřeno Vitrína přístupná nepřetržitě

Markéta Filipová a Petra  
roubalová
17. 1.– 13. 2. 2012

Marek Delong a kryštof  
Netolický
14. 2.–12. 3. 2012

Veronika Slámová a Darina Alster
13. 3.–10. 4. 2012

AulA GAlerie
Údolní 19 [F4]

wwwgalerieaula.ffa.vutbr.cz
otevřeno út–ne 12–18

klauzurní zkoušky zimního  
semestru FaVu Vut
Veřejná prezentace klauzurních 
prací.

23. 1. 2012
13–16.30 Ateliér grafického 
designu 2 (R)

24. 1. 2012
8–11.30 Ateliér grafického desig-
nu 1 (R)
13–16.30 Ateliér produktového 
designu (R)
9–12.30 Ateliér kresby 
a grafiky (R)
14–17 Ateliér malířství 3 (Ú)

25. 1. 2012
9–12 Ateliér malířství 1 (R) 
13–18 Ateliér malířství 2 (R) 
8–11.30 Ateliér performance (Ú) 
13–16 Ateliér multimédií (DU)

26. 1. 2012
8–12 Ateliér sochařství 1 (R) 
13–15.30 Ateliér sochařství 2 (R)
8–11 Ateliér environmentu (Ú) 
11–12 Ateliér video (Ú)
13–15 Ateliér video (Ú)
15–18 Ateliér tělového designu (Ú) 
27. 1. 2012
8–12 Ateliér intermédií (Ú)

*(R) – Rybářská 125/13/15 [H3]
*(Ú) – Údolní 19 [H3]
*(DU) –  Dům umění města Brna, 

Malinovského nám. 2

Dny otevřených dvěří FAVu Vut 
v Brně
28.–29. 1. 2012, 10.00–17.00
Rybářská 13/15, Údolní 19, Dům 
umění města Brna – Malinovské-
ho nám. 2, www ffa.vutbr.cz

tic GAlerie
Radnická 4 [G5]

www galerie-bkc.cz
otevřeno út–pá 10–18, so 10–14

– GAlERIE KABINET
v sobotu vstup volný

Jan haubelt / 2. plán
24. 1.–14. 3. 2012

Petr Strouhal
20. 3.–10. 5. 2012

– GAlERIE U DOBRéHO PASTýřE
v sobotu vstup volný

hana Puchová / Jsme tady
24. 1.–14. 3. 2012

Malířka a příležitostná ilustrá-
torka Hana Puchová (*1966, 
Ostrava) není za hranicemi svého 
regionu příliš známá. Přesto – 
anebo právě proto – dokázala za 
více než deset let, které uplynuly 
od jejího absulotoria pražské 
VŠUP (ateliér ilustrace a grafi-
ky prof. J. Šalamouna, 1997) 
vytvořit specifické a výjimečné 
malířské dílo. Malířce jsou cizí 
módně sofistikované spekulace 
na způsob „spodních proudů“, 
nechává se obrazem vést a trpě-
livě klade pigmentové hmoty přes 
sebe a buduje svou kompozici 
a barevná řešení. Expresívní vy-
znění malby je proto odůvodněně 
přirozené, konotace s modernis-
tickými směry „věcnosti“ je fy-
zicky případná. Puchová pracuje 
soustředěně i pomalu – výsledné 
formální i barevné zjednodušení 
se zdá být výsledkem dlouhého 
zápasu o emocionálně pregnant-
ní výraz finálního obrazu a malu-
je, co důvěrně zná: přátele, jejich 
prostředí či jejich portréty, zátiší 
jako svědectví nezastavitelně 
plynoucího času, vegetativní 
ulpívání i zrychlený čas prožitků 
či společné zábavy apod.

time-specific
20. 3.–10. 5. 2012

– GAlERIE MlADýCH
vstup volný

křehké kino / Dominik Gajarský, 
Jiří kotrla, lucia Sceránková, 
Vilém Novák, Vojtěch Fröhlich
24. 1.–14. 3. 2012

