4AM /
Galerie Architektury
www
forum4am.cz
otevřeno
út–ne 14–19 h

VÉLA

UNBREAK MY COPY #2
15.–17. 3. 2012
Víkendová série přednášek a workshopů
věnovaných grafickému designu.
– 15. 3. od 18 h přednášky grafických
studií Pinar&Viola (NL), Mutanta (CZ)
– 16. 3. od 10 h workshop s Pinar&Viola
(NL) v angličtině
– 17. 3. od 18 h veřejná prezentace
výsledků workshopu.
Přednášky jsou volně přístupné, na
workshop je potřeba se přihlásit.
více informací + přihláška na:
www.unbreakmycopy.com

ˇ
STECH
GERBOC
TYPLT
PITÍN
PETRBOK

MOTYLÍ EFEKT?

Anne Frank Memorial
Orlí 22 [G5]
www
graukllktv.eu
otevřeno
po–pá 9–22 h, so 10–22 h,
ne 12–22 h
Barbora Trnková a Tomáš Javůrek
27. 11.–13. 1.
Tato autorská dvojice se často pohybuje
na poli mediálního umění způsobem,
který sami označují za „konceptuální
impresionismus“. Vytváří interaktivní
instalace, videa či počítačové aplikace,
jimiž intelektuálně a současně poeticky
ozvláštňují běžnou realitu mediálního
i životního prostoru.

GALERIE
RUDOLFINUM

Ř! Česká národní identita

Galerie VŠUP

v současném výtvarném umění

7/12 2012 — 6/2 2013

VÝSTAVA FINALISTŮ
6. ROČNÍKU
CENY KRITIKY
ZA MLADOU MALBU
2013
ONDŘEJ BASJUK
TOMÁŠ JETELA
LUDMILA HRACHOVINOVÁ
RADIM LANGER
EDITA PATTOVÁ
ONDŘEJ PETRLÍK
KRISTÝNA ŠORMOVÁ
PETR TEJKAL KLÁRA VYSTRČILOVÁ
GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA V PRAZE
31. 1. - 24. 2. 2013

Kateřina Hikadová a Karel Bařina
15. 1.–9. 2.
Kateřina Hikadová i Karel Bařina nastoupili
na FaVU VUT jako studenti ateliéru Papír
a kniha J. H. Kocmana, který se však nedávno
proměnil na Ateliér grafického designu 2
vedený Mikulášem Macháčkem. Tuto změnu
a okolnosti s ní spojené, včetně posunu
v tvůrčích přístupech a postupech, tematizují
autoři ve svém projektu pro Anne Frank
Memorial.
Kristýna Nytrová a Mák Hustoles
12. 2.–9. 3.
Studenti z ateliéru tělového designu na FaVU
VUT v Brně spolupracují na výstavě pro Anne
Frank Memorial na základě kurátorské výzvy.
Autoři byli osloveni s nabídkou rozvinout
potenciál dialogu či konfrontace v novém
tvůrčím projektu, jehož námět či podoba jsou
dosud otevřené.
Karolina Kohoutková a Jitka
Zástěrová
12. 3.–6. 4.
Karolina Kohoutková působí jako asistentka
v ateliéru tělového designu Lenky Klodové
na brněnské FaVU VUT. Ve své tvorbě se
soustředí zejména na témata spojená
s lidstvím a emocionalitou. Není to poprvé,
kdy na vlastním projektu spolupracuje
s někým, kdo se obvykle pohybuje na samém
okraji světa umění. S Jitkou Zástěrovou
zpracují námět perspektivy vrátnice.
Aula galerie
Údolní 19 [F4]
www
galerieaula.ffa.vutbr.cz
otevřeno
út–ne 12–18 h

LABYRINT REVUE — kulturní magazín vycházející od 1991. Hlavní téma
nového čísla je UMĚNÍ ZAPOMÍNAT.
Současná světová literatura, výtvarné umění, rozhovory, eseje, povídky,
překlady, barevné přílohy, fotografie, velký formát, 260 stran, 195 Kč.
K dostání v knihkupectvích, v galeriích nebo se slevou v Labyrintu.

www.labyrint.net

Signály
z neznáma.
Český komiks
1922–2012

...a stovky dalších
publikací
o umění na

bookstore.
artmap.cz

Miss FaVU Kateřina Olivová: Miss
FaVU
13. 2.–1. 3.
Výstava Miss Favu je založena na hře se slovy
Stoh a Sloh. / As a winner of Miss FaVU has
prepared an exhibition focused on topic of
a stack. The idea of the exhibition is based
on a game with czech words Stoh (stack) and
Sloh (style)
Kurátor / Curator: Jana Písaříková, Julie
Kačerovská
Tomáš Beňadik, Viktor Jelen,
Alena Kuzmová, Jana Malatincová,
Peter Račko, Erik Sikora, Matúš
Stenko, Eva Škrovinová, Ľubomír
Štec, Markéta Wagnerová, Aneta
Willertová: Hřište
6. 3.–22. 3.
Hra jako základní téma a princip kurátorského
projektu zaměřeného na práce studentů
a čerstvých absolventů vysokých uměleckých
škol. První část výstavy představuje klasický
model prezentace existujících artefaktů.
V druhé části bude proměněn do podoby
herní platformy. / Curatorial project presents
art objects which are connected with the
idea of game. Important part of the exhibition
is participating of visitors and creators in
a process of games.
Kurátoři / Curators: Ivana Hročenková a Alena
Kuzmová
Julie Kačerovská: Ex libris
27. 3.–12. 4.
Týdenního workshop zaměřený na tvorbu
objektů z knih vyřazených knihovnami
a určených k likvidaci. Na workshop naváže
14-ti denní výstava vzniklých realizací.
V případě zájmu o účast na workshopu,
kontaktujte autora projektu: kacerovskaj@
gmail.com / Project has two parts. The
first one is realized as a workshop with
discarded books from libraries. The second
part presents created artefacts from these
books. If you want to be a part of the
workshop, contact please: Julie Kacerovska
kacerovskaj@gmail.com
Dům umění města Brna
www
dum-umeni.cz
otevřeno
st–ne 10–18 h
– Dům umění města Brna
Malinovského nám. 2 [F5]
Signály z neznáma.
Český komiks 1922–2012
do 13. 1. 2013

