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sféru. Inspiruje se obrazy, které potkává 
na ulicích, trzích nebo internetu. Ty pak 
přetaví pomocí surových materiálů v kom-
binaci s readymade objekty do instalací, 
před kterými je snadné nabýt dojmu, že 
stojíme před oltářem. Oltářem konzumu. 
en Works of Rona Stern have unique, 
almost exotic atmosphere. She gains her 
inspiration from images met in streets, 
markets or on internet. Than she reworks 
them using raw materials and ready-made 
objects into installations reminding altars. 
Altars of consumerism.
Hilla Toony Navok, IL
8. 3. – 30.3.
Hilly Toony Navok se soustředí na dešif-
rování abstraktních a formálních zdrojů 
nebo estetických kódů každodenní reality. 
Vizuálně snadno pocítíme její obsesi 
puristickým laděním barev, které vždy 
důsledně ukládá do protikladů; vše podtr-
huje zájem o performativní přístup, který 
je vyplaven na povrch jen málo kdy, o to 
intenzivněji jej divák může cítit pod kůží 
samotného díla. 
en Hilly Toony Navok concentrates on de-
ciphering of abstract and formal sources 
or esthetical codes of everyday reality. 
Visually is obsessed with puristic colour 
scale ordered into opposites and tangible 
is also her interest in performativity.

GALERIE MĚSTA BLANSKA
Dvorská 2, Blansko  
út – pá / Tue–Fri 10.00 – 12.00, 
12.30 – 17.00, so – ne / Sat–Sun 
14.00 – 17.00, ve státní svátky je galerie 
zavřena / holidays closed 
www.galerie.blansko.cz

Maud Kotasová, Daniela Mikulášková: 
Flashback
15. 1. – 10. 2.
Flashback: stav mysli, ve kterém se 
vracíme do minulosti. Přichází nečekaně 
a pomáhá nám vybavit vzpomínky, na které 
jsme dávno zapomněli nebo zapomenout 
chtěli. Maud Kotasová a Daniela Mikoláš-
ková tento termín spojí s výšivkou. Maud 
Kotasová ji používá ve vztahu k netra-
dičním materiálům. Fragmenty vlastních 
vzpomínek, slov utkvělých v paměti 
vyšívá do dveří od starých aut, plechů od 
popelnic nebo elektrospotřebičů. Daniela 
Mikolášková používá výšivku ve vztahu 
k tradičnímu uměleckému žánru krajino-
malby. S Maud Kotasovou ji spojuje zájem 
o expresivní vyjádření, ačkoliv namísto 
konkrétního obsahu upřednostňuje abs-
trakci.Výstava Flashback tak bude nejenom 
o dialogu dvou autorek používajících 
stejnou techniku, ale i o možnostech vy-
rovnávání se z minulostí, o jejím zpracování 
a začlenění do tvůrčího procesu. 
en Flashback: state of mind, which is 
taking us back into the past. Comes unin-
vited and helps us to remind things that 
we have forget or wanted to forget.Maud 
Kotasová and Daniela Mikolášková are 
connecting this feeling with embroidery. 
k / c Miroslav Jiřele
Raul Quispe Rodriguez: Tapiserie / 
Tapestries
17. 1. – 10. 2.
Výstava tapiserií peruánského uměleckého 
tkalce. Raul Quispe Rodriguez pochází 
z komunity vzdálené asi 70 km od města 
Ayacucho v Peru, což je světové centrum 
"uměleckého tkalcovství”. Technika vy-
chází z klasické školy, která se nemění, ale 
moderní prvky jsou přidávány společně 
s osobní kreativitou každého umělce. 
Všechny Raulovy tapiserie jsou vyrobené 
ručně na stavu, kombinují přírodní i mo-
derní materiály. Výstava je prodejní. 
en Exhibition of tapiseries of artistic 
weaver from Peru. Raul Quispe Rodriquez 
comes from community based about 70 
km from Ayacucho city in Peru, an world 
center of "artistic weavery".

GALERIE MONOMACH
Gorkého 12 (D3) 
po – ne / Mon–Sun 9.00 – 22.00 
Vstup do galerie v zimním období přes 
Café Falk / In the winter please enter 
the gallery via Café Falk 
fb.com/Monomach-676215789191505

Markéta Adamcová a Matúš Baluch: 
Studio Works
11. 1. – 1. 2.
Pomezí vrstveného obrazu a instalace. 
Sjednocujícím prvkem je pro oba autory 
práce s textem, která se v jejich pracích 
objevuje takřka podvědomě. Půjde o risk 
bezprostřední tvorby přímo na místě, bez 
možnosti využití výchozích bodů v podobě 
již hotových děl, o snahu co nejvíce se 
oprostit od témat, kterými se individuálně 
zabývají, opustit dlouhodobý nadhled nad 
vlastní tvorbou a věnovat se momen-
tálnímu spolutvoření, které se tak bude 
vyznačovat právě časovostí a intuitivností. 
Bude vznikat určitý přímý záznam. 
en The border between layered painting 
and installation. Risky work right on the 
spot. 
k / c Pavla Maslejová, Dana Dvořáková
Tomáš Hlaváček: Když máš práci, máš 
všechno / When you have a work, you 
have it all
2. 2., 19.00
Dokumentární film o tom, jak slovenští Ro-
mové přišli do českých zemí za prací a co 
se dělo potom. Po druhé světové válce 
nastal v komunistickém Československu 
rozmach těžkého průmyslu a Romové 
žijící ve slovenských osadách a vesnicích 
přicházeli hromadně do českých měst za 
prací v továrnách, podnicích a dolech. 
Do procesu budování socialistického 
Československa byly zapojeny desítky 
tisíc Romů, jejichž životy se nikdy nestaly 
veřejně přiznanou součástí národní 
paměti. Film Když máš práci, máš všechno 
dokumentuje čtyřleté úsilí socioložky 
Kateřiny Janků a jejího týmu tvořeného 
zástupci mladé romské generace o navrá-
cení vzpomínek romských pamětníků do 
povědomí české veřejnosti. 
en Documentary film on Slovak Romas 
who came to the Czech republic because 

of work and what happened after. Based 
on four year long attempt of sociologist 
Kateřina Janků and her team made from 
young Romas to return lost memories into 
the Czech consciousness.
Petr Bulava
8. 2. – 1. 3.
Samostatná výstava Petra Bulavy představí 
charakteristickou práci s prostorem pro-
střednictvím objektů vyvolávajících napětí 
právě ve vztahu ke svému okolí, do něhož 
vstupují, přetvářejí ho a zároveň s ním 
tvoří jeden celek. Petrova tvorba skrze 
médium sochy, kresby a malby tak utváří 
dynamickou souvztažnost mezi určením 
“vnitřního” a “vnějšího” na hranici reálné-
ho a abstraktního. Za použití jemných ba-
rev a přírodních materiálů rozehrává hru 
křehkosti a zdánlivé nestability v kontextu 
představy pevného trvání. 
en Solo exhibition of Petr Bulava showing 
his typical work with a space using objects 
and making a tension with their surround-
ings. 
k / c Jana Čuprová, Pavla Maslejová,  
Dana Dvořáková
Projekce a diskuse s Tomášem 
Hlaváčkem na téma Etnicita / Screening 
and discussion with Tomáš Hlaváček 
on Ethnicity 
2. 3., 19.00
The house of sm collection
8. 3. – 29. 3.
Projekce a diskuse s Tomášem 
Hlaváčkem na téma Etnicita / creening 
and discussion with Tomáš Hláveček  
on Ethnicity 
30. 3., 19.00

GALERIE TVAR
Rosická 1 (F5) 
galerie funguje vernisážovou formou, 
ve středu od 18.00, nebo po 
telefonické domluvě na tel. 773 037 876 
/ vernissage every Wednesday from 
18.00 or make an appointment at 
773 037 876 
www.galerietvar.tumblr.com

