
4AM / 
GALERIE ARCHITEKTURY

Rosická 1 [H6]
www forum4am.cz

ANNE FRANK MEMORIAL
Orlí 22 [G5]

www graukllktv.eu
otevřeno Vitrína přístupná po–pá 9–22 h,

so 10–22 h, ne 12–22 h

Novoroční program v Anne Frank Memorial 
navazuje na linii započatou v minulém roce, 
ve které představuje studenty středních škol. 
Ti nárazově konfrontuje se staršími umělci 
-převážně z řad vysokoškoláků. Výstavy mají 
standardně jednoměsíční interval, přičemž 
k otevření nové výstavy dochází vždy první 
úterý v měsíci. 

Aleš Zapletal a Jiří Staněk:  
Vývěsky klubu
7. 1.–3. 2.

Anežka Kalivodová a Terézie Štindlová
4. 2.–3. 3.

Blanka Adlerová a Martina Holcová
4. 3.–31. 3.

AULA GALERIE
Údolní 19a [F4]

www galerieaula.ffa.vutbr.cz
otevřeno po–ne 10–18 h

Klíče od galerie jsou k dispozici na 
vrátnici fakulty.

Galerie je situována v zadním traktu budovy 
Fakulty výtvarných umění. V roce 2013 funguje 
jako experimentální prostor pro prezentaci stu-
dentů vysokých uměleckých škol, především 
pak studentů FaVU VUT v Brně.

Dny otevřených dveří a veřejná  
prezentace klauzurních prací za  
zimní semestr
25. a 26. 1. 
Prezentace budou probíhat nejen v Galerii 
Aula, ale také v prostorách jednotlivých ate-
liérů fakulty na ulicích Rybářská 125/13/15 
a Údolní 19a.

Starring into clouds
Marie Athenstaedt, Katharina Baum-
gärtner, Ella Becker, Elise Beutner, 
Josephin Bunde. Konrad Hanke, 
Wiebke Herrmann, Amelie Hünecke, 
Melanie Kremer, Jan Kunze, Maria K. 
Morgenstern, Vivien Schlecht, Chris-
tian Thamm, Danny Winckler
26. 2.–16. 3.
→ vernisáž / opening: 25. 2. v 16.00
V rámci výstavy Christiana Macketanze v Adam 
Gallery v Brně se v Galerii Aula představí 
práce jeho studentů z malířského ateliéru 
z Hochschule für Bildende Künste, Dresden.

Starring into clouds
into the eyes
the wide circle of the world
passive gazing
a look turned around

feel everything, admit everything:
hand, mouth, ear, heart
let‘s wander cloud like
everywhere.

Otevřená situace
17. 3.–23. 3.
Galerie Aula bude v průběhu týdne perfor-
mance přístupná veřejnosti od 10.00–22.00. 
Týden vyčleněný pro realizaci performancí 
hostů a studentů Ateliéru performance 
na FaVU VUT v Brně. Jedná se o vytvoření 
experimentálního prostředí, ve kterém se 
život přirozeně prolíná s uměním. V galerii 
budou po celý týden probíhat živé akce, 
video-projekce, společné obědy a diskuze. 
Kdokoliv je zván ke kontemplativní návštěvě 
i k přímému zapojení do probíhajících událos-
tí. Více info: http://performance.ffa.vutbr.cz

DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA
www dum-umeni.cz

otevřeno st–ne 10–18 h

– DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA
Malinovského nám. 2 [F5]

Tamara Moyzes: ARTIVISM
do / until 12. 1.
Slovenská autorka, která žije v Praze, se 

dlouhodobě věnuje dokumentární tvorbě, 
videoartu a novým médiím. Tvoří fiktivní 
videodokumenty, v nichž často využívá 
parodických postupů a ironie. Zabývá se 
problematikou postavení menšin, xenofobie, 
rasismu a nacionalismu, romskou otázkou; 
feminismem a náboženstvím. 
Kurátor / Curated by: František Kowolowski

Vojtěch V. Sláma Colorjoy 
do / until 12. 1.
Prostřednictvím kamery fixuje autor momenty, 
kterým je vlastní velmi osobní, citlivé vnímání 
přítomnosti, smysl pro autenticitu a poetiku. 
Výstava představí názorově kompaktní soubor 
velkoformátových barevných fotografií, které 
vznikaly v průběhu posledního desetiletí. 
Kurátorka / Curated by: Jana Vránová

Elfriede Mejchar: Minulost / The Past
7. 2.–6. 4.
→ vernisáž / opening: 6. 2. v 18.00
Výstava nestorky současné rakouské 
fotografie Elfriede Mejchar (* 1924), pořádaná 
ve spolupráci s vídeňským Museum auf 
Abruf. Představí výběr z autorčiných hlavních 
portfolií černobílé fotografie z šedesátých 
a sedmdesátých let z prostředí vídeňské 
periferie. Autorka snímala zejména proměnu 
venkovské krajiny do městského komplexu. 
Reprezentuje polohu neinscenované, civilní 
konceptuální rakouské fotografie. Později 
experimentovala s tónovanou fotografií, koncem 
osmdesátých let se soustředila na zátiší 
přecházející postupně v koláže a surreálné 
montáže. V nich se ironicky vyrovnává 
s interpretací tématu žena. Kurátorka: Jana 
Vránová / An exhibition by the doyenne 
of contemporary Austrian photography, 
transformations in the periphery of Vienna from 
the 1960s to the 1990s. Curator: Jana Vánová

Jiří Kovanda: Ještě jsem tu nebyl /  
I haven’t been here before
7. 2.–6. 4. 
→ vernisáž / opening: 6. 2. v 18.00
Rozsáhlá retrospektivní výstava současného 
českého umělce Jiřího Kovandy (* 1953) 
sestavená z děl pocházejících z nejrůznějších 
státních i soukromých sbírek Evropy. Autor je 
znám zejména svými performancemi z počátku 
sedmdesátých let. Spolu s řadou evropských 
autorů tehdy tematizoval meze lidské psychiky 
a vyjadřoval se skromnou, minimalistickou 
formou. Jiří Kovanda také přispěl významnou 
měrou k nástupu postmoderního uvažování 
v české kultuře. Vytvořil například řadu 
děl, ve kterých pracoval s dobově aktuální 
proměnou společenských hodnot. Výstavu 
a katalog připravilo ve spolupráci s Domem 
umění polské Muzeum Współczesne Wrocław. 
Kurátor: Adam Dominik / Multi-media and 
performance art from the 1970s to the 
present day. Curator: Adam Dominik

– DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU
Dominikánské nám. 9 [G5]

Vzpomínky na budoucnost II / 
Reminiscences of the Future II
do / until 12. 1.