Český komiks chytil na počátku 3. tisíciletí
nový dech. Jak český komiks nabývá na
sebedůvěře, začínáme prozkoumávat jeho
slavnější i méně proslulá období. Signály
z neznáma slibují známou i tajenou historii
komiksu na českém území zmapovat,
rozluštit onen v mnohém enigmatický kód
české komiksové tradice.
Kurátory jsou Pavel Kořínek a Tomáš
Prokůpek.
Vojta Dukát: Fotografie
5. 12.–13. 1.
V Holandsku žijící fotograf Vojta Dukát,
nominovaný fotografem prestižní fotografické
agentury Magnum Photos (1974, 1976),
vystaví poprvé v České republice soubor
fotografií ze sedmdesátých až devadesátých
let. Jeho tvorba je spojena s humanisticky
orientovanou fotografií. Kurátorkou je Jana
Vránová.
Výtvarná umění / Fine Arts
6. 2.–10. 3.
→ vernisáž / opening: 5. 2., 18 h
Projekt je připravován zahraničními kurátory
ve spolupráci s pěti českými vysokými
školami – FUD UJEP v Ústí nad Labem, AVU
v Praze, FaVU VUT v Brně, VŠUP v Praze a FU
Ostravské univerzity. / The exhibition is being
prepared by foreign curators in conjunction
with five Czech university art schools – the
Art and Design Faculty of the Jan Evangelista
Purkyně University in Ústí nad Labem, The
Academy of Fine Arts in Prague, The Brno
Technical University Faculty of Fine Arts, The
Academy of Arts, Architecture and Design in
Prague, and The Ostrava Faculty of Art.
Tereza Velíková
6. 2.–10. 3.
→ vernisáž / opening: 5. 2., 18 h
Tereza Velíková studovala v ateliérech
konceptuální a intermediální tvorby na VŠUP
v Praze. Její tvorbu charakterizuje důraz na
intenzitu, jasnost, jednoznačnost sdělení
spíše než na analýzu použitých médií. /
Tereza Velíková studied in the conceptual and
inter-media workshops at the Academy of Arts,
Architecture and Design in Prague. Her work is
characterised by an emphasis on the intensity,
clarity and definiteness of the message, rather
than on analysis of the media used.
Kurátor / Curator: František Kowolowski
Pavel Matyska
20. 3.–21. 4.
→ vernisáž / opening: 19. 3., 18 h
Malby Pavla Matysky, absolventa ateliéru
malby brněnské FaVU, mají vždy vazbu na
konkrétní vizuální vjemy a osobní prožitky,
vycházejí ze spontánních podnětů. V široké
námětové škále reflektují situace a epizody
každodenního života, vzpomínky, pocity. /
The paintings of Pavel Matyska, graduate
of the painting studio of the Brno Fine Arts
Faculty, have always been linked to specific
visual perceptions and personal experiences,
and are based on spontaneous impulses.
Across a wide range of subjects they reflect
the situations and episodes of everyday life,
recollections, feelings.
Kurátorka / Curator: Jana Vránová
Baťova města / The Baťa cities
27. 3.–19. 5.
→ vernisáž / opening: 26. 3., 18 h
Projekt představí satelitní sídliště společnosti
Baťa, umožní jejich srovnání se současnými
světovými výrobci a ukáže, nakolik jsou regiony
a města přetvářeny „stopou“ nadnárodních
koncernů. Výstavu připravila Nadace Bauhaus
v Dessau. / This project will present the
satellite estates of the Baťa company,
enabling us to compare them with modern-day
global manufacturers and will show the extent
to which regions and cities are modified by the
"mark" left by multi-national companies. The
exhibition has been prepared by the Bauhaus
Foundation from Dessau.
Kurátorka / Curator: Markéta Březovská
Brněnské architektonické stezky
www
bam.brno.cz
FAIT GALLERY
faitgallery.com