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

Petr Švolba: Protoarchitektura a ještě 
o něco méně / Protoarchitecture and 
even less
13. 12. – 9. 1. 
k / c Šimon Kadlčák
SM Collection
Presentation of Love and Beauty
10. 1. – 30. 1. 2017
k / c Kateřina Olivová
Martin Vrba: Ideology
31. 1. – 20. 2.
Martin Vrba je absolventem Teorie 
interaktivních médií, v tuto chvíli studuje 
současně doktorát UK v Praze – Německá 
a francouzská filozofie a v magisterském 
programu u Pavla Sterce na FaVU VUT 
v Brně. Ve své umělecké tvorbě, stejně 
jako teoretické i kritické práci se opírá 
především o východiska myšlení Slavoje 
Žižka, na něž aplikuje poznatky speku-
lativního realismu a akceleracionismu. 
V umělecké praxi pak zkoumá především 
možnosti afirmacionistického umění 
v definici Alaina Badiou, kterou se zároveň 
pokouší rozšiřovat. 
en Martin Vrba discovers the possibilities 
of art of affirmations as defined by Alain 
Badiou. 
k / c Barbora Trnková a Tomáš Javůrek
Dorotea Gašpar
21. 2. – 13. 3.
Přestože dnes již původem záhřebská 
umělkyně "tvoří a žije" takřka výhradně 
v Brně, bude výstava v Umakartu její tepr-
ve první samostatná prezentace v České 
republice. Kořen adjektiva "vizuální", 
kterým lze díla Gašpar charakterizovat, 
leží v tomto případě spíš ve slově "vize", 
než aby odkazoval k pouhé "viditelnosti" 
zobrazeného.
en Artist from Zagreb now living and 
working exclusively in Brno is visual in 
terms of "vision" rather than "visibility". 
k / c Šimon Kadlčák

INDUSTRA ART
Masná 9, areál Mrazíren Rovner (F6) 
st – so / Wen–Sat 13.00 – 19.00, ne/Sun 
10.00 – 19.00
industra.space 
facebook.com/IndustraArt

KNIHKUPECTVÍ ARTMAP / 
BOOKSTORE ARTMAP
Místodržitelský palác,
Moravské náměsti 1a (D4)
st – ne / Wed –Sun 10.00 – 18.00 (čt do 
19.00 / Th till 19.00)
knihkupectvi.artmap.cz + fb

MAKEMAKE /maki:maki/
pasáž Alfa, 1. patro, Poštovská 8c (D4)
po–ne / Mon–Sun 7.00–24.00
makemakegallery.tumblr.com
nezávislý off-space výstavní prostor

Kryštof Ambrůz –
__Snímek obrazovky 2016-11-06 
v 1.30.07 a Snímek obrazovky 2016-12-07 
v 0.20.05__ 
en __Printscreen 2016-11-06 at 1.30.07 
and Printscreen 2016-11-06 at 0.20.05__
do/till 20.1.
Make Make ve stávající podobě končí. 
farewell / goodbye / stay in our hearts / 
thanks to all

 UMA AudioGuide
k / c kurátor / curator

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

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

– DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA
Malinovského nám. 2 (D5)

Architekt Federico Díaz: Big Light
do 12. 3. 2017
Dům umění města Brna propůjčuje svůj 
prostor uměleckému projektu BIG LIGHT 
pro účely zkušebního provozu experimen-
tální laboratoře. BIG LIGHT předpovídá 
vývoj společnosti v reakci na současný 
akcelerovaný vývoj technologických 
prostředků, sloužících stále více jako pro-
dloužení možností lidského těla spíše než 
jako pouhé nástroje. Architektem prezen-
tace projektu BIG LIGHT v Domě umění je 
česko-argentinský umělec Federico Díaz, 
který byl osloven, aby vytvořil komunikační 
platformu pro vzájemnou diskuzi mezi BIG 
LIGHT a návštěvníky.
Součástí prezentace BIG LIGHT v Domě 
umění města Brna jsou performance, kte-
ré můžete v koncentrované podobě vidět 
spolu s prezentací mediátora ve středy 
11. ledna, 1. února a 8. března, od 17 hodin.
en The Brno House of Arts hands over its 
historic International Style galleries to the 
BIG LIGHT artistic project to create an 
experimental laboratory. Architect of BIG 
LIGHT’s House of Arts presentation is the 
Czech-Argentine artist Federico Díaz.
k / c Jen Kratochvil

– DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU
Dominikánské nám. 9 (E4)

Matej Al-Ali, Tomáš Moravec + Petr 
Dub / Jiří Černický + Martin Kolarov, 
Kateřina Palešníková, Jakub Choma, 
Adam Vít/ Tereza Fišerová + Evžen 
Šimera / Zdena Kolečková + Marija 
Mandić / Pavel Kopřiva + studenti 
ateliéru Interaktivní média FUD UJEP 
Ústí nad Labem / Alena Kotzmannová + 
Dominik Gajarský, Roman Štětina / Lukáš 
Machalický + Robert Šalanda / Adéla 
Matasová + Jan Jakub Kotík a Tomáš 
Kotík / Barbora B. Němcová / Jan Rous 
+ Aleš Čermák / Eva Sakuma / Michal 
Sedlák + Zdenek Hůla / Tereza Severová, 
Tereza Velíková / Richard Wiesner + 
Krištof Kintera
Nevratný posun
Do 15. 1. 2017
Skupinová výstava bývalých studentů prof. 
Adély Matasové z výtvarných ateliérů 
konceptuální a intermediální tvorby na 
UMPRUM v Praze a Západočeské univer-
zitě v Plzni. 
en A group exhibition of former students 
under Professor Adéla Matasová in the 
studios of conceptual and intermedia art 
at the Academy of Art, Architecture and 
Design in Prague and the University of 
West Bohemia in Pilsen. 
k / c Jen Kratochvil
Tomáš Honz, Jakub Jansa, Dimitri 
Nikitin, Štěpánka Šimlová, Jakub Tomáš, 
Vladimír Turner, Miroslav Vavřina:
In a Landscape
8. 2. – 12. 3.

Jakub Jansa, Rostlina, biofeedback EEG,  
záznam závěsného plotru na stěně (1)

Koncepce výstavy vychází z přesvědčení, 
že hranice mezi přírodou a kulturou je 
překonaná. To, co je přírodní a to, co je 
vytvořeno člověkem, vytváří jeden kom-
plex. Příroda v sobě po dobu lidského 
působení nese projevy člověka, sociál-
ních a ekonomických struktur.
en Exhibition conception is based on 
conviction that a border between nature 
and culture is outdated. Human creati-
ons and nature are one complex thing. 
Nature in time of human impact bears 
manifestations of human, social and 
economic structures. 
k / c Milan Kreuzzieger

– G99
Dominikánské nám. 9 (E4)