Pavel Tichoň: Objekty, instalace, video                                                                                                                
12. 2.–30. 3.
→ vernisáž / opening: 11. 2. h v 18.00                                                                                                   
Pavel Tichoň (* 1980) má blízko k otevřeným 
herním systémům s podtextem absurdity 
a skepse. Jeho tvorba je situační 
a intermediální. Odkrývá tak zákonitosti 
reality. Neustálým zpochybňováním či 
kontradikcí na „reálné“ odkazuje na 
systémové a imaginární stanovisko v nás. 
Kurátor: František Kowolowski / An open 
game principle with a hint of irony and 
absurdity Brno scene. Curator: František 
Kowolowski

Brněnský architektonický manuál / 
Brno Architecture Manual
Za pomoci volně přístupné internetové data-
báze, tištěné mapy a publikace zprostředkuje 
všem zájemcům o architekturu podrobné 
informace o brněnských stavbách, které 
vznikly v letech 1918–1945. www bam.brno.cz / 
doplnit anglickou verzi / Using an easy-to-
-access internet database, printed maps and 
publications, this makes detailed information 
on Brno buildings from 1918-1945 available to 
all those who are interested. www bam.brno.cz

FAIT GALLERY
www faitgallery.com

– FAIT GALLERY
Božetěchova 1 [A3]

otevřeno st a čt 13 – 18 h, so 14–18 h

Pro mnohé uši /
Výběr ze sbírky Fait Gallery
do / until 13. 3.
Tentokrát není výběr ze sbírky vymezen 
generačně, ale tematickým propojením 
vybraných prací napříč generační škálou 
umělců zastoupených ve sbírce, s cílem 
nalézt příznačné rysy jejich tvorby a zasadit 
je do kontextu vývoje moderního umění 
a jeho rezonancím v současnosti. Ústředními 
motivy jsou tón a linie, ikon a znak, vzájemné 
korelace a kontrasty mezi jednotlivými díly, 
a to jak paradigmatické, tak syntagmatické.

Sběratelský cyklus
22. 3.–16. 5.
→ vernisáž / opening: 20.3. v 19 h

– MEM
Božetěchova 1 [A3]

otevřeno st a čt 13 – 18 h, so 14 – 18 h

Tomáš Bárta: Things you can‘t delete
do / until 16. 1.

Petr Nikl: Lidé z Manhattanu
25. 1.–13. 3.
→ vernisáž / opening: 23. 1., 19.00

Jan Brož
22. 3.–16. 5.
→ vernisáž / opening: 20. 3. v 19.00

– FAIT GALLERY PREVIEW
Dominikánské nám. 10 [G5]

otevřeno út–so 10–18 h

Ondřej Basjuk: Kultovní výstava
15. 1.–28. 2.
→ vernisáž / opening: 14. 1., 18.00

Ondřej Telecký
5. 3.–25. 4. 
→ vernisáž / opening: 4. 3. v 18.00

GALERIE 209
Rybářská 13/15

www facebook.com/galerie209?fref=ts
otevřeno po domluvě na tel:  

+420 602 578 820

Galerie 209 je vymezený prostor v rámci Ate-
liéru malba II FaVU VUT v Brně. Vernisáže vždy 
začínají v 18 h prezentací autorky/autora.

Dana Balážová
19. 2.

Miroslav Chochlík, Petr Pufler
5. 3.

Radim Labuda
19. 3.

GALERIE 34
bytová galerie na Botanické 34 [E4]

po domluvě na tel. 602 463 421

GALERIE ARS
Veselá 39 [F4]

otevřeno út–pá 12–18 h, ne 13–17 h
www galerie-ars.cz

Miroslav Šimorda 
15. 1.–7. 2.
→ vernisáž / opening: 14. 1., 15.00–18.00
Výstava představí retrospektivní výběr 
k devadesátinám významného brněnského 
malíře. Jeho tvorba je věnována převážně 
městu, přírodě a také abstraktním tématům.

Otto Placht: Tantrika
12. 2.–7. 3.
→ vernisáž / opening: 11. 2., 15.00–18.00
Obrazy vychází z figurálních témat, které 
autor použil jako výzdobu nočního klubu. 
Následně je zpracoval v matricích pro sítotisk. 
Divoká sexuální energie je podstatou přežití 
v Amazonii. Je i projevem ducha džungle, 
který přitahuje hadí silou a transformuje se do 
podoby ženského těla, jehož zobrazení není 
cílem, ale klíčem k bráně do vesmíru vnitřní 
dimenze. Tantrická duchovní cesta k osvícení 
je v podobě žhavých těl „chicas calientes“ 
protipólem mystického budhistického učení 
a jeví se , v dynamickém tanci života a smrti, 
jako posvátný archetyp sexuality a symbol 
neustálého plození džungle.

Ztraceno v překladu
12. 3.–11. 4.
→ vernisáž / opening: 11. 3.,  
15.00–18.00
Malby studentů a absolventů Katedry výtvarné 
výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy 
univerzity Brno. Výstava se koná u příležitosti 
95. výročí založení MU. Je součástí 5. ročníku 
týdne výtvané kultury a nabízí pohled do 
abstraktní tvorby autorů. 

GALERIE ART
Cihlářská 19 [E4] 
www graukllktv.eu

otevřeno po–ne 15–24

Barbora Lungová
do / until 20. 1. 
Malířka Barbora Lungová spojuje ve svých 
obrazech folklórní motivy, krajinné scenérie, 
biblické příběhy a filmové scény, jimiž 
odkazuje na kulturní stereotypy. Jejich 
kombinacemi a obměnami překrucuje Barbora 
s velkou dávkou vtipu prvoplánová vyznění 
všeobecně i méně známých znaků, poukazuje 
na vztahy mezi nimi a tím na jejich podstatu. 
Její obrazy jsou někdy absurdně barevné 
a přitažené za vlasy, jindy lyričtější, ale vždy 
působivé. Pro výstavu v Galerii ART připravuje 
sérii maleb s filmovými náměty. Autorka 
vystudovala angličtinu a filmovou vědu na FF 
MU a malbu na FaVU VUT.

Josef Mrva
22. 1–16. 2.
→ vernisáž / opening: 21. 1., 19.00

Grafický design 2 FaVU VUT
19. 2.–16. 3.
→ vernisáž / opening: 18. 2. v 19.00

Ateliér Performance FUD UJEP
19. 3.–15. 4.
→ vernisáž / opening: 18. 3. v 19.00

GALERIE ASPEKT
Údolní 13 [F4]

otevřeno út–pá 13–18 h, ne 13–17 h
wwwgalerieaspekt.com

Petr Veselý: Chodba v sobotu
do / until 24. 1. 