sociální kritikou a společenskou reflexí.
Objekty jsou uzamknuty do opakovaných
mechanických pohybů, připomínajících
dětské robotické hračky nebo pouze
přetvořeny jemnou i výraznější deformací
existujících přístrojů. Svojí tvorbou je
zastoupen v mnoha významných sbírkách
soukromých i veřejných.
– MEM
Božetěchova 1 [A3]
otevřeno
st–čt 13–18,
so 14–18 h
Tomáš Bárta: Softcore
7. 12.–26. 1.
Kamila Musilová: Pod dečkou
s jemným vzorem
/část první/
8. 2.–20. 3.
→ vernisáž / opening: 7. 2. v 19 h
Kamila Musilová (*1983) ve své tvorbě
propojuje média jako fotografie, instalaci a site
specific projekty, které reagují na architekturu
místa. Její asambláže, trojrozměrné či
fotografované, jsou mnohdy výsledkem
autorčiny intuitivní reakce na pocitovou
a významovou interakci objektu a prostoru
s osobností, která je s nimi spojena. Žije
a pracuje v Tel Avivu, byla několikrát oceněna
v mezinárodní fotografické soutěži FRAME
a stala se finalistkou soutěže pro mladé
fotografy SHOTS pořádané v Londýně.
Krištof Kintera
29. 3.–12. 5.
→ vernisáž / opening: 28. 3. v 19 h
– Fait Gallery Preview
Dominikánské nám. 10 [G5]
otevřeno
út–so 13–18 h
Patrik Hábl: Place
9. 1.–9. 2.
→ vernisáž / opening: 8. 1. v 19 h
Problematikou autenticity a originality díla
a percepcí nepoučeného diváka stojí projekt
Place Patrika Hábla na pomezí prezentace
klasického média malby a konceptu.
Významovým přesahem do otázky falsifikace
souvisí i se zájmem Fait Gallery v oblasti
edukace v soukromém sběratelství. Touto
výstavou rovněž zahajujeme mezigalerijní
spolupráci, konkrétně s Galerií Ars, která ve
stejném termínu uvede Háblovu autorskou
výstavu.
Kamila Musilová: Pod dečkou
s jemným vzorem (část druhá)
12. 2.–29. 3.
Na rozdíl od expozice v prostoru MEM, kde
budou prezentovány především trojrozměrné
asambláže a objekty, je tato část výstavy
zaměřená čistě na médium fotografie
a výstavu v MEMu tak doplňuje a dotváří.
galerie +420
bytová galerie Antonínská 30 [E5]
po domluvě na tel. 725 514 954
Michal Gogora: ***
30. 1.–28. 2.
Václav Stratil
6. 3.–15. 4.
Galerie 34
bytová galerie Botanická 34 [E4]
po domluvě na tel. 602463421
Vojta Dukát
leden
Milan Fano Blatný
únor
Petr Daniel
březen
GaleriE Aspekt
Údolní 13, www galerieaspekt.com

Výstava, která ve svém významovém
a i vizuálním rozměru tematizuje současné
prožívání přírody a způsoby jejího zobrazení.
Rádi bychom představili široký rozptyl
tendencí v současné tvorbě vybraných
umělců.
Kurátor/ka: Tomáš Hodboď a Jana Písaříková
Vasil Artamonov a Alexej Klyuykov
6. 4. – 30. 4.
→ vernisáž / opening: 6. 4., 17 h
Umělecká dvojice pohybující se na scéně
současného postkonceptuálního umění.
Často citují umělecké směry či osobnosti,
jejich snahou je v tomto kontextu
reinterpretovat pro ně zásadní myšlenky
a vztáhnout je k současné situaci, která je
pro ně naplněná deziluzí a diktátem tržního
systému.
Kurátor/ka: Tomáš Hodboď a Jana Písaříková

www

GALERIE JÁDRO
galeriejadro.tumblr.com

Jádro návštěva
Jaro 2013
Výběr současných mladých umělců
představen v Jádru u nich doma.
Konference Jádro – Vyjádři se, Ondřeji
18. 3.
Konfrontační kolokvium za účasti 4 Ondřejů.
Pro více informací sledujte náš web
a facebookový profil.
GALERIE PANA ŠŤOVÍČKA
Areál Vlněny, Přízova 3 [G6]
otevřeno
na zvonek
Tereza Damcová
9. 1.–28. 1.
→ vernisáž / opening: 8. 1. v 19 h
Dana Balážová a Jakub Kovařík
30. 1.–18. 2.
→ vernisáž / opening: 29. 1. v 19 h
20. 2–11. 3.
→ vernisáž / opening: 19. 2. v 19 h
Autor a název výstavy bude upřesněn.
Jakub Rozehnal: Pindíkov
13. 3.–1. 4.
→ vernisáž / opening: 12. 3. v 19 h
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM
fasáda, Kraví hora 2 [E2]
Každou hodinu vždy od 15. a 45. minuty
Jiří Suchánek: Roj
Světelnou instalaci Roj nad hlavním vstupem
do Hvězdárny a planetária města Brna
můžete vidět vždy po setmění každou 15.
a 45. minutu. V mezidobí se Roj občasně
probouzí.
Moravská galerie v Brně
www
moravska-galerie.cz
otevřeno
st–ne 10–18, čt 10–19 h
Volné vstupy každý první pátek
v měsíci (Pražákův palác,
Uměleckoprůmyslové muzeum,
Místodržitelský palác)
– Pražákův palác
Husova 18 [F4]
Stálá expozice
Moderní a současné umění, práce
tvůrců české moderny a meziválečné
avantgardy.
Element F. Fotografie a umění
ve druhé polovině 20. století
do 3. 3.
Výstava nabízí alternativu k tradičnímu
výkladovému a prezentačnímu modelu
umělecké fotografie. Prostřednictvím dobově
významných témat a problémů, zviditelňuje
fakt, že vztahy uměleckého světa jsou vždy
vzájemné a že v daném smyslu je jeho
součástí i fotografie.