Bez názvu 1 / Vojtěch Fröhlich
20. 3.–10. 5. 2012

 – GAlERIE KINA ART
kurátorský projekt Grau kllktv

Cihlářská 19 [E4]
www graukllktv.eu

otevřeno po–ne 15–24

Marie Štindl
21. 12. 2011–10. 1. 2012

Barbora Zelníčková
25. 1.–14. 2. 2012

Słavomir Bobola 
1. 2.–6. 3. 2012

1. / Petr cabalka, Filip Nerad
7. 3.–27. 3. 2012

Martin Nytra
28. 3.–17. 4. 2012

DůM uMěNí MěStA BrNA
www dum-umeni.cz

otevřeno út–ne 10–18

– DůM UMěNí MěSTA BRNA 
Malinovského nám. 2 [F5]

Art‘s Birthday 2012 – Narozeniny 
umění!
17. 1. 2012 v 19.00
1000049 orquestra (CZ), 
ShrAck (At), ondřej Gášek (CZ), 
Frutti di Mare (SK/AT/Pl)
Český rozhlas a Dům umění 
města Brna se ve spolupráci 
s ateliérem Franek Architects 
připojují ke globálním oslavám 
narozenin umění.

Zdeněk Fránek / Útroby archi-
tektury
Do 29. 1. 2012
Zdeněk Fránek si po roce 2005 
vysloužil nebývalý mediální zájem.
Z ne příliš známého brněnského 
architekta, který byl vnímán jako
pokračovatel maďarského organic-
kého architekta Imra Makovcze, 
se během krátké doby stal jedním 
z nejvíce publikovaných českých 
architektů v zahraničních médiích. 
Tuto nebývalou pozornost vyvolala 
především vila pod Červeným 
kopcem v Brně, polyfunkční dům 
Eucon v Praze nebo dostavba 
zámku ve Velkých Opatovicích. 
Ideovým předělem je v roce 2010 
dokončená modlitebna církve 
bratrské v litomyšli. Výstava před-
stavuje dosavadní činnost ateliéru, 
hlavním tématem je ale to, co je 
architektonické práci nejvlastnější, 
a sice tvorba prostoru.

Pavel hayek-otto Zitko
29. 2.–1. 4. 2012

– DůM PáNů Z KUNŠTáTU
Dominikánská 9 [G5]

Next Planet / Pavel Mrkus
Do 5. 2. 2012
Výstava v českém prostředí 
poměrně neznámého, v zahraničí 
však stále úspěšnějšího auto-
ra Pavla Mrkuse v Domě pánů 
z Kunštátu představí soubor 
nových videoprojekcí s tématem 
modelování fiktivních vesmírných 
krajin a jejich mentální rekognos-
kace. Pavel Mrkus je absolventem 
Vysoké školy uměleckoprůmyslo-
vé v Praze a na přelomu tisíciletí 
dlouhodobě působil jako vyso-
koškolský pedagog v japonské 
Toyamě. Tam se také utvářel jeho 
svébytný vyjadřovací jazyk, který 
kombinuje využívání sofistiko-
vaných digitálních technologií 
se snahou o zprostředkování 
duchovních impulzů vycházejí-
cích ze západní evropské tradice 
i východní spirituality. V současné 
době Pavel Mrkus vede (společně 
s Danielem Hanzlíkem) ateliér 
Time-based media na Fakultě 
umění a designu Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
labem.

remake
7. 3.–15. 4. 2012
mezinárodní projekt Remake: 
REthinking Media Arts in  
C(K)ollaborative Environments. 
Záměrem je podpora kolaborativní 
produkce a mezinárodní prezenta-
ce uměleckých děl, která budou 
inspirována bohatou historií 
evropského mediálního umění 
(avantgardní film, performance, 
počítačové umění, experimentální 
hudba, sound art, net art, radio 
art, video art). Součástí projektu 
jsou vzdělávací aktivity – před-
nášky, workshopy, diskuze, A/V 
performance, festival Multiplace 
a putovní výstava nových děl 
v Domě umění i v partnerských 
organizacích v roce 2012.  
www remakeme.eu 