GALERIE MĚSTA BLANSKA
Dvorská 2, Blansko

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

so–ne 14–17

Jiří Polášek: obrazy a ... Jiřího Poláška
12. 1.–7. 2.
→ vernisáž / opening: 11. 1., 17.00

Jiří Polášek (* 1928) – divadelní režisér, grafik, 
malíř, designér. Výrazná osobnost uměleckého 
života v Blansku. V roce 2013 o něm byl natočen 
dokument: O dveřích bez domu a bulváru za 
oknem. Lyrický konstruktivista Jiří Polášek, 
který otevřel cyklus nejen o blanenských 
osobnostech Živá paměť. Připravovaná výstava 
bude prezentovat jeho malířskou tvorbu 
z poslední doby doplněnou autorskými texty. 

Výstava mezi výstavami
10. 2.–14. 2.
→ vernisáž / opening: 9. 2. v 17.00
Akční skupina dětí (3 - 6 let) tvořící pod 
vedením malíře Libora Bartoše, zde vystaví 
malby, kresby, prostorové instalace a další. 
Přijděte se inspirovat. 

Michal Czinege
16. 2.–14. 3.
→ vernisáž / opening: 15. 2. v 17.00
Jeden z nejvýraznějších představitelů 
nastupující silné malířské generace na 
Slovensku. „Michal Czinege maluje obrazy 
jako okaklamy, sugesce světa složeného 
a vynořujícího se z barevných mlhovin či spíše 
vidin, ale ty jsou jen zdánlivé. Realita zde 
předcházela kontemplaci a fikci. Předlohami 
byly fotografie a kresby. Výsledná práce je 
bytostně malířská, ale vytvořil ji umělec 
pracující racionálně, na začátku tohoto díla 
byl konceptualista a projektant pracující 
systematicky. Jazyk tohoto díla je originální 
a nepřeložitelný do literárního.“ Jiří Olič

Jana Želibská: Kus země
23. 3.–18. 4. 
→ vernisáž / opening: 22. 3. v 17.00
Výstava je připravována ve spoluprácí se 
Slovenskou národní galerií v Bratislavě.
Výstava byla původně připravena SNG pro vý-
stavní prostory na zámku Zvolen. Jana Želibská 
patří k progresivní generaci akčních a koncep-
tuálních umělců, kteří vstoupili na českoslo-
venskou výtvarnou scénu v 60. letech 20. 
století. Výstava je postavená na dokumentaci 
performancí a akcí v krajinném prostředí, dále 
na konceptuálních dílech a projektech s výstu-
py ve fotografii, dokumentech a objektech. 
Kurátorky / Curated by: Lucia Gregorová 
a Vladimíra Büngerová

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ
www moravska-galerie.cz

otevřeno st–ne 10–18, čt 10–19 h 
Volný vstup do stálých expozic  

(Pražákův palác, Uměleckoprůmyslové 
muzeum, Místodržitelský palác)

– PRAŽÁKŮV PALÁC
Husova 18 [F4]

Moderní a současné umění
Stálá expozice

Vlasta Vostřebalová Fischerová
do / until  23. 2.
Touto výstavou Moravská galerie opět otevírá 
téma neprávem zapomenutých českých mezi-
válečných umělkyň. Dílo Vlasty Vostřebalové 
Fischerové je jedním z nejosobitějších projevů 
sociálního umění 20. a 30. let minulého sto-
letí. K výstavě je vydáván první monografický 
katalog této umělkyně.

– ATRIUM

Pavla Sceránková: Souhvězdí
do / until  23. 3.
Pro Moravskou galerii v Brně Pavla Sceránková 
připravila projekt, jehož základem je levitující 
konstrukce imitující hvězdné souhvězdí.

– KNIHOVNA

Nejkrásnější česká kniha 2012
do / until 12. 1.

– UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ  
MUZEUM

Husova 14 [G4]

Užité umění a design
Stálá expozice

Někdy v sukni. Umění 90. let
7. 2.–18. 5.
→ vernisáž / opening: 6. 2., 18.00
Výstava představí tvorbu žen umělkyň, které se 
prosadily v devadesátých letech minulého sto-
letí. V jejich práci jsou zřetelné dvě dominantní 
tendence, a to je buď konceptuální práce 
s objektem a instalací (jakési nové sochař-
ství), nebo práce s různými typy technického 
obrazu (digitální i klasická černobílá fotografie, 
videoprojekce).

– CAMERA A RESPIRIUM

Voliéra No. 1. Oděvní silueta 
v současné české módní tvorbě
do / until 18. 5.
Devatenáct českých designérů představí 
podoby oděvní siluety v 21. století. Oděv je 
v tomto případě chápán jako solitérní objekt, 
který sám o sobě konstruuje prostor pro svého 
nositele. Výstava nabízí rozsahem největší 
prezentaci současné autorské tvorby u nás.

– PODESTA

Ve víru tance
do / until 23. 2.

Soubor třiceti kusů tanečních pořádků z let 
1850–1910. Jsou to drobné oděvní plesové 
doplňky kdysi vydávané pořadateli plesů jako 
součást pozvánek pro dámy, dokumentující 
rozmanitost dobového pojetí etikety a módy.

Křestní oblečení novorozence
březen – říjen 2014
Kromě dárku od kmotrů dostávalo dítě ke křtu 
také speciální oblečení – křestní soupravič-
ku, jejíž součásti často plnily určité obřadní 
a ochranné funkce. Použité luxusní materiály, 
výzdoba a způsob provedení svědčí o významu 
křtu, jímž se dítě plnohodnotně zařadilo do 
rodiny a společnosti.

– MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC
Moravské náměsti 1a [G5]

Umění od gotiky do 19. století.
Stálá expozice

Jaromír Funke 
Mezi konstrukcí a emocí
do / until  19. 1.
Jaromír Funke patřil mezi průkopníky moderní 
fotografie. Vydal se na cestu k abstrakci, která 
vyústila v jeho vlastním -ismu, „fotogenismu“. 
Reagoval také na kubismus a vytvořil vzorová 
díla nové věcnosti a konstruktivismu.

– KABINET

Holland_retro_style. Nizozemské 
malířství zlatého věku jako zdroj 
inspirace umění 19. století
Dlouhodobá výstava
Výstava doplňuje expozici starého umění 
o vybraná díla nizozemských malířů 
17. století, která konfrontuje s obrazy, 
vytvořenými v 19. století ve zjevné návaznosti 
na tvorbu obdivovaných barokních vzorů. 