www

– Fait Gallery
Božetěchova 1 [A3]
otevřeno
st–čt 13–18, so 14–18 h
Tomáš Bárta: Softcore
7. 12.–26. 1.
Nejnovější malby Tomáše Bárty se nesporně
řadí k aktuálnímu zájmu o reinterpretaci
jazyka moderny. Odlišnost Tomášovy práce
spočívá právě v oné sedimentující množině
forem, jejíž složení nelze dost dobře vyložit
vztahem k nějakému vnějšímu (historickému)
narativu. Pro Tomáše Bártu zůstává nadále
důležitý především formalistický proces
směřování k autonomní formě. Tvarosloví
modernismu v jeho případě není symptomem
příklonu k aktuálnímu „historiografickému
obratu“. Odráží především současnost a její
eklektickou stylotvornost jako paradoxní
proces směřování k originalitě.
Kurátor: Jan Zálešák
Výběr ze sbírky
8. 2.–20. 3.
→ vernisáž / opening: 7. 2., 19 h
V každoročním cyklu čtyř výstav představí
prostor Fait Gallery společně se svojí sbírkou
moderního a současného umění i privátní
kolekce českých a zahraničních sběratelů.
Příležitostně bude též Fait Gallery u velkých
projektů poskytovat prostory k výstavám
umělců zastoupených ve sbírce.
Krištof Kintera
29. 3.–12. 5.
→ vernisáž / opening: 28. 3., 19 h
Krištof Kintera (*1973) na sebe upozornil
netradiční polohou své tvorby již při studiích.
Jeho díla na sebe poutají pozornost hravostí,
zároveň a především jsou však autorovou

Milan Houser: Celolesk
10. 1.–1. 3.
Celolesk je jedno z označení specifického
laku, který autor vyvinul ve spolupráci s firmou
Colorlak. Vyzvednutí technického označení
materiálu do pozice názvu výstavy vcelku
přesně ilustruje povahu Houserovy práce.
Potvrzuje jeho soustředěnost k technologii
malby, v níž kombinuje průmyslové technologie
s malířskými pigmenty a barvivy. Na svých
obrazech autor pracuje navzdory jejich
objemové náročnosti výlučně samostatně,
což potvrzuje jeho fascinaci technologickou
bravurou a potřebu ohledat a užít si
každou (třeba i marginální) část vlastního
koncepčního teritoria.
Galerie města Blanska
Dvorská 2, Blansko
www
galerie.blansko.cz
otevřeno
út–pá 10–12, 12.30–17 h,
so–ne 14–17 h
Krištof Kintera
19. 1.–20. 2.
→ vernisáž / opening: 19. 1., 17 h
Už od počátku studií patřil mezi nejvýraznější
osobnosti nejmladší generace. V jeho tvorbě
se setkáváme s objekt vtahujícími autora
i diváka do jiného (trochu posunutého) světa.
Díla jsou technicky náročné objekty, které se
pohybují, mluví, kouří se z nich nebo jiskří.
Autor se pečlivě věnuje nejen jejich vzhledu,
funkci, sdělení, ale i jejich mechanice.
Kurátor: Jiří Ptáček
Jelenovi pivo nelej (skupinová
výstava)
2. 3.–27. 3.
→ vernisáž / opening: 2. 3., 17 h

– Atrium
Václav Magid: Souřadnice
do 3. 3.
V novém výstavním projektu Souřadnice
aktualizuje Václav Magid (*1979) otázku
mytologie a nahrazuje staletími ukotvené
konstanty generačně mladšími následovníky.
– Uměleckoprůmyslové muzeum
Husova 14 [G4]
Užité umění a design
Stálá expozice
Po stopách moderny:
Kabinet Josefa Hoffmanna: Prostřený
stůl
Prostřený stůl je symbolem mnohosti tvorby
architekta a designéra Josefa Hoffmanna
a zároveň se vztahuje k tomu, co bylo
hlavním sortimentem vídeňských dílen
Wiener Werkstätte (1903–1932) – výroba
nádobí, nástolců, příborů, sedacího nábytku
atd.
Po stopách moderny
Tiché revoluce uvnitř ornamentu:
experimenty dekorativního umění
v letech 1880–1930
do 24. 3.
Výstava chce rehabilitovat roli ornamentu
v kontextu dějin umění. Představí
dekorativní alba a sbírky ornamentálních
předloh, školní pomůcky užívané pro tvorbu
ornamentu, studentské práce na papíře
představující postupy analytické stylizace,
textilní dezény, keramiku, cín i sbírky
přírodovědné.