– GAlERIE G99
Dům pánů z Kunštátu,  
Dominikánská 9 [G5]

luxury goods / luisa kasalicky
Do 5. 2. 2012
Autorka narozena v Praze (1974), 
od dětství žije ve Vídni. Je absol-
ventkou Akademie výtvarných umě-
ní ve Vídni, ateliér W. Damische 
(1994). Její způsob malby připo-
míná modulární struktury. Používá 
víceprostorové ztvárnění objektů, 
které jsou tvořeny z asfaltových 
pásů nebo PVC dlaždic a jiných 
nalezených materiálů; ready-made 
ze střípků naší spotřebitelské 
kultury. Často používá koberce 
ve světle modré a bílé, dlaždice 
v retro designu sedmdesátých 
a osmdesátých let, tedy materi-
ály, jejichž povrch a konstrukce 
vykazují texturu, kterou využívali 
pop-artoví umělci.

richard loskot
7. 3.–15. 4. 2012
Richard loskot – Zvuková a svě-
telná instalace. Tento mladý autor 
(1984) je absolventem oboru 
Vizuální komunikace na Fakultě 
umění a architektury na Tech-
nické univerzitě v liberci u doc. 
Stanislava Zippeho, v letech 
2007–2009 studoval na Akademii 
der Bildenen Künste v Mnichově 
u prof. Magdalény Jetelové. Jeho 
práce se vyznačuje interaktivním 
přístupem propojujícím různá 
média. Především ho zajímají 
časoprostorové zvukové formy, 
interaktivní vůči divákovi. „Čas 
je nemocí, kterou může vyřešit 
prostor“ – to je jedna z mnoha 
interpretovaných úvah, se kterými 
autor pracuje. Výstava je součástí 
festivalu Remake. Kurátorem 
výstavy je František Kowolowski.

– GAlERIE JAROSlAVA KRálE
Malinovského nám. 2 [F5]

Vila tugendhat / Dirk Brömmel 
Do 29. 1. 2012
Dirk Brömmel promýšlí sofistiko-
vané fotografické postupy, které 
mu umožňují provádět „objektiv-
nější“ záznamy reality. Následným 
seskládáváním jednotlivých částí 

záznamu vzniká celek, jakási „su-
perrealita“. Tento záměr nejlépe 
vyniká například na sérii fotografií 
obřích přepravních lodí, které sní-
mal z ptačí perspektivy z přístav-
ních mostních konstrukcí. 

Takto vytvořený obraz vní-
matelné reality je lidskému oku 
stejně nedostižný jako obrazy
mikrostruktur zhotovené pomo-
cí speciální snímací techniky. 
V nejnovější sérii nazvané Vila Tu-
gendhat postupuje při manipulaci 
s fotografickým záznamem ještě 
dál a snímanou realitu obohacuje 
vloženou časovou smyčkou. Dosa-
huje toho jednoduchým prolínáním 
historické fotografie, na kterých 
jsou členové rodiny Tugendhatů 
zachyceni při každodenních aktivi-
tách, s jím nasnímanými interiéry 
a exteriéry dnes už neobydlené 
vily. Prolínání reality historické 
a současné umožňuje Dirku 
Brömmelovi „zviditelnit pohyb 
času, a tím i věci s ním mizející 
nebo se proměňující“. Výstava 
vzniká ve spolupráci s Museum 
für Konkrete Kunst a její součástí 
je také katalog.

richard healy, Jiří Maha,  
richard Nikl
29. 2.–1. 4. 2012
Společná prezentace Richarda 
Healyho (1980, žije v londý-
ně), Jiřího Mahy (1986, žije v 
Praze) a Richarda Nikla (1987, 
žije v Praze) v Galerii Jaroslava 
Krále neprobíhá náhodně v rámci 
jednoho termínu s výstavou Otty 
Zitka a Pavla Hayeka. Vzájemné 
vztahy obou výstav, stejně tak 
jako vztahy umělců nevidíme na 
první pohled. Zatímco Zitko a 
Hayek vycházejí z přírodního a při-
rozeného rámce, trojice umělců 
Healy, Maha a Nikl začínají ze 
strany relativně opačné – de-
signu, průmyslu, řemesla, tedy 
rámce umělého, civilizovaného. 
Oba způsoby však ústí do své-
bytného strukturálního prostředí, 
které vytváří svět nových vztahů, 
jež nejsou podřízeny zákonům 
současné společenské hierar-
chie nebo je používají pouze jako 
alegorii a odkaz; neprobíhají tolik 
na úrovni formy, ale raději se 
projevují ve způsobu myšlení a 
metody. Kurátorkou projektu je 
Edith Jeřábková.