Yuki Higashino & Elisabeth Kihlström
Do 15. 1. 2017
Výstava švédské umělkyně Elisabeth 
Kihlström (1988) a Japonce Yuki Higashina 
(1984) navazuje na koncepci Galerie G99, 
založenou na prezentování mladých 
talentovaných autorů z České republiky 
i zahraničí. Autoři se potkali před čtyřmi 
lety ve Vídni a od té doby zde spolu žijí 
a tvoří 
en The exhibition of the Swedish art-
ist Elisabeth Kihlström (1988) and Yuki 
Higashino (1984) from Japan fits the 
concept of the G99 Gallery, based on 
the presentation of young talented art-
ists from both the Czech Republic and 
abroad. The two artists have met four 
years ago in Vienna and they have been 
there and working together since then.
k / c František Kowolowski, Lenka 
Sedláčková
Výstava klauzurních prací studentů FaVU 
/ Semestral work of FaVU VUT students 
Tamara Conde, Michaela Čížková,  
Pavlína Fricová, Adam Hejduk, Jakub 
Němec, Tomáš Plachký, Jakub Tajovský, 
Michal Žilinský
od 17. 1.
Výstava klauzurních prací studentů FaVU 
VUT, které vznikly pod vedením hostujího 
prof. Vladimíra Špačka, jehož pobyt 
v Brně byl realizován v rámci rezidenč-
ního programu Domu umění města 
Brna. Vladimír Špaček se zaměřuje na 
intermediální možnosti fotografického 
média, přičemž dlouhodobě rozvíjí svoje 
základní téma světla, prostoru a času 
ve fotografii. Dlouhodobě žije a pracuje 
v Německu a ve Švýcarsku, působil na 
univerzitě v Mohuči.
en Works of students of FaVU VUT done 
in studio of guest professor Vladimír 
Špaček. Vladimír Špaček is working with 
intermedial photography and in his long-
term focus stands light, space and time 
in photography.
Vladimír Havlík, Petr Kamenický, Hana 
Novotná, Hana Stehlíková Babyrádová 
a jejich studenti: Na tělo
20. 3. – 16. 4.
Současnost je poznamenána jednak 
zvýšeným zájmem o tělo a vše, co s ním 
souvisí, jednak jakýmsi postupným odtě-
lesňováním naší existence a přesunem do 
netělesných virtuálních světů. 
en Our present time is marked both by 
an increased interest in the body and 
everything related to it, and something 
like the gradual dematerialization of our 
existence and its gradual transfer to non-
physical virtual worlds.

FAIT GALLERY 
Ve Vaňkovce 2 (F5)
út – so / Tue – Sat 11.00 – 18.00

Denisa Lehocká: Luno 550
30. 11. – 17. 1.
Každá výstava Denisy Lehocké vypadá 
jinak, protože každá je sestavena z jiných 
prací, objektů, materiálů, kreseb. Každá 
představuje jiné procesy a vztahy. Insta-
lace jsou autorkou vytvářeny na místě 
z objektů, materiálů, kreseb, jež pro 
konkrétní výstavu pomalu krystalizovaly 
v ateliéru. Slow sculpture. Sádrové kužele 
na nitích vzniklé působením gravitace, 
kontingentně uspořádaná lana, kožené 
šňůry, v prostoru rozložené vyšívané 
textilie, prázdné černé misky, igelity se 
stopou růžové barvy, soklíky, rudé korále, 
nasycené roztoky, valouny, rozřezané 
kameny, zlato a celerový kořen. Luna. 
Čas v ateliéru, čas při instalaci materiá-
lů. Voodoo. A jeden šanon plný kreseb. 
en Every exhibition of Denisa Lehocká 
looks different, because everytime she 
uses different works, objects, materials, 
drawings. Everytime introduces different 
processes and relations. Installations 
are made on the spot from objects, 
materials, drawings prepared in the 
studio. Slow sculpture. Plaster cones on 
threads made by gravitational forces, 
contingent groups of ropes, leather 
strings, embroided textiles in space, vast 
black bowls, plastic sheets with traces 
of pink colour, crimson beads, saturated 
solutions, cobbles, sawn stones, gold and 
celery root.
k / c Vít Havránek
Milan Grygar
8. 3. – 3. 6.
Specifický koncept souvztažnosti 
vizuálního a akustického rozvíjí Milan 
Grygar ve velmi rozmanitých a často 
i protichůdných analogiích již pět desítek 
let. Chystaný projekt v prostorách Fait 
Gallery nabídne veřejnosti zatím největší 
retrospektivu tohoto autora, který je 
naprosto jedinečný svým dlouhodobým 
a soustředěným zaujetím pro hledání no-
vých forem kresby a malby a originálním 
pojetím vztahu obrazu, zvuku a prostoru.
en Visual concept of interrelations amog 
sound and visual art is Milan Grygar de-
veloping already five decades. Fait Galer-
ry opens the so far biggest retrospective 
exhibition of this author, who is unique 
with his long term and concentrated mis-
sion to find a new forms of drawing and 
painting and with his original approach to 
relation of image, sound and space.
k / c Denisa Kujelová

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ /
MORAVIAN GALLERY IN BRNO
st–ne / Wen–Sun 10.00–18.00, čt/
Thu 10.00–19.00 h 
Volný vstup do stálých expozic /  
Free admission to the permanent 
exhibitions 
www.moravska-galerie.cz

– PRAŽÁKŮV PALÁC
Husova 18 (D4)

ART IS HERE: Nové a Moderní umění / 
New and Modern Art
Stálá expozice – vstup zdarma / Perma-
nent exhibition – free admission
Nová stálá expozice přináší vybrané 
kapitoly a příběhy umění po roce 1945. 
Její osu tvoří umělecká sbírka a archiv 
Jiřího Valocha, klíčové osobnosti nejen 
kulturního Brna. O patro výš nalez-
nete obnovenou expozici Moderního 
umění s díly Emila Filly, Toyen či Jana 
Zrzavého, kterou svou intervencí oživil 
designér Maxim Velčovský.
en Permanent exposition brings se-
lected chapters from the story of art 
after 1945. Its axis is the collection of 
Jiří Valoch, key figure of (not only) Brno 
cultural scene. The renewed exposition 
of Modern Art intervened by con-
temporary designer Maxim Velčovský 
includes works by Emil Filla, Toyen or 
Jan Zrzavý. 
k / c Ondřej Chrobák, Jana Písaříková,  
Jana Písaříková

– HLAVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTOR / 
MAIN EXHIBITION SPACE

Neváhej a ber! Laureáti Ceny Jindřicha 
Chalupeckého ze sbírky Magnus Art 
/ Up For Grabs! Jindřich Chalupecký 
Award Winners from the Magnus Art 
Collection
2. 12. – 19. 3.
Výběr děl laureátů Ceny Jindřicha Cha-
lupeckého, nejprestižnějšího ocenění 
každoročně udělovaného umělcům 
do 35 let tvořícím v České republice, 
ze sbírky současného umění Magnus 
Art J&T Banky. Výstava je svého druhu 
retrospektivou výrazných uměleckých 
osobností a počinů, které utváří dění na 
české výtvarné scéně od začátku 90. let 
až po současnost. 
en A selection of works by the laureates 
of the Jindřich Chalupecký Award from 
the Magnus Art collection of contem-
porary art of J&T Banka. The exhibition 
is a quasi-retrospective of outstanding 
artists and artistic achievements which 
have contributed to the formation of 
the Czech art scene from the beginning 
of the 1990s to the present. 
k / c Ondřej Chrobák, Karina Kottová,  
Jana Písaříková

– ATRIUM
Martin Horák: Spin-off
2. 12. –  19. 3.
Tvorba „nejlepšího olomouckého 
výtvarníka“ – jak zní trpce komický 
slogan na jednom z Horákových starších 
objektů. Název Spin-off je hravým 
označením autorovy metody vytváření 
paralelních odkazů k pevně zakódova-
ným kulturním informacím. 
en Works by “the best artist in Olo-
mouc” – as a bitterly comical slogan on 
one of Horák’s earlier objects puts it. 
The title Spin-off is a playful descrip-
tion of the artist’s method of creating 
parallel references to the rigidly en-
coded puzzle of cultural information. 
k / c Petr Ingerle

– KNIHOVNA
51+ Nejkrásnější české knihy roku 2015 
/ The Most Beautiful Czech Books of 
2015
2. 12. – 19. 3.
Publikace, které se v konkurenci 202 
knih probojovaly do užšího výběru 51. 
ročníku soutěže o nejkrásnější české 
knihy roku, budou v knihovně Moravské 
galerie vystaveny spolu s oceněnými 
tituly. 
en The publications which in a com-
petition of 202 books made it onto the 
short list of the 51st contest for the 
most beautiful Czech book of the year 
will be displayed in the library together 
with the awarded titles. 
k / c Hana Karkanová

– UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM 
/ MUSEUM OF APPLIED ARTS 
Husova 14 (E4)

Užité umění a design / Applied Art  
and Design
Stálá expozice – vstup zdarma / Perma-
nent exhibition – free admission

– HLAVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTOR  
A RESPIRIUM / MAIN EXHIBITION  
SPACE AND RESPIRIUM

OCH! Olgoj Chorchoj: Logika emoce / 
Logic of emotion
9. 12. – 16. 4.
Zpětné ohlédnutí za dosavadní prací 
designérského studia Olgoj Chorchoj 
– Michala Froňka a Jana Němečka. 
Tato retrospektiva není jen chrono-
logickým vystavením jejich realizací, 
ale i pokusem o výběrovou tematizaci 
důležitých momentů jejich profesní 
dráhy. Opomenuty nejsou ani inspirační 
zdroje jejich tvorby či pedagogický vliv 
na mladou generaci designérů, jejichž 
práce jsou vystaveny v Respiriu. 
en A retrospective glance at the body 
of work created up to the present day 
by the Olgoj Chorchoj designer studio 
of Michal Froněk and Jan Němeček. 
Far from being merely a chronological 
display of their completed projects, 
this retrospective is first and foremost 
an attempt to selectively thematize 
important milestones in their profes-
sional careers. Including the sources of 
inspiration to the designers and their 
influence as teachers on the younger 

generation whose works will be on show 
in the Respirium. 
k / c Lada Hubatová-Vacková,  
Rostislav Koryčánek

– CAMERA
Šlechta před objektivem. Ateliérové 
portréty aristokracie / The Aristocracy 
Through the Lens. Studio Portraits  
of the Nobility
9. 12. – 16. 4.
Portrétní fotografická tvorba zachycující 
představitele šlechty v rakousko-uherské 
monarchii, včetně panovnické dynastie 
Habsburků. Běžná ateliérová produkce 
(vizitky, kabinetky) i reprezentativnější 
snímky většího formátu. 
en Portrait photography capturing 
members of the nobility in the Austro-
Hungarian Empire, including the ruling 
dynasty of the Habsburgs. Mundane stu-
dio production (visiting cards and cabinet 
cards) and representative photographs in 
larger formats. 
k / c Petra Medříková

– STÁLÁ EXPOZICE / 
PERMANENT EXHIBITION

DESIGN.LIVE! Milan Pekař: Vázy / Vases
9. 12. – 16. 4.
Unikátní porcelánové a nápaditě glazu-
rované vázy Milana Pekaře, za které byl 
nominován v kategorii Designér roku 
v soutěži Czech Grand Design 2014. 
en Unique porcelain and ingenuously 
glazed vases by Milan Pekař, for which he 
was nominated in the Designer of the Year 
category in the Czech Grand Design 2014 
competition. 
k / c Andrea Březinová

– MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC / 
GOVERNOR´S PALACE
Moravské náměstí 1a (D4)

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

– HLAVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTOR / 
MAIN EXHIBITION SPACE

Aristokracie vkusu. Obrazárna zámku 
Rájec nad Svitavou a sběratelství knížat 
ze Salm-Reifferscheidtu / Aristocracy 
of Taste. The Picture Gallery in Rájec 
nad Svitavou Chateau and the Collecting 
Activities of the Princes Salm-Reiffer-
scheidt
16. 12. – 16. 4.
Sběratelství moravské větve starohrabě-
cího a knížecího rodu Salm-Reifer-schei-
dtů v období od roku 1763 až do závěru 
19. století je představeno prostřednictvím 
pestrého výběru významných či jinak 
pozoruhodných artefaktů. Vystaven je 
také nově nalezený a zrestaurovaný dětský 
portrét Karla starohraběte ze Salm-Rei-
fferscheidtu z roku 1879, jehož autorem 
je významný švýcarský symbolista Arnold 
Böcklin. 
en Art collected by the Moravian branch 
of the old noble family of counts and 
princes of Salm-Reifferscheidt cover-
ing a period from 1763 to the end of 
the 19th century is presented through 
a varied selection of valuable or otherwise 
remarkable artefacts. One of the exhibits 
is a recently found and restored portrait 
of Karel Count of Salm-Reifferscheidt 
from 1879 painted by the important Swiss 
symbolist Arnold Böcklin. 
k / c Petr Tomášek

– STÁLÁ EXPOZICE / 
PERMANENT EXHIBITION

Hang in There. Ateliér módní tvorby 
VŠUP / Fashion Design Studio of the 
AAAD
16. 12. – 2. 4.
Kolekce šesti odlišných autorských 
přístupů v šesti modelových situacích 
personifikuje oděvy prostřednictvím 
simulované performativní instalace. Oděv 
splývá s naším intimním prostorem, stává 
se jeho součástí. 
en A collection of six original and dis-
tinctive approaches in six model situati-
ons personifies attire through a simulated 
performative installation. The attire 
blends in with our intimate space, turning 
into a component part of it. 
k / c Lenore Jurkyová, Nik Timková

– JURKOVIČOVA VILA / 
JURKOVIČ HOUSE
Jana Nečase 2 (E1) 
leden–únor sobota–neděle 10.00-
12.00 a 12.30–18.00, březen čtvrtek–
neděle 10.00–12.00 a 12.30–16.00 / 
January–February Sat–Sun 10–12 am 
and 12.30–6 pm, March Thu–Sun 10–12 
am and 12.30–4 pm 
doporučujeme rezervaci předem na 
tel.: 532 169 501 / 773 773 616 
nebo přes rezervační formulář 
na www.moravska-galerie.cz/
jurkovicova-vila/ or via the booking 
form www.moravska-galerie.cz/
jurkovicova-vila

Dušan Jurkovič: Architekt a jeho dům / 
The Architect and His House
Stálá expozice / Permanent exposition
Martin Rajniš: První architektura /
The First Architecture
29. 4. 2016 – 2. 4. 2017
Aktuální práce jednoho z nejinspirativ-
nějších architektů současné české scény 
Martina Rajniše, představují jeho osobní 
vzpouru vůči diktátu výrobců stavebních 
hmot, stavebních norem a konzumnímu 
životnímu stylu. Rajniš hledá cestu k na-
lezení polohy architektury, která by byla 
blíže přírodě i jejím uživatelům. 
en One of the most inspirational archi-
tects of the Czech scene. The exhibition 
reflects his personal resistence against 
the lobby of construction materiál pro-
ducers, norms and consumer lifestyle. It 
shows his personal way towards architec-
ture in liaison with nature. 
k / c Rostislav Koryčánek

– FAIT GALLERY MEM
Svätopluk Mikyta: Ornamentiana
30. 11. – 17. 1.
Svätopluk Mikyta ve své práci dlouhodobě 
experimentuje s materialitou a vizualitou, 
a hravě přeskupuje potenciál existujícího 
směrem do minulosti i budoucnosti. Jeho 
tvorba je „hauntologická” (Derrida), tzn., 
že jeho témata a kreativní proces jsou po-
znamenané „vykolejeným časem”. Neřeší 
časový bod čistého původu, vždy pouze 
nepřítomnou přítomnost: velké a malé 
dějiny, remixování znaků a symbolů, navr-
hování nových ikonografií, vzorky nových 
kolektivních pamětí, alternativy tunelů 
reality, vytváření nových začátků a nových 
konců, recyklace staré gramatiky, vyřaze-
ných knih a odhozených materiálů.
en Svätopluk Mikyta in a long term period 
experiments with materiality and visuality 
and in a playful way reorganizes potential 
of already existing towards the past and 
the future. His work is "hauntologic" (Der-
rida), which means that his topics a cre-
ative processes are marked with "derailed 
time". He is not solving a point in time of 
a pure descent, contrary is focusing only 
on absent presence: small and big history, 
remix of signs and symbols, samples of 
new collective memories, alternatives of 
reality tunnels, creating of new beginnings 
and new endings, recyclation of an old 
grammar, discarded books and thrown 
away materials.
k / c Lucia Tkáčová a Anetta Mona Chisa