– 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 
wwwmoravska-galerie.cz/jurkovicova-vila

Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům
Stálá expozice

Zdeněk Plesník a Miroslav Navrátil
do / until 27. 10.
Dílo architekta Zdeňka Plesníka a designéra 
Miroslava Navrátila. Poprvé spolupraco-
vali na návrzích nábytku pro Plesníkův byt 
(1949–1953), který bude ve vile vystaven.

– RODNÝ DŮM JOSEFA HOFFMANNA
náměstí Svobody 263, Brtnice 

tel. 420 724 543 722, 
tevřeno so–ne 10–17 h, posl. prohlídka 

v 16 h. Mimo tyto hodiny po předchozí 
domluvě.

Josef Hoffmann: Inspirace
Hledání inspirací tvorby architekta a designéra 
Josefa Hoffmanna. Stálá expozice.

Doprovodné programy  
v Moravské galerii v Brně

–  8. 1. v 17.00, Vlasta Vostřebalová 
Fischerová, komentovaná prohlídka výstavy 
(Pražákův palác, Husova 18)

–  9. 1. v 17.00, Jaromír Funke. Mezi 
konstrukcí a emocí, komentovaná prohlídka 
výstavy (Místodržitelský palác, Moravské 
nám. 1a)

–  22. 1. v 8.30, Inspirativní ráno, přednáška 
(Místodržitelský palác, Moravské nám. 1a)

–  22. 1. v 17.00, Vlasta Vostřebalová 
Fischerová, komentovaná prohlídka výstavy 
(Pražákův palác, Husova 18)

–  30. 1. v 19.00, StředověC JinaX, 
Přemyslovské mýty a mýty o Přemyslovcích: 
Rotunda Sv. Kateřiny ve Znojmě, přednáška 
(UMPRUM, Husova 14)

–  13. 2. v 17.00, Vlasta Vostřebalová 
Fischerová, komentovaná prohlídka výstavy 
(Pražákův palác, Husova 18)

–  13. 2. v 19.00, StředověC JinaX, Císařská 
moc a obrazy v „mauzoleu“ Gally Placidie 
v Ravenně, přednáška (UMPRUM, Husova 14)

–  19. 2. v 19.00, Videogram, video-prezen-
tace (UMPRUM, Husova 14)

–  24. 2. v 17.30, Móda 20. století II., Móda 
a válka: od národní hrdosti k nacionalismu – 
styl Utillity, přednáška (UMPRUM, Husova 14)

–  25. 2. v 8.30, Inspirativní ráno, přednáška 
(Místodržitelský palác, Moravské nám. 1a)

–  27. 2. v 18.00, Mistři moderny a secese, 
Dušan Jurkovič – básník dřeva, přednáška 
(Rodný dům J. Hoffmanna v Brtnici u Jihlavy)

Výtvarné dílny pro handicapované 
po předchozí domluvě da@moravska-galerie.
cz nebo na tel.: 532 169 119. Termíny i témata 
dílen pro skupiny dle individuální domluvy.

Prostor pro
Prostor pro design II.
9. 1., 18.30
Pražákův palác, Husova 18, knihovna
Prezentace knih nakladatelství Baobab, Juraje 
Horvátha a jeho Ateliéru ilustrace a grafiky 
na UMPRUM v Praze, křest pexesa Venduly 
Chalánkové vytvořeném pro Jurkovičovu vilu, 
listování výstavou Nejkrásnější česká kniha 
2012 + koncert TEVE.

Prostor pro město I.
5. 2. v 18.30
Místodržitelský palác, Moravské 
náměstí 1a, sál v1. patře
Aleš Čermák, finalista Ceny Jindřicha 
Chalupeckého, připravuje přednášku 
scénickou formou na téma Veřejný prostor 
v současném sociopolitickém diskurzu,
+ koncert Standuino orchestr

Prostor pro umění II.  
Aneb retard/restart gallery
5. 3. v 18.30 
Místodržitelský palác, Moravské 
náměstí 1a, sál v 1. patře.
Proměny státních, krajských či městských 
galerijních institucí v Galerie Klatovy/Klenová 
– Marcel Fišer, Dům umění České Budějovice 
– Michal Škoda, Moravská Galerie – Jan Press, 
GASK – Ondřej Chrobák. Diskuzi povede Silvie 
Šeborová + koncert

MUZEUM MĚSTA BRNA
wwwspilberk.cz

otevřeno út–ne 9–17 h,

– HRAD ŠPILBERK

Josef Lada
do / until 24. 1.
Známý kreslí ř a ilustrátor dětských knih ve 
své tvorbě vycházel ze vzpomínek na reálné 
prostředí ve středočeských Hrusicích, kde 
prožil své dětství. Současně však zobrazoval 
své touhy, sny a představy o idylickém venkov-
ském životě, kdy s určitou nadsázkou a laska-
vým humorem zachycoval dětské hry, lidové 
zvyky a slavnosti v průběhu celého roku.

 
Vladimír Franz & Ida Saudková:  
Můj dům, můj hrad
do / until 26. 1.
Profesora Vladimíra Franze nemusíme po 
loňském prezidentském maratónu jistě 
nikomu představovat. Jeho vlastní profese 
se však týká výtvarného a hudebního umění, 
pedagogické činnosti i umění slova. Nová 
výstava v prostorách hradu Špilberku seznámí 
návštěvníky s jeho malířským dílem, které 
reflektuje současné dění. Společně budou 
prezentovány také fotografie Idy Saudkové, 
jejíž tvorba je zaměřena na vytváření cyklů 
a sérií, a to výhradně klasicky, v černobílém 
provedení.  

– VILA TUGENDHAT
Černopolní 45[D6]

www tugendhat.eu
otevřeno út–ne 10–18 h

prohlídky s průvodcem každou celou 
hodinu, v 17 h poslední prohlídka

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): rozší ření I. prohlídkového okruhu 
o technické zázemí vily (strojovna vzducho-
techniky; 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.

NADVEŘEGALERIE
Kamenná čtvrť 27 [H2]

Anna Tomanová, Viktor Je. Visitor:
Dokola Do Kola
do / until 28. 1.

Kateřina Michálková,  
Jana Regnerová: Ve dne v noci
30. 1.–25. 2.
→ vernisáž / opening: 29. 1., 18.30

Pavlína Komoňová
28. 2.–24. 3.
→ vernisáž / opening: 27. 2., 18.30

OFF / FORMAT
Gorkého 41 – dvorní trakt [F3]

wwwoffformat.cz otevřenoút+ne 14–19 h
nebo po telefonické domluvě

+420 737 969 098

Timo
16. 1.–19. 2.
→ vernisáž / opening: 15. 1., 18.00
Poetické, angažované a nejčastěji obojí 
dohromady. Jeho texty, obrazy a břitce 
vtipné transformace logotypů objevujeme 
na nástupištích a tramvajových zastávkách, 
v podchodech, na telefonních budkách.
Street-artista, o němž se v poslední době 
mluví víc proto, že některý ze svých pieců 
smazal, než že něco pomaloval.