– camera
Po stopách moderny
Keramika období Art deco na Moravě
/ Tvorba Huberta Kovaříka
do 24. 3.
Sochař a keramik Hubert Kovařík (18881958) patřil k silné generaci umělců
vyškolených ve Vídni u předních tvůrců
secese a moderny. V průběhu pouhých
dvou desetiletí, kdy se intenzivně věnoval
keramické tvorbě, vytvořil desítky návrhů
drobné užitné a umělecké keramiky, která se
stala synonymem produkce období art deco
na Moravě.
– Podesta
Mexické umění ve sbírce MG
do 20. 1.
Prostřeno Barokem. Vídeňský
figurální porcelán 18. století
od 24. 1.
Slavnostně prostřenou tabuli 18. století
doplňovaly porcelánové figury a sousoší.
Figurální porcelán nebyl pouhou dekorací,
nesl především jistá sdělení v symbolice
rostlin, zvířat a nejrůznějších detailů.
Tiché revoluce uvnitř ornamentu:
experimenty dekorativního umění
v letech 1880–1930
30. 11. 2012–31. 3. 2013
→ vernisáž / opening: 29. 11., 17 h
Výstava chce rehabilitovat roli ornamentu
v kontextu dějin umění. Představí
dekorativní alba a sbírky ornamentálních
předloh, školní pomůcky užívané pro tvorbu
ornamentu, studentské práce na papíře
představující postupy analytické stylizace,
textilní dezény, keramiku, cín i sbírky
přírodovědné.
Keramika období Art deco na Moravě
/ Tvorba Huberta Kovaříka
30. 11. 2012–31. 3. 2013
→ vernisáž / opening: 29. 11., 17 h
Sochař a keramik Hubert Kovařík (18881958) patřil k silné generaci umělců
vyškolených ve Vídni u předních tvůrců
secese a moderny. V průběhu pouhých
dvou desetiletí, kdy se intenzivně věnoval
keramické tvorbě, vytvořil desítky návrhů
drobné užitné a umělecké keramiky, která se
stala synonymem produkce období art deco
na Moravě.
– Místodržitelský palác
Moravské náměsti 1a [G5]
Umění od gotiky do 19. století.
Stálá expozice.
Rytmy + pohyb + světlo. Impulsy
futurismu v českém umění
14. 2. – 19. 5.
Tématem výstavy je otázka zachycení
a evokace pohybu, tedy obecněji ztvárnění
rychlosti, trvání a času v českém umění
první třetiny 20. století. V návaznosti
na rostoucí dynamiku moderního života
se dostala do popředí zájmu především
u italských futuristů, v naší tvorbě však
nebyla dosud hlouběji zkoumána. Výstava
mapuje, jak a odkud do českého umění
motiv pohybu, rytmu a dynamiky přicházel
a co znamenal (např. v dílech F. Kupky,
O.Gutfreunda, B. Kubišty, K. Teiga, Z.
Pešánka a dalších). Je koncipována
interdisciplinárně a ukáže vedle výtvarného
umění i různá technická řešení (optické
přístroje, chronofotografie, film).
– kabinet
Sběratelé a mecenáši VI: Marie
Richterová (1927–2011)
do 13. 1. 2013
Výstava je poctou jedné z nejštědřejších
donátorek posledních let.
Disegno. Kresby z pozůstalosti malíře
Judy Tadeáše Suppera
od 1. 2.
Konvolut kreseb z pozůstalosti pozdně
barokního malíře Judy Tadeáše Suppera
(1712-1771), které měly funkci návrhů
liturgického vybavení kostelů. Stylově oscilují
mezi manýrismem a rokokem.
– RODNÝ DŮM JOSEFA HOFFMANNA
náměstí Svobody 263, Brtnice
tel.
420 724 543 722
otevřeno
denně 10–17 h, posl. prohlídka
v 16 h. Mimo tyto hodiny po předchozí
domluvě
Josef Hoffmann: Inspirace
Stálá expozice. Hledání inspirací tvorby
architekta a designéra Josefa Hoffmanna.
– Jurkovičkova vila
Jana Nečase 2 [E1]
otevřeno
10–12 h a 12.30–18 h
Vstup pouze po předchozí rezervaci.
Prohlídku s výkladem je možné
objednat na tel. č. 532 169 501 nebo
přes rezervační formulář na
www
moravska-galerie.cz/jurkovicova-vila
Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům
Stálá expozice
Muzeum města Brna
www
spilberk.cz
otevřeno
út–ne 9–17
– VILA TUGENDHAT
Černopolní 45, 613 00 Brno [D6]
www
tugendhat.eu
tel.
+420 515 511 015
otevřeno
út–ne 10–18 h

Památka světové moderní architektury,
zapsaná na seznamu světového kulturního
dědictví UNESCO. Autor: Ludwig Mies van
der Rohe, 1928–1930.
Prohlídková trasa:
– I. okruh Standard (obytné prostory vily):
3. nadzemní podlaží – tzv. ložnicové patro
(horní terasa; vstupní hala; rodičovská
sekce; dětská sekce), 2. nadzemní podlaží
– hlavní obytný prostor; přípravna, kuchyň,
zahrada,
– II. okruh Technický (technické zázemí
vily): rozšíření I. prohlídkového okruhu
o technické zázemí vily (strojovna
vzduchotechniky; kotelna; strojovna pro
elektrické spouštění oken; prádelna;
fotokomora; trezor na kožichy).
– Časově neomezená vstupenka pouze
do zahrady (dle povětrnostních podmínek).
Prohlídky každou hodinu (v 17 h poslední
prohlídka) v angličtině, němčině, italštině,
španělštině a ruštině na objednávku. Další
jazyky je třeba domluvit individuálně.

www

OFF / FORMAT
Gorkého 41 – dvorní trakt [F3]
offformat.cz otevřeno út+ne 14–19 h
nebo po telefonické domluvě
+420 737 969 098