GAlerie MěStA BlANSkA
Dvorská 2, Blansko

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

so–ne 14–17

try štvrtý 
14. 1.–16. 2. 2012   
Kurátorský projekt Evy Masaryko-
vé a Olgy Hořavové

Ján Vasilko 
25. 2.–23. 3. 2012 
Současně proběhne workshop

Matěj Smetana
31. 3.–25. 4. 2012

MorAVSká GAlerie V BrNě
www moravska-galerie.cz

otevřeno st–ne 10–18, čt 10–19

– MíSTODRŽITElSKý PAláC 
Moravské náměsti 1a [G5]

Dostaveníčko
Výstava do 29. 2. 2012

colorito
Do 20. 5. 2012

Sběratelé a mecenáši Vi: Marie 
richterová (1929–2011)
Do 9. 9. 2012 (Kabinet MP)

– UMělECKOPRůMYSlOVé 
MUZEUM

Husova 14 [G4]

Z pohádky do pohádky 
Do 4. 3. 2012 (Podesta UM)

obrazy mysli / Mysl v obrazech
Do 18. 3. 2012 
Výstava připravená ve spolupráci 
Moravské galerie v Brně 
a Deutsches Hygiene-Museum 
Dresden. Jedná se o mimořádný 
výstavní projekt, jehož smyslem 
je představit lidskou mysl tak, jak 

ji zprostředkují různé druhy a typy 
uměleckých i vědeckých obrazů 
od středověku až do současnosti.

Doprovodný program výstavy:
Kurátorský výklad na výstavě / 
Petr Tomášek
11. 1., 16.00, 16. 2., 18.00, 
14. 3., 17.00

Lektorské výklady v českém 
jazyce:
so 10. 12., so 17. 12., čt 22. 12., 
čt 29. 12., čt 5. 1., so 7. 1., čt 
12. 1., so 14. 1., so 21. 1, čt 26. 
1., so 28. 1., čt 2. 2., so 4. 2., čt 
9. 2., so 11. 2., so 18. 2., so 25. 
2. Začátky vždy v 16.00.

Cizojazyčné výklady:
v německém jazyce v 16.00: 
14. 12., 18. 1., 22. 2.
v anglickém jazyce v 16.00: 
15. 12., 19. 1., 23. 2.

Speciální výklad s patronem 
výstavy hercem Pavlem Křížem 
a kurátorem Petrem Tomáškem
Středa 4. 1. 2012, 15.00 a 17.00
Omezený počet míst. Vstupenky 
lze rezervovat na pokladně Umě-
leckoprůmyslového muzea

Přednáškový cyklus Obrazy mysli 
& umělci a kontexty
11. 1., 18. 1., 25. 1., 1. 2., 8. 2., 
15. 2., 22. 2., 29. 2., 7. 3., 14. 
3., Začátky vždy v 17.00
Přednáškový cyklus předních 
teoretiků a kurátorů zaměřený na 
osobnosti a kontexty výtvarného 
umění ve spojení s vědeckým 
zobrazováním lidské mysli a myš-
lení jako vizuálního jevu. Vstupné 
40 Kč.