– FAIT GALLERY PREVIEW
Martin Lukáč: Two Hands  
and a Magnifying Glass
30. 11. – 17. 1.
Na výstavě Two Hands and a Magnifying 
Glass, vzniklé pro ve Fait Gallery Preview, 
prezentuje Martin Lukáč sérii nových 
figurativních maleb, které zkoumají rozpo-
znatelné postavy pomocí zmnožení jejich 
zobrazení, a zároveň se pokouší o rozbití 
jejich posvátnosti, přičemž je věrně uza-
myká v jejich vlastních významech na 
plátně. Díky těmto nápadným rozporům 
má divák možnost se podílet na zpochyb-
ňování hierarchií, přítomných ve výtvarné 
a populární kultuře. 
en Martin Lukáč presents a set of new 
figurative paintings, exploring the recog-
nizable figures using the multiplication of 
their images, and simultaneosly is trying to 
deconstruct their sanctity, while keeping 
the figures locked in their own meanings 
on the canvas.
k / c Christina Gigliotti
Doprovodný program najdete na 
www.faitgallery.com

GALERIE 209
Údolní 53, budova U4 (D3) 
www.facebook.com/galerie209

Galerie 209 je vymezený prostor v rámci 
Ateliéru malba II FaVU VUT v Brně, Rybář-
ská 13/15. V pravidelném čtrnáctidenním 
provozu poskytuje prostor studentům 
fakulty i hostům z jiných uměleckých škol či 
již etablovaným umělcům mladé a střední 
generace. Galerie je svobodnou platfor-
mou otevřenou výzkumu a experimentům 
v umění. Přispívá k rozšíření vzájemné 
komunikace mezi ateliéry fakulty i jinými 
školami. Inspirací pro její vznik se stala Ga-
lerie 207 na pražské UMPRUM. Výstavy jsou 
doprovázeny přednáškami či diskusemi 
určené studentům celé školy i veřejnosti.
en Galerie 209 is a free platform for 
research and experimentation in art. It 
is a part of Painting II Department on 
Faculty of Fine Arts.

GALERIE ARCHITEKTURY BRNO
Starobrněnská 18 (E4) 
út – ne / Tue– Sun 10.00 – 18.00 
www.galeriearchitektury.cz

Kengo Kuma: Woven
12. 1. – 22. 2.
Brněnská repríza první výstavy významné 
osobnosti současné světové architek-
tury ve střední Evropě, která se koná ve 
spolupráci s Galerií Jaroslava Frágnera, 
Fakultou architektury ČVUT a pod záštitou 
Velvyslanectví Japonska v ČR. Ateliér 
představí Kumovy projekty a modely 
s důrazem na evropský kontinent. Kengo 
Kuma je celosvětově uznávaný japonský 
architekt, který má pobočky jak v Tokiu, 
tak v Paříži. Ve svých stavbách kombinuje 
tradiční japonské stavební materiály s mo-
derními technologiemi. V loňském roce 
vybrán jako autor Olympijského stadionu 
pro letní olympijské hry 2020.
en Brno hosts a reprise of first exhibition 
of an important persona of contemporary 
architecture. Kuma is an world-renowed 
Japanese architect, having his studios 
both in Tokio and in Paris. His buildings 
are combining traditional Japanense 
materials with modern technologies. Last 
year was chosen as an author of Olympic 
Stadium for Summer Games in 2020. At 
Brno is exhibiting projects and models 
accenting his work in Europe.
Česká cena za architekturu 2016 / 
Czech Architectonical Award 2016
březen/March
Výstava ukazuje projekty přihlášené do 
1. ročníku České ceny za architekturu 
vyhlášené v lednu 2016 Českou komorou 
architektů. Sedmičlenná mezinárodní 
odborná porota (Boris Bežan, Kees Kaan, 
Ivan Koleček, Miriam Lišková, Joe Morris, 
Martin Rein-Cano a Jan De Vylder) do už-
šího výběru nominovala 63 děl, ze kterých 
na podzim 2016 vzešlo osm finalistů a ně-
kolik mimořádných ocenění. Výstava je tak 
průřezem nejkvalitnějších architektonic-
kých počinů posledních desetiletí.
en Projects enrolled for the 1st year 
of Czech Architectonical Award. The 
comitee (Boris Bežan, Kees Kaan, Ivan 
Koleček, Miriam Lišková, Joe Morris, Mar-
tin Rein-Cano a Jan De Vylder) shortlisted 
63 projects and awarded several special 
awards. Exhibition basically maps the best 
architectonical realizations from the past 
decades.

GALERIE ARS
Veselá 39 (D4) 
út – pá / Tue–Fri 12.00 – 18.00, ne/Sun 
13.00 – 17.00 
www.galerie-ars.cz

Česká krajinomalba / Czech Landscape 
7. 9. – 13. 1.
Výběr z rozsáhlé sbírky Nadace Pojišťovny 
Kooperativa zahrnuje autory jako Mařák 
a Chittussi, Špála, Lhoták, Toyen či Zrzavý.
en Selection from the collection of Na-
dace Pojišťovny includes works by Mařák, 
Chittussi, Špála, Lhoták, Toyen, Zrzavý and 
others.

GALERIE JAMBORŮV DŮM
Brněnská 457, Tišnov  
po – pá /Mon–Fri 8.00 – 12.00, 
13.00 – 17.30, so/Sat 9.00 – 12.00, 
13.00 – 18.00, ne/Sun 9.00 – 12.00, 
13 .00– 16.00 
galeriejamboruvdum.tumblr.com

Šárka Koudelová – Permapink
28. 1. – 17. 3.
Důležitost druhohorních dějů pro 
vizuální podvědomí umělce současnosti 
zpracuje Šárka Koudelová v kontextu 
vlastního uvažování, v souvislostech 
okruhu tišnovských umělců a specifiko-
vání nového barevného odstínu. 
en The importance of Mesosoic processes 
on visual unconsiousness of an artist in 
the context of Tišnov artists and new 
colour shade. 
k / c Tereza Jindrová

GALERIE ART
Cihlářská 19 (C4) 
po – ne / Mon–Sun 14.00 – 01.00 
www.galerieartbrno.cz