Peter Demek: DRUH-DRUHY
15. 1.–19. 2.
→ vernisáž / opening: 15. 1., 18 h
Konstrukční charakter a důraz na
materiálovost soch Petera Demka vycházejí
z inspirace civilními průmyslovými
předměty, jejich tvary, významovou
proměnou ve fragmentu a prostředí.
Jsou apelem na pozorovatelovo vnímání.
Přehodnocování sochařského minimalismu
vede autora k zájmu o objekt jako děj, ať
již existující jen v jednom momentu, jako
re_akci v konkrétním prostoru, nebo jako
permanentní rozmluvu dráždící divákovu
zkušenost.
Kurátor: Petr Kovář a Ondřej Navrátil
Jakub Janovský
27. 2.–3. 4.
→ vernisáž / opening: 27. 2., 18 h
Nejraději na stěny domů před demolicí
syrovostí ostrých černých čar. Ale také na
plátno a další média. Intuitivní prosakování
hybridních mutantů obývajících dávné krajiny
i ulice agresivních velkoměst.
Kurátor: Petr Kovář a Ondřej Navrátil
TIC galerie
Turistické a informační centrum města
Brna, Radnická 4 [G5]
www
galerie-tic.cz
otevřeno
út–pá 10–18 h, so 10–14 h
– Galerie Kabinet
v sobotu vstup volný
Nóra Ružičková, Marianna
Mlynárčiková: Cvičná uměnovědna
9. 1.–27. 2.
Slovenské umelkyně Nóra Ružičková
a Marianna Mlynárčiková v rámci svého
uměleckého výzkumu hravým a ironizujícím
způsobem prověřují a testují uměnovědné
a kurátorské strategie, prostřednictvím
kterých se výsledky tvořivosti institucionalizují a začleňují do privilegované oblasti
umění. Dva z vystavených projektů – Relaxačná umenoveda a Vyzdobil si dreveničku
vyvrásneným bukom pracují s přisvojování
uměnovedných textů, jejichž sémantiku
a pragmatiku přesměrovávají do absurdity.
Třetí prezentovaný projekt Prevodné tabuľky
je textovou perzifláží, která vznikla jako
výstup komparatívního výzkumu propojující
diskurz slovenského umění s jinými sférami
a odvětvími kultury nebo vědy.
– Galerie u Dobrého Pastýře
v sobotu vstup volný
Anna Daučíková: Anamnézy
9. 1.–27. 2.
Výstavu současných prací slovenské
umělkyně Anny Daučíkové tvoří výběr
z video cyklu „33 situácií“ tvořeného 33
obrazy ze života v Sovětském svazu, které
vychází u autentických zážitků autorky
a jejích nejbližších přítelkyň. (Anna
Daučíková žila v 80. letech v SSSR.)
Filmový záznam kombinuje se statickými
fotografiemi a texty, autentické slučuje
s inscenovaným, dokumentaristické prvky
se stylizací. Dalším vystaveným projektem
je výběr se série „Portrét ženy s inštitúciou“.
Zásadním zásahem do pravidel žánru
portrétu je aktivizace portrétovaného,
který ovlivňuje podobu záznamu: v tomto
případě výběrem instituce, s níž chce být
portrétován. Na výstavu autorka vybrala
svůj vlastní portrét s titulem „Portrét Anči
Daučíkovej s cirkvou rímskokatolíckou“,
který je inscenovanou performací reagující
na skutečnou událost.
– Galerie Mladých
vstup volný
Martin Prudil: Nezbytnost
9. 1.–27. 2.
Výstava Nezbytnost obsahuje tři projekty,
které ještě nebyly vystaveny v oficiálních
institucích, a jejich hlavní formální
podobností je časově neohraničená
kontinuální činnost. Jedná se o projekty
„Mazání Boha”, „Rekonstrukce Boha”
a „Artmapa”. Důležitými body všech prací
je apropriace a negace (vymazávání části
obrazu, textu). Jde o přístup určité vizuální
a myšlenkové obrany vůči bobtnající
vizualitě dneška. Nedůvěra k nekritickému
přijímání informací je podepřena lehce
ikonoklastickou snahou dobrat se nových
významů a nečekaných spojitostí. Tyto
práce jsou nezbytným pokusem o reflexi sítě
vztahů (sociálních, vizuálních…), ve které

se každý z nás nachází. Odtud tedy pochází
název výstavy – „nezbytnost”. Většinu
prostoru Galerie mladých by zaplnily vitríny
s pečlivě uloženými Artmapami, s těsnými
rozestupy, aby si v nich mohli návštěvníci
číst, dále artefakt knihy „Mazání boha”
a animace „Rekonstrukce boha”.
DOPROVODNÝ PROGRAM
Přednáška Nóry Růžičkové
15. 1., 18 h
Přednáška Anny Daučíkové
11. 2., 17 h
Nabídka komentovaných prohlídek po
objednání na tel.: 542 427 108 nebo e-mail:
galerie@ticbrno.cz.
– konText
Výstavní modul konText probíhá
v mimogalerijních prostorách výklenků,
které jsou situované v prvním
a druhém patře objektu Radnická 4
Nóra Ružičková: Sinfonia Domestica
9. 1.–27. 2.
Nóra Ružičková v tomto novém alternativním
prostoru představí zvukovou instalaci
Sinfonia domestica, ve které se pohrává
s melodiemi různých známých populárních
a lidových písní.
– Galerie Art
Cihlářská 19 [E4]
www
graukllktv.eu
otevřeno
po–ne 14-24
Martina Smutná
20. 12.–13. 1.
Malířka Martina Smutná se ve své tvorbě
v minulém roce posunula od osobních
obsahů blíže k sociálním tématům, přičemž
prchavé vzpomínky nahradily konkrétní
informace. Zabývá se současnou kulturou
bydlení, historickou tradicí a ideály.
U příležitosti této výstavy však pracuje
s danou situací galerie.
Kurátorka: Klára Stolková
Petra Buzková
17. 1.–10. 2.
→ vernisáž / opening: 16. 1., 18 h
Petra Buzková se vyjadřuje primárně
prostřednictvím malby, přičemž vnitřní
podstatou její tvorby je hledaní vlastní
identity. Nový cyklus prací, jehož část vystaví
v Galerii ART, je prodloužením tohoto hledání
jinými prostředky: v médiu kresby zpracovává
své dojmy vyvolané čtením vybraného úseku
Exupéryho Citadely. Místo na text a jeho
interpretaci však klade důraz na materialitu
a procesualitu vlastní tvorby.
Kurátorka: Klára Stolková
Filip Dvořák
14. 2.10. 3.
→ vernisáž / opening: 13. 3., 18 h
Student malířství z ateliéru Jiřího Černického
na VŠUP v Praze, Filip Dvořák, se dosud
věnoval především tvorbě závěsných obrazů,
většinou s přesahem k objektu nebo instalaci.
Zabývá se užitností malby a jejími materiálními
či výrazovými možnostmi. Pro Galerii ART
připraví výstavní projekt zakládající se na
sepjetí jeho rodiny s Brnem, v němž příběh
a osobní historie budou hrát důležitou roli.
Kurátorka: Klára Stolková
Tomáš Makara
14. 3.–7. 4.
→ vernisáž / opening: 13. 3., 18 h
Tomáš Makara je absolventem ateliéru
grafiky a experimentální tvorby Zbyňka
Prokopa na Faklutě Umění Technické
univerzity v Košicích. Zabývá se
různými aspekty vztahu politiky, umění
a společnosti; námětem jeho prací jsou
například propaganda či manipulace. Je
rovněž členem košické umělecké skupiny
Kassa Boys.
Kurátorka: Klára Stolková
Umakart
Lidická 40 [E5] otevřeno nonstop
www
facebook.com/Galerie-Umakart
otevřeno
Výloha přístupná nepřetržitě
Andrea Láníčková: Cintaku
20. 12.–15. 1.
Šimon Kadlčák: Ready Made
16. 1.–5. 2.
→ vernisáž / opening: 16. 1., 18 h
Tentokrát o testování platnosti definic
a autorově schopnosti či neschopnosti
smysluplné instalace. / This time it's about
testing force of the definition so as
author's (dis)ability of making meaningful
instalation.
UMAKART OpenCall – otevřená
výzva k zasílání projektů na výstavu
v galerii Umakart.
Své projekty zasílejte do 20. ledna 2013 na
e-mail barboratrnkova@tomasjavurek.cz.
Vybraný projekt bude realizován v měsíci
únoru 2013.
6. 2.–5. 3.
→ vernisáž / opening: 6. 2., 18 h
Kateřina Horáčková, Kateřina Olivová,
Barbora Trnková
6. 3.–2. 4.
→ vernisáž / opening: 6. 3., 18 h
Společná výstava posledních absolventek
ateliéru tělového designu FaVU
Výstavní prostory Archivu
Masarykovy univerzity
Komenského nám. 220/2
otevřeno
po–pá 12–18 h