Filmový dokument mysli
Každou so 21. 1.–17. 3. 2012. 
Vždy v 17.00

Přehlídka hraných celovečerních 
filmů: Filmový obraz mysli
16. 1. 2012 Pí
Darren Aronofsky, USA, 1998
23. 1. 2012 Smrtihlav
Alex Proyas, USA, Austrálie, 1998
30. 1. 2012 Cela
Tarsem Singh, Tarsem Singh, 
USA, Germany, 2000
6. 2. 2012 Muž se dvěma mozky
Carl Reiner, USA, 2001
13. 2. 2012 Mulholland Drive 
David lynch, USA, 2001
20. 2. 2012 Donovanův mozek 
Felix E. Feist, USA, 1953
27. 2. 2012 Brainstorm 
Douglas Trumbull, USA, 1983
5. 3. 2012 Konečný sestřih 
Omar Naime, USA, 2004
12. 3. 2012 Věčný svit neposkvr-
něné mysli
Michel Gondry, USA
Vždy v 18.00, vstup volný

Hudební poezie obrazů mysli:
Vladimír Václavek
Čtvrtek 16. 2. 2012 v 19.00
Ve speciálním koncertu propojují-
cím hudbu, poezii a obrazy mysli.

Kolokvium a panelová diskuze
Perspektivy a hranice zobrazování 
mozku a mysli
Čtvrtek 23. 2. 2012

Týden mysli
27. 2.–4. 3. 2012
Specializované přednášky a pro-
gramy odborníků přibližující nové 
formy multidisciplinární spolu-
práce a dialogu mezi sférami bi-
omedicínských věd, humanitních 
oborů, vědy a umění.

– PRAŽáKůV PAláC / ATRIUM
Husova 18 [F4]

V plném spektru 
Do 5. 2. 2012
Fotografie 1900–1950 ze sbírky 
MG v Brně

l‘étude d‘apres nature
24. 2.–20. 5. 2012
Vernisáž 23. 2. v 17.00
Fotografie a umění v 19. století

Nehybná směna / Pavel Sterec
3. 2.–27. 5. 2012 (Atrium PP)
Vernisáž 2. 2. v 17.00

– JURKOVIČKOVA VIlA
Jana Nečase 2 [E1]

Jurkovičkova vila. historie a ob-
nova
Do 18. 3. 2012

Jan kotěra
30. 3.–30. 9. 2012
Ohlasy lidového umění

– RODNý DůM JOSEFA HOFFMANNA
nám. Svobody 263, Brtnice

otevřeno listopad–březen so, ne 10–17
nebo po domluvě, tel.: 724 543 722

Josef hoffmann: inspirace
Od roku 2006 spravuje Moravská 
galerie v Brně společně s Vídeň-
ským muzeem užitého umění 
Rodný dům Josefa Hoffmanna 
v Brtnici nedaleko Jihlavy.

MuZeuM MěStA BrNA, hrAD 
ŠPilBerk [G4]

wwwspilberk.cz
otevřeno út–ne 9–17

– ŠPIlBERK, ZáPADNí KříDlO,  
2. PATRO

kuky, Samorost / Amanita 
Design
Do 29. 1. 2012

Bohdan lacina (100. výročí 
narození)
23. 2. – 6. 5. 2012
Výstava ke stému výročí narození 
Bohdana laciny, významného 
představitele brněnského kultur-
ního života, představí reprezenta-
tivní výběr kreseb, knižní grafiky 
a obrazů. Jeho tvorba reflektuje 
vnímání vzniku, bytí a zániku 
a snaží se zapůsobit především 
na mysl a podvědomí pozorovate-
le. Blízké přátelství s Františkem 
Halasem přivedlo Bohdana laci-
nu k intenzivnímu zájmu o knižní 
grafiku, ke které přistupoval s 
pokorou a se ctí. Součástí vý-
stavy bude i křest nové obsáhlé 
monografie Jiřího Hlušičky.

uMAkArt
lidická 40 [F4]

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

Petr Dub 
Do 31. 1. 2012

Zuzana Musilová 
2. 2.–14. 2. 2012
Vernisáž 1. 2. v 18.00

yumi yahiro
16. 2.–21. 2. 2012
Vernisáž 15. 2. v 18.00

Vojta Máša
23. 2.–13. 3. 2012 
Vernisáž 22. 2. v 18.00

oldřich Morys
15. 3.–3. 4. 2012
Vernisáž 14. 3. v 18.00

WANNieck GAllery
Ve Vaňkovce 2 [H6]

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

Česká malba generace nultých 
let 21. století
do 5. 2. 2012
Kurátorem výstavy je Richard Adam

Princip odkládané dokonalosti
29. 2.–13. 5. 2012
Výběr ze sbírky Wannieck Gallery.
Kurátor: J. Zálešák

– GAlERIE NA MOSTě

Nic / Petr Veselý
Do 5. 2. 2012
Objekty z let 1988–96, kdy jejich vy-
tváření představovalo výrazný prvek 
práce umělce, jehož obrazy a kresby, 
tvoří podstatnou část jeho díla.