Patrik Kriššák
27. 2.–2. 4.
→ vernisáž / opening: 26. 2. v 18.00
Kriššákovy kutilské experimenty s klasickým 
médiem závěsného obrazu využívají kůže, 
šrafury, elektrické obvody, epoxidy nebo 
„základní jednotku malby.“ Autor se pohybuje 
intuitivně, těkavě, směr určuje síť asociací, 
uzlové body osobních zážitků, fragmentů 
myšlenek. Vnitřní soudržnost této struktury 
s odhaluje v rámci celku.

STOPATNÁCTPADESÁTPĚT
Arne Nováka 1 [F4]

Přístupná vitrína ve dvorním 
traktu Filozofické fakulty

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 VYDÁVÁ ARTMAP, O.S. / GRAFICKÉ ŘEŠENÍ PETR HRŮZA

ArtMap kontakt: info@artmap.cz, artmap.cz, bookstore.artmap.cz

ArtMap se těší podpoře:

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

7. Výstavní blok: Nová média
do / until 15. 1.
Pojem „Nová média“ je nebezpečně široký 
až vyprázdněný třeba už proto, že nová 
média jednoduše nejsou a ani nemohou být 
nová. V kontextu aktuální čtveřice výstav se 
nevztahuje k informačním technologiím ani 
kategorizaci médií, která můžeme vymezit vůči 
těm klasickým. Používáme jej jako parafrázi 
některých rysů a významů, které se k nim 
vážou, tudíž jej povinně vkládáme do uvozo-
vek. Jedním z doslovnějších odkazů, který je 
přítomen třeba v projektu Oldřicha Moryse 
„Součástí kresby“ v Galerii mladých, je status 
„instalace“ jako autonomního média. Její cha-
rakter lze vztahovat k topologické fixaci, která 
navrací kopiím či recyklaci auru originálu. Petr 
Dub v rámci své intervence v konTextu, pracuje 
s citací některých zavedených formálních po-
stupů a klišé instalace. Markéta Stará, kurá-
torka výstavy Radka Brousila a Jana Pfeiffera, 
avizuje jejich výstavu Stavební práce v Galerii 
Kabinet snahou přestoupit médium výstavy 
z hlediska její prostorové a časové danosti. 
Sebereferenční přístup jako další z charakte-
ristických novomediálních projevů je určující 
pro kurátorskou výstavu No Comment? Vol. 
3. Její autorky — Zuzana Janečková a Maja 
Štefančíková — splétají další část komunikač-
ního řetězení na ose autor, dílo, divák. Celá 
struktura se vrství do sebereflexivních uzlů, 
kumulujících a současně zpochybňujících sta-
tut autorství. V jistém ohledu může figurovat 
jako nové médium právě a jenom nečekaná 
konstelace těchto tradičních rolí.

– GALERIE KABINET
v sobotu vstup volný

Radek Brousil, Jan Pfeiffer:  
Stavební práce

– GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE
v sobotu vstup volný

No comment? Vol. 3. Peter Barényi, 
Cyril Blažo, Lucia Horňáková 
Černayová, Eja Devečková, Eva 
Drozdíková, Guma Guar, Zuzana 
Janečková, Krištof Kintera, Tomáš 
Klima, Petr Krátký, Henrik Martin, 
Erik Mátrai, Marianna Mlynárčiková, 
Mr. BRA, Lucie Nechybová, 
Veronika Přikrylová, Tereza Ruller, 
Nóra Ružičková, Jano Šebík, Maja 
Štefančíková, Martin Zet
Reinterpretace výstavy:  
Petr Krátký, Jan Zdvořák
Kurátorky / Curated by: Zuzana Janečková, 
Maja Štefančíková.

– GALERIE MLADÝCH
vstup volný

Oldřich Morys: Součástí kresby

– KONTEXT

Petr Dub: Co všechno bychom mohli 
udělat, pokud bychom nevěděli jak

Doprovodný program
– 14. 1., 18.00 Petr Dub: Umění instalace 
aneb design bezradnosti? 
– 15. 1., 18.00 Oldřich Morys: Deinstalační 
komentovaná prohlídka - součástí bude hra na 
piáno a konzumace bonboniéry z piána 

Výstavní Plán Galerií TIC 2014

Galerie TIC uspořádají v roce 2014 celkem 
24 výstav. V každé ze tří výstavních prostor 
bude realizováno vždy 8 výstav. Od roku 
2013 navíc došlo k rozšíření výstavní činnosti 
o prostor čtyř barokních výklenků ve foyer 
objektu Radnická 4. Jejich využití v projektu 
nazvaném konText bylo přirozeným krokem 
k site-specific intervencím, které vystupují 
z půdorysů výstavních expozic do širšího 
veřejného prostoru. V roce 2014 je určující 
program v Galerii U Dobrého pastýře s názvem 
Anketa, který je věnován sociálnímu postavení 
umělce a v Galerii mladých „ve spolupráci s…“ 
rozmanité formy spolupráce ve vzathu k rovině 
institucionální i osobní.

Blok 1.
22. 1.–26. 2.
→ vernisáž / opening: 21. 1., 17.30 h

– GALERIE KABINET
v sobotu vstup volný

Lenka Vítková, Markéta Lisá / rtf, 
host Jan Šerých: Čtení
Výstava představí instalaci autorských i pře-
vzatých textů, určených k tichému a hlasitému 
čtení. Na vernisáži proběhne skupinová 
čtenářská performance...

– GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE
v sobotu vstup volný

Expanded Performans: Alotrium
Martina Růžičková, Karíma Al-
Mukhtarová, Tomáš Vaněk, Martin 
Zet, Vladimír Havlík, Tomáš Ruller, 
František Kowolowski, Jan Prošek 
& Jan Krtička, Barbora Trnková & 
Tomáš Javůrek, Marek Hlaváč, Tomáš 
Hodboď, Zygmunt Piotrowski, Andéla 
Taubelová, Bover Art, Pavel Sterec, 
John Filin Krug, Klarisa Kleinerová & 
Jan Kratochvíla
Výstava je již třetí prezentací dlouhodobého 
projektu Expanded performance, který se 
zabývá performance art v rozšířeném kontextu 
uměleckých a mimouměleckých významů. 
Cílem kurátorů bylo pomocí výstavy zpřístup-
nit to, co bychom mohli nazvat teorií praxe. 
Existují festivaly, performance art se vyučuje 
na vysokých uměleckých školách, v posled-
ních letech se rozmáhá zvýšený zájem o reflexi 

její historické dokumentace. Co ovšem chybí, 
je objasnění kontextu, pohyb v rozšířeném 
poli významů, hledání souvislostí směrem 
k antropologii, etnografii, performance 
studies.Výstavu lze dělit do dvou významových 
okruhů. První glosuje osobní přístupy vystavu-
jících umělců. Reflektuje důvody a manifesty, 
ve kterých osvětlují svou práci a poodhaluje 
tak svět za závěsy, utajené a jinak nečitelné 
motivace. Druhý okruh se zabývá performance 
ve vztahu k uměleckému vzdělávání a jako 
základní charakteristikou komunikace. 
Kurátoři: Jana Písaříková, Tomáš Hodboď

– GALERIE MLADÝCH
vstup volný

Lukáš Malina a Dominika Havlová: 
Páření
Projekt nastoluje otázku vzájemné izolovanosti 
umělecké teorie a umělecké tvorby – neboť 
studenti teoretických uměleckých oborů málo-
kdy zakusí na vlastní kůži proces tvorby toho, 
o čem teoretizují. Výstava není dokumentací, 
ale rozšířením performance art, osvětlením 
jejích východisek, manifestů, motivací. Cílem 
kurátorů bylo pomocí výstavy zpřístupnit to, 
co bychom mohli nazvat teorií praxe. Výstavu 
lze dělit do dvou významových okruhů. První 
glosuje osobní přístupy vystavujících umělců. 
Druhý okruh se zabývá performance ve vztahu 
k uměleckému vzdělávání a jako základní 
charakteristikou komunikace.

– konText

Ondřej Kotrč

Blok 2.
5. 3.–16. 4.
→ vernisáž / opening: 4. 3. v 17.30

– GALERIE KABINET
v sobotu vstup volný

Pavla Malinová: Deprese versus reflexe
Autorská prezentace absolventky Ostravské 
univerzity v Ostravě Pavly Malinové předsta-
vuje její nejnovější tvorbu zastupující média 
velkoformátové figurální kresby a malby.

– GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE
v sobotu vstup volný

Digital Exchange
11. 3.–15. 4. 
Prezentace studentů sochařských ateliérů 
School of Visual Arts z New Yorku, kteří pracují 
s nejmodernějšími technologiemi 3D softwaru 
a tiskáren, která vznikla ve spolupráci se 
Studiem digitálního sochařství a nových médií 
FaVU VUT v Brně.
Kurátorka / Curated by: Jana Kořínková

– konText

Open Call na výstavní termín 5. 3.–16. 4., 
deadline 26. 2. Projekty zasílejte na  
e-mail: janeckova@tic.cz, blžší info na:  
http://galerie-tic.cz/aktuality/

Nabídka komentovaných prohlídek po objed-
nání na tel: 542 427 108 nebo e-mail:  
galerie@ticbrno.cz.

TVAR
Rosická 1 [H6] 
TEL. 773 037 876

galerietvar.tumblr.com

Oldřich Morys, Dita Klicnarová,  
Tomáš Motal
leden–březen

UMAKART
Lidická 40 [E5] otevřeno nonstop

www facebook.com/Galerie-Umakart

Retrospektiva / Retrospective
Anita Somrová a Jiří Topinka, Barbora 
a Tomáš Přidalovi, Eva Jaroňová, Jan 
Hrubeš, Kateřina Burgertová, Kateřina 
Horáčková, Kateřina Olivová, Karin 
Písaříková, Ladislav Vondrák, léto 
2009, Marie Hájková, Marie Vránová, 
Martin Groch a Juliana Chomová, 
Matúš Balúch, Monika Svobodová, 
Oldřich Morys, Tereza Rullerová, 
Václav Peloušek, Vladimíra Večeřová, 
Zuzana Musilová a další
6. 1.–10. 1.
→ dernisáž / closing 10. 1., 18.00
Velká a Opravdová Retrospektiva Galerie 
Umakart. Vesmírná Odyssea 2008–2013 
(Bordel já mám ráda) na dernisáži na odběr / 
Great and Truth Umakart Retrospective
Space Odyssea 2008–2013 (I like junk) to 
take at the closing.

Heterotopia
11. 2.–8. 3.
→ vernisáž / opening: 10. 2., 18.00

Výběr videjí, u nichž rozdílná místa i reality 
dospívají k průsečíku v lidech. / Selection of 
videos, where different places and realities 
meet in human beings.
Kurátor / Curated by Karin Pisaříková

Iva Polanecká a Adam Chmiel:  
Předobraz postavení člověka ve světě
10. 3.–9. 4.
→vernisáž 10. 3. od 18.00
Interaktivní instalace v interakci znesnadňující 
faleš. Upřímnost věcí v online-izrael 
performance. První z cyklu Výměnných výstav - 
s vybranými, nezávislými, krásnými, podivnými, 
speciálními, menšími, oslovenými galeriemi si 
vyměníme umělce. Umakart speciálně pro ně, 
oni speciálně pro nás. Tentokrát Galerie Buňka 
z Ústí nad Labem. Iva a Adam jsou studenti 
ateliéru interaktivních medii UJEP. / Interactive 
installation in interaction againts falsity. Honor 
of things in online-israel performance. First 
in the series of Exchange Exhibitions – we'll 
exchange artists with chosen, independent, 
beautiful, weird, special, smaller, adressed 
galeries. Umakart exclusively for them, 
them exclusively for Umakart. We start with 
Galerie Buňka from Ústí nad Labem, Iva and 
Adam are students of Interactive media at 
Purkyně‘s University.