Wannieck Gallery
Ve Vaňkovce 2 [H6]
wannieckgallery.cz
otevřeno
po–ne 10–18, čt zavřeno
www

Petr Nikl: Já jsem tvůj zajíc
(dialog s maminkou)
do 3. 2.
Petr Nikl představuje jednu z nejvýznamnějších osobností českého výtvarného umění
současnosti, jeho matka Libuše pak byla
přední designérkou v oblasti hraček. Jejich
společná retrospektiva, snad poprvé
realizovaná v jednom výstavním prostoru ve
Wannieck Gallery v Brně, nabídne nevšední
možnost porovnání tvorby obou těchto
významných umělců.
Tomáš Císařovský – Erika Bornová
15. 2.–19. 5.
→ vernisáž / opening: 13. 2., 18 h
Dětský výtvarný ateliér
Záměrem je umožnit dětem i dospělým
bližší setkání se současným výtvarným
uměním, nabídnout netradiční techniky či
netradiční práci s tradičními technikami
a přispět k rozvoji estetického vnímání
a fantazie.
více informací viz. www.wannieckgallery.cz
Výtvarné Brno
Výtvarný kroužek je určen dětem, které rády
tvoří. Důraz bude kladen na představivost,
tvůrčí vyjádření a dovednosti, které pomáhají
dítě rozvíjet po stránce poznávací, rozumové
a estetické. Kroužek bude probíhat přímo
v prostorách galerie, což umožňuje být stále
v blízkosti uměleckých děl a nechat je na
sebe působit.
více informací viz. www.wannieckgallery.cz
na výletě
Galerie výtvarného
umění v Ostravě
Poděbradova 1291, Ostrava
www
gvuo.cz
Jan Zrzavý: Božská hra
12. 12. 2012–10. 3. 2013
Galerie Kaple
Komenského 1,
Valašské Meziříčí
www
galerie.kzvalmez.cz

Národní galerie v Praze
open
út–ne 10–18 h
www
ngprague.cz
– Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
Jiří Kolář – Beatrice Bizot:
Korespondáž / Correspondage
6. 12.–17. 3.
Hugo Demartini: Retrospektiva
28. 2.–9. 6.
– SALMOVSKÝ PALÁC
Hradčanské nám. 2, Praha 1
František Kupka: Cesta k Amorfě /
Road to Amorpha
30. 11.– 3. 3.
galerie kritiků
Palác Adria
Jungmannova 31, Praha 1
www
galeriekritiku.cz
Výstava finalistů 6. ročníku
Ceny kritiky za mladou malbu 2013:
Ondřej Basjuk, Tomáš Jetela, Ludmila
Hrachovinová, Radim Langer, Edita
Pattová, Ondřej Petrlík, Kristýna
Šormová, Petr Tejkal, Klára Vystrčilová
31. 1.–24. 2.