Komentovaná prohlídka:
13. 3. 2012 v 18.00
Provede Richard Adam

oFF / ForMAt
Gorkého 41 – dvorní trakt [F3]

wwwoffformat.cz
otevřeno út+ne 14–19

nebo po telefonické domluvě
+420 737 969 098

Zelené album / Pavla Sceránková 
11. 1.–15. 2. 2012

Vladimír Véla
23. 2.–4. 4. 2012
Vernisáž 22. 2. v 18.00

GAlerie PANA ŠŤoVíČkA
wwwfacebook.com/

GaleriePanaŠťovíčka
Areál Vlněny, Přízova 3 [G6]

otevřeno na zvonek

Jan Spěváček / Meditace v lázni
1. 2.–24. 2. 2012 
Vernisáž 31. 1. v 19.00

Bofo / Moje práce
29. 2–23. 3. 2012 
Vernisáž 28. 2. v 19.00

Václav Stratil
28. 3.–20. 4. 2012 
Vernisáž 27. 3. v 19.00

Pan Štovíček
25. 4.–18. 5. 2012 
Vernisáž 24. 4. v 19.00

SlÉVárNA VAŇkoVkA
Ve Vaňkovce 1 [H6]
otevřeno po–pá 12–17

dopoledne a během víkendů 
na vyžádání v Café Práh

lenka Pilařová
Do 31. 1. 2012
Vyvolávám duchy Vlněny

FAit GAllery
wwwfaitgallery.com

Fait Gallery je určena k prezentaci 
sbírky moderního a současného 
umění, která několik let vzniká 
sběratelskou činností brněnského 
investora Igora Faita. Ve dvou 
prostorách bude postupně předsta-
vovat výběr ze sbírky v tematicky 
komponovaných celcích. V sálech 
bývalé sladovny královopolského 
pivovaru upravených k výstavním 
účelům bude každý rok čtyřikrát 
obměňována expozice děl české 
moderny a tvorby umělců druhé 
poloviny 20. století, příležitostně 
stavěných do konfrontace se sou-
časným uměním ze stálé sbírky. 

FAiT GALLery PreView Rovněž 
prostor Fait Gallery Preview na Do-
minikánském náměstí v centru Brna 
slouží k prezentaci děl ze sbírky Fait 
Gallery. Dramaturgické těžiště je 
zde ovšem položeno hlavně na vý-
tvarné umění posledních desetiletí.

MeM se zaměřuje na aktuální tvor-
bu českých a zahraničních umělců 
a aktivity Fait Gallery rozšiřuje nad 
rámec prezentace sbírky Igora Fai-
ta. Jeho hlavním cílem je upozorňo-
vat na výrazné osobnosti mladé a 
střední generace a jejich součas-
nou tvorbu. Na osmi krátkodobých 
výstavách ročně často spolupracují 
pozvaní umělci s externími kurátory 
a u pojetí výstav je plně respektová-
na jejich autorská pozice. Mem pod-
něcuje uměleckou tvorbu a formy 
jejího zprostředkování veřejnosti.

– FAIT GAllERY
Božetěchova 1 [A3]

Výběr ze sbírky Fait Gallery
23. 2.–11. 5. 2012

– MEM
Božetěchova 1 [A3]

Alena kotzmannová a Jan Šerých 
/ tisíciúhelník
23. 2.–30. 3. 2012

– FAIT GAllERY PREVIEW
Dominikánské nám. 10 [G5]

Výběr současného umění ze sbír-
ky Fait Gallery
23. 2.–11. 5. 2012

GAlerie 1k15
www graukllktv.eu

otevřeno út–ne 10–18

Přestože tato galerie vznikla jako 
autonomní umělecké dílo, Grau 
kollektiv ji převzal a nyní spravuje 
jako svébytnou galerii s vlastním 
kurátorským projektem. Oslovení 
umělci jsou postaveni před výzvu 
pracovat s miniaturou, případně ji 
tematizovat nebo ji využívat k rea-
lizaci zdánlivě neuskutečnitelných 
a finačně náročných projektů. 