Dalibor Knapp
5. 12. – 11. 1.
Petr Šprincl: Morava, krásná zem II: 
Zrození fašismu z ducha fašaňku / 
Moravia, the beautiful Land II: The birth 
of Fascism from the spirit of Carnival
14. 1. – 11. 2.
Co dělat, když je Ďábel poražen mo-
ravským katolíkem? Jak zpívat, když se 
duch fašismu rodí z fašanku? Kam jít, 
když kolem ve špalíru kráčí krojovaní 
s napíchnutým uzeným na tyči? Druhý díl 
nekonečného seriálu o Moravě s ná-
zvem Morava, krásná zem II nabízí ještě 
temnější sestup do duše Moravy, který 
je ale opojný jako mírně delirický stav 
po loku vína a rozžvýkání hroudy matky 
země. Vizuálně roztěkaná pouť zaměřená 
na spodní proudy moravské totožnosti, 
jejíž ozvěny by nechtěl slyšet ani Friedrich 
Nietzsche, neboť vínečko a juchání jsou 
jen skořápkou násilí. Podstata slováctví 
a pravého slovanství byla sice málem sme-
tena na slovenském zikkuratu, ale chrám 
moravské kultury a vzdělanosti z produkce 
AZ kvíz vše zachrání. Snad navěky.
en What to do when the Devil is defeated 
by an Moravian Catholic? How to sing 
when the spirit of Fascism is born from 
the Carnival? Second part of neverending 
story called Moravia, the beautiful Land II 
offers even darker descent into the soul 
of Moravia, heady as an light delirium af-
ter a sip of wine and chew of clod of land. 
k / c Miroslav Meixner, text: Lukáš Jiřička
Markéta Filipová
13. 2. – 11. 3.
Čerstvá absolventka malířského ateliéru 
se bezprostředně po jeho dokončení 
rozhodla upozadit výraznou tendenci ve 
své tvorbě – osobní interpretaci historie. 
Zájem se přirozeně přesunul k vlastnímu 
autoportrétu, tedy k upřeným očím, 
rozjímání a přehodnocování vlastního 
času. Výstavou v Galerii Art se Markéta 
Filipová pokusí tyto dva přístupy výrazně 
propojit a jako techniku volí tentokrát 
práci s plechem. 
en Recent graduate of painting studio 
changed hertopic from studying herself in 
set of selfportraits: staring eyes, contem-
plation and revision of own time. 
k / c Dana Balážová
Jiří Žák
13. 3. – 9. 4.
Autor vystudoval Akademii výtvarných 
umění v Praze v ateliéru Tomáše Vaňka. 
Absolvoval stáže u Dominika Langa a Edith 
Jeřábkové na UMPRUM, v Šalounově 
ateliéru pod vedením Ruth Noack a na 
Univerzitě umění a designu v Karlsruhe 
v ateliérech Isaaca Juliena a Vadima 
Fishkina. V roce 2015 se stal laureátem 
ceny EXIT a v témže roce působil v kolekti-
vu galerie 207 na UMPRUM. Je členem 
Ateliéru bez vedoucího. Ve své tvorbě 
se zabývá video-esejistickým přístupem 
a kritickou reflexí historických událostí 
i současnosti. Základem jeho prací je vždy 
politikum zprostředkované imaginativní 
imerzivní formou. 
en Jiří Žák uses video essays for critical 
reflection of both historical events and 
our present times. Foundation of his work 
can be descibed as politicum mediated by 
imaginative imersive form. 
k / c Ivana Hrončeková

GALERIE KLUBOVNA 
Francouzská 33 (C5) 
otevřeno od února út a čt (v ostatní 
dny po domluvě) / opened since 
February Tue and Thu (other days by 
an appointment) 17.00–19.00 
www.galerieklubovna.cz

&ChatShow
& (Barbora Trnková & Tomáš Javůrek)
21. 12. – 13.1.
Alžběta Bačíková, Ivars Gravlejs, Marta 
Fišerová, Lenka Klodová, Karolína Kohout-
ková, (c) merry, Kateřina Olivová, Martina 
Růžičková, Matěj Smetana, Anita Somrová 
Výstava je přístupná nonstop! 
Exhibition is opened nonstop!
Blok izraelských výstav / Block of Israeli 
exhibitions
Rona Stern, IL
1. 2. – 2. 3.
Ve svých dílech dokáže Rona Stern 
vykouzlit zvláštní, téměř exotickou atmo-

– RODNÝ DŮM JOSEFA HOFFMANNA / 
JOSEF HOFFMANN MUSEUM
náměstí Svobody 263, Brtnice  
út – ne 10.00 – 17.00, posl. prohlíd-
ka v 16.00. Mimo tyto hodiny po 
předchozí domluvě / Thu – Sun 10 
am – 5 pm, last tour at 4 pm. Outside 
these hours by appointment: tel. 
420 724 543 722

Josef Hoffmann: Inspirace / Inspirations
Stálá expozice / Permanent exhibition
Josef Hoffmann – Josef Frank: 
Od „nekonečné garnitury“ 
k otevřenému systému / From “Endless 
Garniture” 
to an Open System
22. 6. 2016 – 7. 5. 2017
Výstava se zabývá vztahem mezi umě-
leckými osobnostmi Josefa Hoffmanna 
a Josefa Franka, jehož díla se v České 
republice vystavují poprvé. Exponáty 
reprezentují Frankův volný a individuální 
otevřený systém ztvárnění Hoffmann-
ovy ideje komplexního pojetí zařizování 
prostoru – „Garniturdenken“. Výstava 
zároveň poukazuje na Hoffmannův význam 
a vliv na architekty a designéry, kteří jej 
následovali.
en The exhibition reflects the relationship 
between the two artistic personalities. 
Josef Frank's work is being exhibited for 
the first time in the Czech republic. The 
exhibition refers to Hoffman's influence on 
architects and designers who followed him.

MUZEUM MĚSTA BRNA
www.spilberk.cz
– HRAD ŠPILBERK (D3)
otevřeno út – ne / Thu – Sun 
9.00 – 17.00

Tajemné příběhy Pavla Čecha
1. 12. – 29. 1.
Pavel Čech, držitel ceny Muriel 2010 
a Muriel 2013 za nejlepší původní komiks, 
Magnesia Litera 2013 a Zlaté stuhy 2014, 
je brněnský ilustrátor a autor dětských 
knížek. Maluje obrazy, dělá objekty, kreslí 
komiksy. Vytváří zvláštní kouzelný svět, 
v němž se skutečnost mísí se sny a zážitky 
z dětských her.
en Pavel Čech, the holder of prestigious 
comic book awards and an author of 
drawings, children books, paintings and 
objects will build a strange magical world 
where reality meets dreams and child-
hood memories. 
k / c Robert Janás
Vasarely
2. 2. – 2. 4.
Výstava, ze které se vám roztočí hlava. 
Muzeum města Brna na Špilberku ten-
tokrát představí ikonu op artu, maďar-
sko-francouzského výtvarníka Victora 
Vasarelyho. Pestrobarevné i černobílé ge-
ometrické obrazce, optické iluze a efektní 
výjevy – tak se dají stručně popsat 
Vasarelyho díla. Ostatně, jeho obraz Zebra 
z roku 1937 se pokládá za jeden z raných 
příkladů op artu, tedy optického umění, 
přičemž pojem op art se objevil až 60. 
letech 20. století. Vasarely tedy výrazně 
předběhl svoji dobu. 
en Op-art icon Victor Vasarely in Brno. 
Coloured and black and white geometri-
cal shapes, optical illusions and impressive 
images. 
k / c Miroslav Houška (GOAP)

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY / 
MUSEUM OF ROMANI CULTURE
Bratislavská 67 (C6) 
út – pá, ne / Tue–Fri, Sun 10.00 – 18.00
www.rommuz.cz

Muzeum je unikátní institucí zabývající 
se historií a kulturou Romů od počátků 
k dnešku.
en A unique institution follows the history 
and culture of Roma from its beginnings 
until today. Besides the permanent 
exposition it offers temporary exhibiti-
ons, public events, so as it coordinates 
scientific research and activities for local 
children.
Poklad Romů (Amare Somnak)
Tajemství romského šperku
7. 10 – 30. 4.
Tradiční zlaté a stříbrné šperky, historické 
unikáty a současné šperky úspěšných 
romských designérek poprvé k vidění na 
jednom místě.
en Traditional gold and silver jewelery of 
Roma culture.
22. 1./19.2/ v 15 h – tvořivá dílna pro 
děti i dospělé, šperky z tradičních 
i netradičních materiálů.
21. 2./21.3 v 16 h – komentovaná prohlídka 
výstavy Poklad Romů s jejími kurátorkami.
26. 3. Workshop se šperkařkou 
Malgorzatou Mirga Tas.