Rytmy + pohyb + světlo. Impulsy
futurismu v českém umění
do 13. 1.
Palmy na Vltavě. Primitivismus,
mimoevropské kultury a české
výtvarné umění
30. 1. 2.–28. 4.
svit
Štefánikova 43a, Praha 5
www
svitpraha.org
Özlem Altin, Esther Kläs, Eva
Koťátková: Two Hands and a Head
5. 12.–26. 1.
Michal Kalhous: My Father Is a Star
6. 2.–23. 3.
FUTURA
Holečkova 49, Praha 5
open
st–ne 11–18 h
www
futuraproject.cz
Marina Abramović, Matěj Al-Ali,
Amande In, Boris Dornbusch, Pawel
Dziemian, Harun Farocki, Andrea
Fraser, Sigalit Landau, Vincent
Lemaire, Domenico Mangano, Teresa
Margolles, Kata Mach, Fiona Tan,
Superflex: Dotek / Touch
12. 12.–24. 2.
Chiara Fumai: Follow This You
Bitches
31. 1.–24. 1.
HUNT KASTNER Artworks
Kamenická 22, Praha 7
open
út–pá, 13–18 h, so 14–18 h
www
huntkastner.com
Zbyněk Baladrán, Geta Bratescu,
Stano Filko, Ryan Gander, Geert
Goiris, Fernanda Gomes, Katarína
Hládeková, Barbora Kleinhamplová,
Eva Kmentová, Stanislav Kolíbal,
Július Koller, Alena Kotzmannová,
Eva Koťátková, Jiří Kovanda, Ján
Mančuška, Markéta Othová, Anna
Ročňová, Jiří Skála, Jan Svoboda,
Jiří Thýn, Tomáš Vaněk, Guido van der
Werve:
Země se otáčí a vše z ní sklouzává /
The Earth Turns and All Things Slip
Away
17. 1.–16. 3.
POLANSKY GALLERY
Štefánikova 43a, Praha 5
open
st–so 14–19 nebo po domluvě
www
polanskygallery.com
Vladimír Houdek
6. 2.–23. 3.

do / till 3. 3. 2013
Salmovský palác
Cesta k Amorfě

Galerie města Třince
KD Trisia, Nám Svobody 526
Třinec
František Lozinski (František
Kowolowski, Petr Lysáček, Jiří
Surůvka): Nová doba
16. 1.–8. 2.

The Road to Amorpha

www.ngprague.cz

Kunsthalle Wien
Museumsplatz 1, Wien
www
kunsthallewien.at

ELEMENT F.

Staging Leigh Bowery: Xtravaganza
19. 10.–3. 2.
Mike Parr: Edelweiß
do / till 24. 2.
mumok
MuseumsQuartier
Museumsplatz 1, A-1070 Wien
www
mumok.at

Moravská galerie v Brně
7. 12. 2012 – 3. 3. 2013
www.moravska-galerie.cz
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Dan Flavin: Lights
do / till 3. 2.
Albertina
Albertinaplatz 1
1010 Vienna, Austria
www
albertina.at
Erwin Wurm: De Profundis
do / till 17. 2.
Nitrianska galéria
Župné námestie 3, Nitra
open
út–pá 10–18 h, so–ne 13–18 h
www
nitrianskagaleria.sk
Schody do… / Stairway to…
Maxime Blanpain (BE), Javier Toro
Blum (CL), Taylor Le Fín (UK), Zuzana
Godálová (SK), Pippa Lennox (UK),
Nicolas Malclès-Sanuy (FR), James
Prescott (UK), Greg Thomas (UK)
12. 12.–3. 2.
Anna Balážová: Tak? A nebo tak?
Host: Galerie 1k15
vystavuje: Matěj Smetana
12. 11. 2012–20. 1. 2013
Kurátorka: Katarína Hládeková
Slovenská Národní
Galerie
Esterházyho palác,
Námestie Ľudovíta Štúra 4
Bratislava, www sng.sk
Krv
13. 11.–31. 3.

www.cestakamorfe.cz

Fotograﬁe a umění
ve druhé polovině
20. století

Jan Machacek: Lines
do 31. 1.

Dana Sahánková
8. 2.–4. 4.
Západočeská
galerie v Plzni
Pražská 13, Plzeň
www
zpc-galerie.cz

Hynek Alt &
Aleksandra Vajd
Bez názvu / Untitled, 2012
Dům umění České Budějovice
9. 01.–10. 2. 2013
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Tomáš Císařovský
15. 2. - 19. 5. 2013

vernisáž 13. 2. 2013

Partneři výstavy:

15. 1. — 19. 2. Peter Demek
27. 2. — 3. 4. Jakub Janovský

Art‘s Birthday
17. 1., 20–22 h on-air
Globální oslava jubilejních 1.000.0050
narozenin umění.
Čtyři bloky koncertů a zvukových performancí
budou z Veletržního paláce živě přenášet stanice Český rozhlas 3 – Vltava a Radio Wave.
Část vystoupení zazní i v živém satelitním
vysílání Evropské vysílací unie (EBU). Celý
program bude možné sledovat na narozeninovém webu www.ab.rozhlas.cz, který zároveň
poslouží jako jakýsi globální rozcestník –
nasměruje do celého světa všude tam, kde se
podobné narozeninové oslavy konají také.
Organizuje Český rozhlas.

www.offformat.cz

ArtMap vyšla díky podpoře:
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ArtMap Brno vychází pod záštitou primátora
města Brna pana Bc. Romana Onderky, MBA

ArtMap kontakt: info@artmap.cz, www.artmap.cz
VYDÁVÁ Artmap, o.s. / GRAFICKÉ ŘEŠENÍ PETR HRŮZA

1

2

3

4

5

6

7

8

A
FAIT GALLERY / MEM

B

C

D
Vila tugendhat

JURKOVIČOVA VILA

Galerie 34

KINO ART

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM
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UMAKART
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OFF FORMAT
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Místodržitelský palác
AULA
Galerie Aspekt

ARCHIV MU

DŮM UMĚNÍ

PRAŽÁKŮV PALÁC
HRAD ŠPILBERK

Uměleckoprům. m.

Anne Frank Memorial

Fait Gallery Preview
Dům panů z Kunštátu
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GALERIE TIC
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GALERIE PANA ŠŤOVÍČKA

wannieck gallery
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Současné umění
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