Pro bližší informace sledujte web 
galerie.

kristýna chlupová
29. 3.–9. 5. 2012
Vernisáž 28. 3. v 18.00

tÝDeN VÝtVArNÉ kultury
www tvk-brno.cz

www fb.com/tyden.vytvarne.kultury

12.–18. 3. 2012
TVK chce upozornit veřejnost na 
význam výtvarného umění řadou 
doprovodných programů konají-
cích se  v brněnských galeriích 
v týdnu od 12. do 18. 3. 2012. 
Těšit se můžete na animace, 
performance, besedy, přednášky 
a promítání filmů zaměřených 
na výtvarné umění. 3.ročník této 
akce je věnovaný tématu pláno-
vaných finančních škrtů v oblasti 
kultury, podnázvem je „uměním 
život“. 

remake
13. 3. 2012
Dům pánů z Kunštátu, Dominikán-
ská 9
18.00 Prezentace instalací 
re-DiN: Ján Šicko (SK) versus 
Vadimir Bonačić (HR)
Crystal Line Project: Alexander 
Zaklynsky (IS) versus Prometei (RU)

Komentovaná prohlídka
wannieck Gallery
Ve vaňkovce 2
18.00, Provede Richard Adam, 
umělecký ředitel

Architektura na dlani ii
Alice Stuchlíková
15. 3. 2012
Moravská galerie v Brně,
Uměleckoprůmyslové muzeum,
Husova 14, 14.00 přednáškový sál
Představení projektu Architektura 
jako iniciátorka animace

remake
Dům pánů z Kunštátu, Dominikán-
ská 9
16–18
Komentované prohlídky výstavy 
Remake

GAlerie V PeNěŽeNce

Galerie se pohybuje mezi Prahou
(zejména kolem FAMU) a Brnem
(zejména kolem FaVU). Pro bližší
informace sledujte web:
www galerievpenezence.tumblr.com
jejich facebook nebo se přihlaště 
do jejich mailing listu: 
galerievpenezence@seznam.cz

19. 1. 2012 Markéta Filipová
9. 2. 2012 Výběr Marka Šefrny
23. 2. 2012 kryštof hlůže
8. 3. 2012 Anna heribanová
27. 3. 2012 Jan Fišer

StoPAtNáctPADeSátPět
Arne Nováka 1 [F4]

Přístupná vitrína ve dvorním  
traktu Filozofické fakulty

leden
Zdenek Spour / Stopy
vernisáž 18. 1. 2012 v 18.00

únor 
richard chromeček

březen
Martin helán

S ARTMAPOU NA VýlETě

OlOMOUC

MuZeuM MoDerNího uMěNí
www olmuart.cz

Dalibor chatrný / tak, teď, tu   
Trojlodí, do 26. 2. 2012

tomáš Černoušek / in Memoriam
Café ´87, 9.–31. 1. 2012

VitríNkA DeNiSkA
Denisova 5. Vitrína pro současné 

umění 
www facebook.com/vitrinadeniska

katarína hládeková a Anna Balá-
žová / Nejdřív velké světlo, pak 
ohromná rána

do 18. 1. 2012

tomáš Moravec
27. 1.–23. 2. 2012
Vernisáž a prezentace 26. 1. 
2012 od 18.00

Adéla korbičková 
29. 2.–23. 3. 2012
Vernisáž a prezentace 28. 2. 
2012 od 18.00

ondřej Vavrečka 
28. 3.–22. 4. 2012
Vernisáž a prezentace 27. 3. 
2012
od 18.00

PRAHA

FotoGrAF GAllery
Školská 28/693, Praha 1

www fotografstudio.cz
otevřeno út–pá 12–18

Běla kolářová (v doprovodu  
tomáše Vaňka)
18. 1.–17. 2. 2012
Otisk, stopa, linie: fotografie 
Běly Kolářové Výběr z díla Běly 
Kolářové by bylo možno provést 
různými způsoby. Soubor, vysta-
vený v galerii Fotograf, je ale dán 
předem – představuje výjimečně 
koherentní, kvalitní a některými 
položkami dokonce objevnou sou-
kromou sbírku, zaměřenou takřka 
beze zbytku na tu část rané tvorby 
autorky, která se odehrává v pro-
storu fotografického experimentu.
Kurátorka: Marie Klimešová