OFF / FORMAT 
Gorkého 41 – dvorní trakt / yard (D3) 
út a ne / Tue and Sun 14.00-19.00 
tel: +420 737 969 098
www.offformat.cz

Václav Kopecký
11. 1. – 15.2.
Fotografie není jen oknem kamsi, ale také 
fyzickým objektem, procesem, bodem 
v čase a prostoru... médiem, které může 
zkoumat, heroizovat nebo kritizovat 
sama sebe. Tyto analýzy, manifestované 
ve větvících se vizuálních asociacích 
a rafinované instalační estetice, prolínají 
napříč autorovými prezentacemi a poslé-
ze se uzavírají v komplexnějších celcích. 
Ten poslední, započatý nad otisky fosílií/
kamennými negativy před dvěma roky, se 
završuje právě nyní. 
en Photography as physical process 
contemplating a point in time and space... 
a medium that can study, celebrate or 
criticize itself. These analysis manifes-
tated in branching visual associations 
and sophisticated esthetic of installatiion 
are typical for author´s single works as 
well as more complex sets. The last one 
is dedicated to imprints of fossils/stone 
negatives.

Michal Kindernay a Tomáš Hrůza
22. 2. – 29. 3.
Zdánlivě chaotické přírodní procesy 
– pohyby mraků, reakce rostlin, zvuky 
a signály – a také stopy lidských intervencí 
v nich, to vše je zdrojem dat, které Michal 
Kindernay získává a reprezentuje pro-
střednictvím svých DIY aparátů a registrů, 
fotografií a videí. Zájem o tato média, 
jistou prostotu a statičnost záznamu či 
zájem o přírodní fenomény s ním sdílí 
Tomáš Hrůza, který své strategie doplňuje 
i o performanci. Oba autoři se tak, ať už 
vážněji, či s více či méně zřetelnou ironií, 
dotýkají vztahu člověka a jeho okolí a vstu-
pují do vzájemně se doplňujícího dialogu. 
en Seemingly chaotic nature processes 
– movement of clouds, plant reactions, 
noises and signals – and traces of hu-
man activity can be called as sources of 
Michal Kindernay. He gets his data using 
DIY machines a registers, photographs 
and videos. Interest in this media, certain 
simplicity and static quality, and interest 
in natural phenomenas is shared with 
Tomáš Hrůza, who to this list strategies 
adds performative media.

PRAHA / FÓRUM PRO 
ARCHITEKTURU A MÉDIA
Kulturní prostor s kavárnou 
Nádvoří Pražákova paláce, 
Husova 18 (D4) 
po – ne / Mon–Sun 12.00 – 00.00 
prahavbrne.cz, www.forum4am.cz

Rádio Ivo
10. 1. 20.00
Přenesení rozhlasové hry na divadelní 
prkna bez jakékoli transformace. Pouze 
s možností vidět její vznik. Normální 
příběhy ze života. Rozpačitá trojice per-
formerů podává vcelku suverénní výkon.
en Radio play trasmitted to theatre. 
Stories of common people. Three puzzled 
performers giving a selfconscious show. 
Hrají / Performers: Johana Švarcová 
(KAZETY), Petr Marek (Midi Lidi), Marian 
Moštík (LÁHOR/Soundsystem).
Art’s Birthday
17. 1. 19.00
Oslava narozenin umění, koncerty, insta-
lace, performance a odpoledne věnované 
dětem. 
en Happy birthday! Afternoon for kids. 
Účinkující / Performers: B4: Die Mitterna-
chtsmaus – The Plastic People of The Uni-
verse / koncert; Ján Podracký: Collective 
Composition no. 1 / koncert; Jan Sůsa & 
Zdenek Tomášek: VKV – Rádiová inter-ak-
ce / zvuková instalace; Thomas&Ruhller 
(NL) / performance; Richard Fajnor: 
HangArt / performance.
Cítím se jako Ulrike Meinhof
27. 1. 20.00
Křest knihy – obsáhlého výběru statusů 
a tweetů Zuzany Fuksové, spoluzakladatel-
ky uskupení Čokovoko. V knize mimo jiné 
najdete odposlechy, výpisky, přísahy a po-
selství, dále popisy prokrastinace, dopisy 
taťkovi či cestopisy v pěti řádcích.
en Book launch of selection of Facebook 
statuses and tweets of Zuzana Fuksová 
from famous band Čokovoko.
Živé hraní k promítání
28. 1. 15.00
Pravidelný multimediální dětský workshop, 
jenž je součástí série vzdělávacích akcí, 
které se jak v praxi, tak i v teorii, věnují 
nejmladším posluchačům a audiovizuál-
ním umělcům,  generaci “born digital” od 6 
let. Tentokrát s Jánem Podrackým a jeho 
grafickými partiturami. 
en Regular multimedial workshop for kids. 
Since 6 years. This time with Ján Podracký 
a his partitures.
E (US/Thrill Jockey), Thalia Zedek,  
Jason Sanford, Gavin McCarthy
31. 1. 20.00
Bostonská superskupina E (Thrill Jockey) 
ve které hrají Thalia Zedek (Come, Uzi, 
Live Skull), Jason Sanford (Neptune), and 
Gavin McCarthy (Karate). Vstupné: na 
místě 
en Superband E (Thrill Jockey) from 
Boston.
S(o)unday Mixtapes Feat. Skupina
5. 2. 19.00
Pravidelný nedělní večer prostoru PRAHA 
věnovaný experimentální hudbě. Tentokrát 
věnovaný žánru field-recording se zapoje-
ním studentů audiokultury. 
en Regular Sunday evening with ex-
perimental music. This time dedicated 
to field-recording with students od 
audioculture.
D’epog: Sakurambo
6. 2. 19.30
Třetí část monodramatického triptychu 
DIY v podání experimentálního divadla 
D’Epog. Klasické činoherní monodra-
ma volně inspirováno životem, dílem 
a heroickou smrtí držitele Nobelovy ceny 
za literaturu Yukio Mishimy. D´EPOG je 
platformou pro současnou experimentální 
inscenační tvorbu. Vstup 80 Kč studenti / 
180 Kč dospělí.
Architektúra & Urbanizmus
8. 2. 18.00
Představení a křest výročního 50. ročníku 
časopisu Architektúra & urbanizmus, vy-
dávaného Ústavem stavebníctva a archi-
tektúry Slovenskej akadémie vied. Zimní 
číslo roku 2016 je věnované teoretické-
mu zkoumání architektury v uplynulém 
století v ČSR a okolí. Uvede šéfredaktorka 
Henrieta Moravčíková a člen redakční rady 
Matúš Dulla. 
en Launch of new 50th edition of Slovak 
magazine Architektúra & urbanizmus.
Prostor Pro: Studio Deform
22. 2. 18.00
Série autorských prezentací s diskusí. 
Tentokrát s design studiem deForm, 
projektem dvou studentů z Pražské VŠUP, 
Václava Mlynáře a Jakuba Pollága. Zabývají 
se tématy spojenými s návrhy mobiliářů, 
interiérů a s vystavováním architektury. 
en Series of presentations and discu-
ssions. This time with studio deForm. �

7. 10. 2016—30. 4. 2017 
mediální partneř i výstavy

VÝSTAVA SE KONÁ POD ZÁŠTITOU
MINISTRA KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY, 
MGR. DANIEL A HERMANA

uvádí výstavu
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Unikátní příběhy českého výtvarného 
umění (1900–2015) od autorů Ondřeje 
Horáka, Jiřího Franty a Davida Böhma. 
Knihu vydává nakladatelství Labyrint.

www.labyrint.net — t. 224 922 422

Unikátní příběhy českého výtvarného 

Olgoj Chorchoj

9. 12.2016
 —————— 

16. 4. 2017
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EMOTION

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM
HUSOVA 14, BRNO
WWW.MORAVSKA-GALERIE.CZ

OCH Art Map 1.2 45 x6 9.indd   2 21/12/2016   23:52



F

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

21 3 4 5 6 7 8 9

MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC KNIHKUPECTVÍ ARTMAP

SOLO OFFSPACE

GALERIE ARS
PRAHA

PRAŽÁKŮV PALÁC

GALERIE 209

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM

FAIT GALLERY

DŮM UMĚNÍ

MAKEMAKE

DŮM PANŮ Z KUNŠTÁTU

GALERIE ARCHITEKTURY

HRAD ŠPILBERK

OFF FORMAT

VILA TUGENDHAT

GALERIE ART

MONOMACH

UMAKART
STROM ART

G99

TVAR

GALERIE TIC

INDUSTRA ART

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY

JURKOVIČOVA VILA

GALERIE KLUBOVNA

Multiplace
6. 3. – 16. 3.
Multiplace je síť lidí a organizací věnujících 
se interakci médií a technologií s uměním, 
kulturou a společností. Spolu s pražským 
festivalem Enter, Bienále WRO ve Wrocla-
wi a Ars Electronicou v Linzi patří festival 
Multiplace k hlavním přehlídkám umění 
nových médií ve střední Evropě. 
en Multiplace is a network connecting 
medias and technologies with art, culture 
and society.