VÝSTAVNÍ PROSTORY ARCHIVU 
MASARYKOVY UNIVERZITY

Komenského nám. 220/2 [F4]
otevřeno po–pá 12–18 h

RICHARD ADAM GALLERY
Ve Vaňkovce 2 [H6]

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

Pán much
do / until  16. 2.
Richard Adam Gallery příležitostně oslovuje ně-
které kurátory a umělce, aby osvěžili výstavní 
prostor svým vlastním, jedinečným projektem. 
Tentokráte se této příležitosti chopí členové 
významné české výtvarné skupiny RAFANI, 
které není třeba příliš dlouze představovat. 
Tato skupina jistě dostojí své provokativní 
pověsti a představí ve svém kurátorském 
projektu výběr, který zaručí, že budeme mít 
možnost shlédnout něco neotřelého, nového 
a originálního. Zároveň se také do instalace 
promítnou různé přístupy jednotlivých členů 
skupiny, kteří každý nahlíží na svět umění a vý-
tvarnou tvorbu odlišným pohledem, sledují jiné 
cíle a záměry. Výsledek kurátorské spolupráce 
se tedy bude nalézat v oblasti mezi konsenzem 
a kompromisem, a ukáže pluralitu sjednocenou 
ve výtvarné kvalitě, kde médium jednotlivých 
děl není podstatné při hledání smyslu výstavy, 
důležitější je typ zobrazení, určitá inklinace. 
Kurátor / Curated by: umělecká skupina Rafani

Christian Macketanz
26. 2.–25. 5.
→ vernisáž / opening: 25. 2. v 18.00
Na přelomu února a března 2014 bude 
v hlavním výstavním prostoru Richard Adam 
Gallery v Brně zahájena výstava významného 
současného německého malíře Christiana 
Macketanze. Touto výstavou se naváže na více 
jak dvacetiletou tradici, kdy byla na různých 
skupinových výstavách jeho tvorba v Brně 
představována. Tentokrát dostane prostor 
na samostatné výstavě, kde bude jeho dílo 
představeno v širších souvislostech. Malířská 
tvorba Christiana Macketanze vychází 
z realistické tradice, kterou ale posouvá 
autor používáním více či méně upravené 
perspektivy do jemně surreálných rovin. 
Rovněž hraje významnou roli jistý etický nebo 
filosofický rozměr, propůjčující jeho obrazům 
do značné míry tajemný charakter. Ve spojení 
s velmi vytříbenou barevností tak Macketanz 
představuje pohledy do světa, ve kterém 
prvoplánovost a povrchnost ustupuje hluboce 
procítěným momentům filosoficky podložené 
reality. Obrazy, které budou na výstavě v RAG 
představeny, pocházejí z majetku autora, 
z rozsáhlé kolekce, kterou vlastní sběratel 
umění v Salzburgu, a také budou zahrnuta 
plátna, která se nacházejí v kolekci Richard 
Adam Gallery v Brně.

– GALERIE NA MOSTĚ

Josef Achrer: Push the Leaks 
do / until 16. 2.
Výstava je výběrem z posledních dvou let 
autorovy tvorby. Obsahuje dva souběžně 
vznikající obrazové cykly „Obytný 
a Neobydlený sektor“ doplněný o úplně 
poslední práce nesoucí název „GEO-metrie“.  
Kurátor / Curated by: Martin Dostál

Evžen Šimera
26. 2.–25. 5.
vernisáž: 25. 2. v 18.00
Po Josefu Achrerovi, kterého na samostatné 
výstavě představí Richard Adam Gallery v říjnu 
2013, následuje další významný představitel 
české malby nejmladší generace, totiž Evžen 
Šimera. Richard Adam Gallery tím pokračuje 
v představování špičkových autorů generace 
nultých let 21. století.
Evžen Šimera není i je geometrista. Jeho 
obrazy, alespoň na první pohled, geometricky 
opravdu vypadají. Ale způsob jejich tvorby 
je jiný. Šimera používá především techniku 
stékané kapky barvy, která do jisté míry 
pracuje s náhodou jako s důležitým 
fenoménem tvorby. Nově vytvořené obrazy, 
které pro výstavu v Richard Adam Gallery 
připravuje, dále možnosti takové tvůrčího 
postupu prohlubují.

– GALERIE ZA STĚNOU

Art for Sale
do / until 16. 2.
Petr Pastrňák patří k nejvýznamnějším malí-
řům generace 90. let 20. století. V polovině 
devadesátých let, kdy se v plné šíři rozvinula 
jeho malířská tvorba, patřil ke klíčovým auto-

rům tehdy aktuálního směru česká abstraHce, 
nejšířeji představeného stejnojmennou 
výstavou v Galerii Václava Špály v roce 1996. 
Na rozdíl od většiny ostatních tvůrců, kteří 
tento směr v následujících letech opustili, 
zůstal Pastrňák „pravidlům“ české abstraHce 
v podstatě věrný i ve své další tvorbě, i když 
tato pravidla uplatňoval značně modifikovaně. 
To vyplývalo z charakteru jeho malování, ve 
kterém poetičnost a poetika výrazu, které 
jsou jedním z charakteristických rysů české 
abstraHce, hrály vždy podstatnou roli.
Ve sbírce Richard Adam Gallery je zastoupen 
široký soubor prací Petra Pastrňáka, z něhož 
vybíráme i obrazy na tuto výstavu.

Od pastelky k obrazu
10. 2.–16. 2.
Richard Adam Gallery pořádá výstavu dět-
ských prací – „Od pastelky k obrazu“. Vystave-
ná umělecká díla vznikala přímo v prostorách 
galerie v rámci doprovodných programů 
konaných galerií. Díla mladých výtvarníků jsou 
vystavena souběžně s tvorbou profesionálních 
autorů současné umělecké scény.

Dětský sobotní výtvarný ateliér
Sobotní dopoledne v galerii patří dětem! 
Přiveďte své ratolesti na výtvarný ateliér, kde 
si pod vedením lektorů prohlédnou výstavu, 
inspirují se díly současného umění a budou 
rozvíjet fantazii a tvořivost při výtvarných 
aktivitách. Ateliéry se konají od 10 do 12 
hodin, jsou určeny všem dětem ve věku od 4 
do 12 let. Cena vstupného je 80 Kč, doprovod 
má vstup zdarma. Více informací na  
www.ragallery.cz nebo mailu vlkova@ragallery.cz

Výtvarné kurzy pro děti a studenty:
Od března 2014 v Richard Adam Gallery po-
kračují výtvarné kurzy! I. bude určen dětem od 
4 do 7 let, II. pro děti od 8 do 15 let a III. pro 
studenty od 15 let. Kurzy jsou určeny všem, 
které zajímá umění a baví výtvarná činnost. 
Budou probíhat pravidelně pod vedením 
zkušených lektorek od března do června 2014, 
přímo v prostorách galerie. Bezprostřední 
kontakt s originály uměleckých děl bude slou-
žit jako podnět k dialogu, zdroj inspirace ke 
kreativní činnosti, experimentování s různými 
technikami a přístupy a zkoumání vlastního 
tvůrčího potenciálu. Více informací na e-mailu  
vlkova@ragallery.cz nebo webu www.ragallery.cz.

Programy a zábava pro 15+:
Navštivte speciální večery pro návštěvní-
ky starší 15 let. Pravidelně připravujeme 
interaktivní programy k výstavám, workshopy, 
koncerty, divadla. V Richard Adam Gallery to 
žije, protože umění není nuda! Sledujte web 
a facebookový profil galerie, kde se pozvánky 
na akce objevují: www.ragallery.cz,  
www.facebook.com/ragallery.