OSTRAVA

GAlerie kAluŽ
Před budovou Fakulty umění  

Ostravské Univerzity, Podlahova 3
www galeriekaluz.wordpress.com

hynek Vacek, Martin Dašek, 
Petr Dub, Andrea Beade, Daniel 
hanzlík 
Galerie Kaluž je exteriérová vý-
stavní příležitost pevně vázaná na 
místo na ulici Podlahova, kde se 
opakovaně tvoří kaluž. Základem 
harmonogramu je, až naprší...

GAlerie VÝtVArNÉho uMěNí 
V oStrAVě
www gvuo.cz

Černá slunce / odvrácená strana 
modernity 1927-1945

 
ZlíN

DůM uMěNí
www kgvu.zlin.cz

Plzeňská pěna
do 26. 2. 2012

GAlerie kABiNett
32. budova továrního areálu Zlín

Jiří Petrbok / Portfolio 2
do 20. 1. 2012

 
VíDEŇ

MuSeuMSQuArtier WieN
www quartier21.at

otevřeno denně 10–19

Membra Disjecta For John cage.
Wanting to Say Something About 
John
17. 2.–6. 5. 2012
www johncage.tonspur.at
kurátorem výstavy je Jozef Cseres

SeceSSioN
Friedrichstrasse 12, A-1010 Wien

www secession.at
otevřeno út–ne 10–18

Attila csörgő 
do 5. 2. 2012

AlBertiNA
Albertinaplatz 1, 1010 Vídeň

www albertina.at
otevřeno po–pá 10–18, st 10–21

rené Magritte: the Pleasure 
Principle 
do 26. 2. 2012

→
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Dům umění města Brna
29 02 —
01 04 2012
Pavel Hayek – Otto Zitko

29 02 —
01 04 2012
Healy – Maha – Nikl

07 03 —
15 04 2012
Richard Loskot
Remake

ArtMap vyšla díky podpoře:

Mapu poskytlo: © Marco Polo, s.r.o.,
Naskové 1, 150 00 Praha 5

Tiskárna Helbich, a.s.  
podporuje projekt ArtMap

www.artmap.cz

Vydalo ArtMap o.s., 2012. Kontakt: info@artmap.cz, www.artmap.cz
TExTY POCHáZEJí ZE ZDROJů GAlERIí A INSTITUCí 
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Pokud byste z Galerie Aula vyrazili do 
OFFFORMÁTU po Údolní nahoru na Úvoz, 
určitě byste narazili na místo, kde byla 
ještě nedávno parádní krabička od sirek. 
Dneska se tam zdraví Hide, pokud vlastně 
ještě. Hned přes ulici ondatra, jejíž bratr 
jezevec na Žluťáku už téměř není vidět. 
Odtud je to kousek na hasičáky FET 
Crew. Parádní byl krátkou dobu na rohu 
Pellicovy / Pekařské, ale bejvávalo, takže 
možná ještě na Kopečné u Nových Sadů 
jeden, další kousek za Křenkou přes Řeku 
k Jeronýmově. Anebo potom cestou na 
Lesnou ještě na jeden FET v Krpoli, přes 
video a. z kolekce video 189 a 4CE/NCR 
na Třídě Kpt. Jaroše u Lužánek. V rokli na 
Lesné potom konec, kde by se už konečně 
něco mohlo objevit. 

Cestou Artmapy se tentokrát zkušebně 
vydává taky Orientační běh. Vítězí ten, kdo 
oběhne a shlédne výstavy všech galerií za 
jediný den. 
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