S(o)unday Mixtapes
12. 3. 19.00
Pravidelný nedělní večer v prostoru 
PRAHA věnovaný experimentální hudbě. 
Tentokrát tematicky navazuje na probíhají-
cí festival MULTIPLACE. 
en Regular Sunday evening with experi-
mental music. This time connected with 
MULTIPLACE festival.

D’epog: Sakurambo
27. 3. 19.30
Třetí část monodramatického triptychu 
DIY v podání experimentálního divadla 
D’Epog. Klasické činoherní monodra-
ma volně inspirováno životem, dílem 
a heroickou smrtí držitele Nobelovy ceny 
za literaturu Yukio Mishimy. D´EPOG je 
platformou pro současnou experimentální 
inscenační tvorbu. Vstup 80 Kč studenti / 
180 Kč dospělí. 
en Third part of monodramatic triptych 
DIY by experimental theatre D´Epog.

SOLO OFFSPACE
Körnerova 9 (D5) 
solooffspace.tumblr.com 
www.facebook.com/solo.offspace

Václav Magid
25. 1. – 19. 2.

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

Laco Teren
24. 11. – 13. 1.

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

Jak to vlastně bylo. Devadesátky 
U Dobrého pastýře / What had happen. 
Nineties at U Dobrého pastýře
Petr Babák, Richard Fajnor, Vladimír 
Havlík, Lukáš Jasanský a Martin 
Polák, Barbora Klímová, Milan 
Mikuláštík, Václav Stratil a kolektiv,  
Filip Turek, Jiří Valoch
8. 12. – 11. 2.
Devadesátá léta jsou stále chápana jako 
„bílé místo na mapě“, jemuž není vě-
nována dostatečná odborná pozornost; 
stejně jako zlomové období, které zfor-
movalo současný výtvarný provoz. Stalo 
se zdrojem retro nostalgie i urbánních 
legend. Výstava představuje 90. léta 

prostřednictvím jakýchsi mikro-příběhů, 
jež se vážou k historii Galerie mladých 
a Galerie U Dobrého pastýře. Jednotlivé 
příběhy zde účinkují jako „náhledy“ do 
současného povědomí o 90. letech. 
en Nineties are still kind of blind spot 
on the map of art. Micro-stories from 
galleries Galerie mladých a Galerie 
U Dobrého pastýře.
k / c Katarína Hládeková, Marika Kupko-
vá, Jiří Ptáček

– GALERIE MLADÝCH
Dominik Forman: Konec se blíží /  
The End is Near
28. 2–25. 3.
Autor se dlouhodobě zabývá klasickým 
médiem malby. V jeho tvorbě nachá-
zíme několik opakujících se formálních 
poloh – oscilaci mezi hutnou, až nesne-
sitelně vysokou vrstvou nánosu barvy 
a plochou, která nezakrývá své materi-
ální vlastnosti, jako např. viditelné tahy 
štětcem. Materiálnost, hmota, přiznaná 
vrstva barvy jsou jedním z východisek 
autorovy tvorby. Výstava bude tematicky 
reflektovat vztah média malby vůči 
reálnému objektu, esteticko-politické 
paralely a společenské emancipační 
fenomény. 
en Clasical paintings reflecting relation 
of painting medium to real object, 
esthetical-political paralels and phe-
nomenas of social emancipation. 
k / c Marika Kupková

– GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE
Peter Fabo, Adam Holý, Tillman Kaiser, 
Petr Strouhal, Roman Štětina:
Theory Of Ghosts / Teorie duchů
28. 2. – 6. 5.
Černou a bílou barvu bychom mohli 
vnímat jako tzv. „ghost colours“. Mrtvé 
připomínky kdysi zářivých barev. Živost, 
která vyprchala a zůstala po ní jen vzpo-
mínka v odstínech šedi. Vybraná díla, až 
na výjimky, pracují převážně s černobílým 
obrazem. Výstava si však neklade za cíl 
vytvořit přehlídku podle banálního este-
tického klíče, ale chce se soustředit na 
„nebarevnost“ jako na určitý stav ducha. 
Jedna z teorií tvrdí, že duchové jsou ve 
skutečnosti živí. Mrtví jsme my. A oni se 
nám to neustále snaží říct. 
en Black and white can be called "ghost 
colours": dead memories of once radiant 
colours. Non-colourness as a state of 
mind. We are the dead ones. And they 
keep trying to tell us. 
k / c Jiří Havlíček

– KONTEXT
Vojtěch Rada: Solidní neúspěch /  
Solid Failure
28. 2. – 25. 3.
Nemožnost dosažení cíle ne kvůli vlastní 
neschopnosti, ale pro neurčitost toužené-
ho. Přejeme si vidět dříve, než se díváme. 
Přítomnost je tak stále odkládána do 
budoucnosti, která tím přestává existovat. 
Neboť, jak již někdo řekl či napsal, skutečná Lukáš Karbus, bez názvu, 2016, akvarel, tuš a kvaš na papíře / Untitled, 2016, watercolor, ink and gouache on paper

budoucnost je pouze ta, kterou neočeká-
váme, ta která nás překvapí. Tři video-pro-
jekty Vojtěcha Rady reflektují skrze zcela 
odlišné příběhy a vizuální motivy právě tento 
paradox – touhu dosáhnout nedosažitel-
ného. Toto napětí mezi teď a vzdáleným je 
zároveň polem představivosti. 
en Impossibility to reach goals not 
because own incapabality, but because 
of efemerality of desired. Three video 
projects of Vojtěch Rada. 
k / c Tereza Hrušková

VILA TUGENDHAT
Černopolní 45 (B5) 
leden a únor / January and February: 
st–ne / Wed–Sun 9.00–17.00 
březen/March: út–ne / Tue–Sun 
10.00–18.00 
tugendhat.eu 
Vstupenky rezervujte na tel.: 
+420 515 511 015/017, +420 731 616 899  
nebo na e-mailu: info@tugendhat.eu

Projekce filmu Safty Last! s hudebním 
doprovodem NNY
26. 1., 20. 00
Cyklus pravidelných filmových projekcí ve 
vile Tugendhat bude v roce 2017 zahájen 
legendou němých snímků O patro výš 
(Safety Last!). Projekce bude doprovázena 
živým hudebním doprovodem v podání 
Lukáše Klempy aka NNY. 
en Cycle of regular film projections starts 
with silent movie Safety Last! film accompa-
nied with live music of Lukáš Klempa aka NNY.

Den hudby ve vile Tugendhat
27. 3., 19.30
Jubilejní V. ročník pravidelného cyklu 
koncertů tělesa Brno Contemporary 
Orchestra je věnován baletu a to kon-
krétně autorské úpravě opery Bohuslava 
Martinů, Divadlo za branou. 
en Jubilee V. year of concerts of Brno 
Contemporary Orchestra is dedicated to 
ballet.

SCREENSAVERGALLERY
online umění ve vašem screensaveru / 
online art in your screensaver 
screensaver.metazoa.org
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