AKCE

1.000.051 narozeniny umění
17. 1.
Rozhlasový éter, satelitní spojení, internet, pro-
stor, lidé, umění, voda, kýbl, houbička = globál-
ní oslava = 1.000.051 Narozenin umění.
Již 10. narozeninová party v produkci Českého 
rozhlasu a Evropské vysílací unie, která se ka-
ždoročně odehrává nejen v místech důležitých 
pro rozkvět české kultury, ale i v nejrůznějších 
prostorech po celém světě, včetně evropského 
rozhlasového éteru a internetu. Letošní oslava 
proběhne ve spolupráci s Experimentálním 
prostorem NoD za účasti umělců z České 
republiky, Slovenska, Rakouska a Spojených 
států amerických. Celkem čtyři koncerty 
propojí textově-zvuková performance Jaromíra 
Typlta. Večer zahájí vernisáž projektu Minutový 
komixxx v café NoD. Tradice celosvětových 
oslav Narozenin umění vznikla právě 17. ledna, 
v roce 1963. Tehdy jeden z členů uměleckého 
hnutí Fluxus, Robert Filliou, prohlásil, že umění 
se zrodilo před 1.000.000 let, když pravěký 
umělec vhodil suchou houbu do nádoby s vo-
dou. Od té doby organizují umělci celého světa 
globální „narozeninovou party“ připomínající 
památku tohoto Filliouova performačního 
gesta i jeho snu o věčném spojení umělců – 
The Eternal Network.
www.artsbirthday.ebu.ch 
www.rozhlas.cz/artsbirthday/2014

NA VÝLETĚ

GALERIE EMILA FILLY
Jateční 1588/49, Ústí nad Labem

www gef.cz

Cena Exit 13
do / until 30. 1.
Výstava finalistů 6. ročníku soutěže pro 
studenty českých a slovenských vysokých 
uměleckých škol. Součástí výstavy Cena 
Exit 2013 je prezentace projektu zástupce 
Slovenské republiky Mareka Burcla, studenta 
Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, 
nazvaná Surogáty Reality?

GALERIE VÝTVARNÉHO  
UMĚNÍ V CHEBU

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
www gavu.cz open út–ne 10.00 –17.00

Alice Nikitinová: Od věci
16. 1.–2. 3.
→ vernisáž / opening: 15. 1., 17.00
Kurátor / Curated by: Jiří Ptáček

GALERIE FELIXE JENEWEINA
Kutná Hora, Vlašský dvůr 
Havlíčkovo náměstí 552 

www gfj.kh.cz

Vladimír Véla
11. 1.–23. 2.

POLANSKY GALLERY
Štefánikova 43a Praha 5 

wwwpolanskygallery.com

Driving fast nowhere
Zoe Barcza, Melanie Bonajo, Chris Coy, 
Harm van den Dorpel, Lars TCF Holdhus,  
Thomas Jeppe, Piotr Lakomy, Tan Lin, 
Petros Moris, Niko Princen, Raphaela 
Vogel
do / until 8. 2.
Kurátor / Curated by: Martin Kohout

TRANZITDISPLAY
Dittrichova 9/337 Praha 2  

www tranzitdisplay.cz

Avděj Ter-Oganian: „V prdeli. Výběr 
z díla“ 1978–2013
do / until 2. 2.

GALERIE RUDOLFINUM
Alšovo nábřeží 12, Praha 1

www galerierudolfinum.cz

Only the Good Ones: The Snapshot 
Aesthetic Revisited
24. 1.–6. 4.

– MALÁ GALERIE / SMALL GALLERY

Viktor Pivovarov, Ged Quinn:  
Cake and Lemon Eaters
7. 2.–20. 4.

ŠKOLSKÁ 28
Školská 28, Praha 1

www skolska28.cz

Tichá pole cestou z práce
14.–28. 1.
Série deseti poslechových pásem hudby, 
těžící z terénních nahrávek, doplněné 
kompozicemi a improvizačními seancemi, 
připomínajícími zvuky přírody
1. Zvuky Prahy – koláž z pražských vlaků 
a nádraží (Slávek Kwi, Peter Cusack, 
Michael Kindernay, Miloš Vojtěchovský) 2. 
Alfredo Costa Monteiro 3. Dimitra Lazaridou 

Chatzigoga 4. Lucie Vítková 5. Jez Riley 
French 6. Noid 7. Peter Graham 8. Andrea 
Neumann 9. Ferran Fages 10. Tomáš 
Procházka a Handa Gote

Děda / Grandpa
11. 2.–27. 2.
Kurátor / Curated by: Josef Moucha

DŮM FOTOGRAFIE /  
HOUSE OF PHOTOGRAPHY

(GHMP)
Revoluční 1006/5 Praha 1

www ghmp.cz

Slovenská nová vlna. 80. léta
Jano Pavlík, Rudo Prekop, Vasil Stanko, 
Tono Stano, Martin Štrba, Miro Švolík, 
Kamil Varga, Peter Župník
do / until 16. 3.

MUSEUM KAMPA
U Sovových mlýnů 2, Praha 1 

www museumkampa.cz

Jiří John: Za obzor / Beyond the Horizon
do / until 23. 2.
Kurátor / Curated by: Pavel Brunclík

STREDOSLOVENSKÁ GALÉRIA
Dolná 8, Banská Bystrica

www.ssgbb.sk

Richard Loskot, Michal Šimonfy: 
Prírodné materiály
do / until 26. 1.

Imre Bukta, Jiří Kovanda,  
Ľubomír Ďurček: Minútové romány
do / until 16. 3.

Anetta Mona Chisa & Lucia Tkáčová, 
András Csefálvay, Tomáš Rafa,  
Erik Sikora: 1848
do / until 26. 1.

Umění 90. let

Uměleckoprůmyslové muzeum
Husova 14, Brno

7/2—18/5/2014
www.moravska-galerie.cz

Já jdu do galerie

Moravská galerie v Brně 
ruší vstupné do stálých expozic.

Pán Much 
kurátor Rafani 

16. října 2013 / 16. února 2014
Richard Adam Gallery
Ve Vaňkovce 2, Brno
www.ragallery.cz

artmap.indd   1 10/4/13   8:49 AM
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Ještě jsem tu nebyl
multimediální a performativní 
tvorba od 70. let po současnost

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

kovAnDA

Jiří
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Pro ArtMap Joe Neave
Spánek v kapucínské kryptě

Bedtime at the Capuchin Crypt
2013


