
Přemysl Procházka, Vojtěch Vlček:  
Dům s bazénem
3. 2.–21. 2.
Přemysl je student 4. ročníku ateliéru 
Malby 1 a Vojtěch 3. ročníku ateliéru 
Intermédia brněnské FaVU. Oba pracují 
převážně s malbou a oba netradičním 
způsobem. Jejich tvorbu provází humor, 
dětská hravost a překračování hranic 
média malby. 
k / c Dana Dvořáková, Fátima Khaledová
Tereza Brussmannová, Tomáš Prokop: 
Šichta
2. 3.–1. 4.
Společná výstava dvou studentů ze dvou 
škol – pražské AVU a brněnské FaVU. 
Tereza Brussmannová je ve 3. ročníku na 
AVU v ateliéru Pavly Scerankové a Dušana 
Záhoranského. Tomáš Prokop studuje na 
FaVU v 5. ročníku, ateliér Jana Ambrůze. 
Na základě otevřeného dialogu pojmou 
autoři prostor galerie krátce po sezná-
mení s ním. 
k / c Dana Dvořáková

GALERIE TVAR
Rosická 1 (H5) 
galerie funguje vernisážovou formou, 
ve středu od 18. 00., nebo po telefo-
nické domluvě na tel. 773 037 876 
www.galerietvar.tumblr.com

UPFALL?!
leden
Noise rock duo aus Frankreich.
Lucie Rosenfeldová
leden
Pavla Malinová
únor

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

Markéta Polcarová: Ye mak a better 
door than a windae
17. 12.–12. 1.
Markéta studovala tělový design na 
brněnské FaVU a již několik let žije na 
různých místech po celém světě (stáže 
v Japonsku, Estonsku, Skotsku). Má spe-
cifický smysl pro humor, performanční 
talent, trpělivost, preciznost a čas. Ze 
Skotska přivezla dílo ideální do galerie 
ústící do veřejného prostoru. 
k / c Kateřina Olivová
Timo
12. 1.–8. 2.
Timo je známý a oblíbený streetartový 
umělec, autor mnoha realizací ve veřej-
ném prostoru i současného štítu galerie 
Umakart. Nikdo ho nikdy neviděl, přesto 
už měl výstavu v galerii Off Format, do-
kázal si získat slušnou fanouškovskou 
základnu a má i svoje heslo na české 
wikipedii (poznejbrno.cz/timo). 
k / c Kateřina Olivová

(c) merry: Uvnitř
9. 2.–7. 3.
Výstava (c) merry (Marie Maixnerové) 
začíná jako celodenní fyzická 
performance, jejímž záznamem je 
prostý text, posléze prezentovaný 
prostřednictvím nových technologií. 
(c) merry je akademicky zatížená 
internetová umělkyně, která po studiu 
několika nesouvislých oborů zakotvila 
na KVV UPOL jako jeden z doktorandů 
Vladimíra Havlíka. Ani při svých 
projektech ve fyzickém prostoru se 
nedokáže oprostit od zkušeností, 
které nabyla na síti jako "heavy user" 
i jako autorka internetových prací 
s performativními aspekty. Její tvorbu 
tak nelze vnímat zcela bez pachuti 
postinternetového věku. /txt: (c) merry 
http://crazymerry.tumblr.com 
k / c Barbora Trnková, Tomáš Javůrek
TMA
8. 3.–4. 4.
V umělecké skupině TMA se sešly tři 
pražské umělkyně, které však spojuje 
zkušenost s působením v Brně. Ze své 
okrajové pozice nevybíravě a se sžíravým 
humorem komentují a kritizují fungování 
umělecké scény. Dosud publikují hlavně 
na webu, v galerii Umakart dostanou 
šanci i k prostorové intervenci. 
k / c Šimon Kadlčák

INDUSTRA ART
Masná 9, areál Mrazíren Rovner (H6) 
st–so 13.00-19.00, ne 10.00-19.00 / 
Wed-Sun 13 am-7 pm, Sun 10 am-7 pm
industrabrno.cz

Nikolaus Feinig, Pirmin Hagen, 
Christine, Katscher, Sebastian Koch, 
Fabian Leit, Raphaela Riepl, Vinz 
Schwarzbauer, Simon Vith:
FRANZ The Lonely Austrionaut:  
Art Groupie
11. 12.–15. 1.
Výstava osmi umělců sdružujících se 
okolo časopisu FRANZ The Lonely Aus-
trionaut se zaměřuje na kresby a grafiku 
s příběhem. Časopis byl pojmenován 
po jediném rakouském astronautovi 
Franzovi Viehböckovi. Výstava má nara-
tivní strukturu podobnou uměleckému 
přístupu časopisu a je založena na textu 
popové písničky Art Groupie. Každý 
z umělců se nechává inspirovat částí 
tohoto textu. Rozdílné přístupy umělců 
pracujících s textem písně drží pohro-
madě v experimentálním narativu. 
k / c Slavomíra Ondrušová a Milan Vagač 
(Časopis X)
Petra Čížková, René Nagy, Matúš 
Novosad, Dominik Hlinka, Adam 
Šakový, Marek Burcl, Milan Vagač, Juraj 
Kadlečík, Kristína Kandriková:
Únor v Měsíci, Tříbeni ascendentů / 
February in the Moon, Refining the 
Ascendants
28. 1.–21. 2.
V pořadí již čtvrtá společná výstava 
Ateliéru malby představuje výběro-
vou sestavu absolventů a současných 
studentů, kteří se výrazným spůsobem 
kvalitativně a kontextuálně vztahují 

k přehodnocování materiality obrazu 
a spirituality viděného (a obráceně) 
ve vztahu k determinujíci povaze bytí 
a vnímání. Skoumání si predstavujeme 
jako určitou hranici, či prechod mezi 
individuálním a kolektivním vedomím. 
en: Already the fourth collective exhi-
bition of the Painting Studio presents 
a selected configuration of absolvents 
and present-day students who - in 
a significant way - qualitatively and 
contextually relate to the reevaluation 
of the materiality of a picture and the 
spirituality of the viewed (and vice versa) 
in relation to the determining nature 
of being and perceiving. We imagine 
exploration to be a certain frontier or 
a transition between the individual and 
collective consciousness. 
k / c Klaudia Kosziba

Eliška Perglerová, Iveta Čermáková, 
Lenka Burdová: Bloky / Blocks
27. 2.–31. 3.
Výstava tří umělkyň, které ve své volné 
tvorbě pracují s prostorem a jeho 
různým vnímáním, ale každá vlastním 
způsobem. Výstavní projekt si dává za 
úkol vytvořit mobilní, prostorovou in-
stalaci, která se díky panelovému řešení 
bude v průběhu výstavy proměňovat. 
en: Exhibition of three artists, working 
with space and it’s various perception in 
their free-creation, but each of them in 
her own way. Exhibition project creates 
mobile, spatial installation, which is 
variable.
Performance na vernisáži: Dírkované 
kino: Tereza Magnan, Filip Jakš a Aňa 
Šebelková
Nikola Klinger: Fotografie krajiny
27. 2.–31. 3.

KNIHKUPECTVÍ ARTMAP / 
BOOKSTORE ARTMAP
Místodržitelský palác,
Moravské náměsti 1a (F4) 
bookstore.artmap.cz + fb

Václav Janoščík: Ontologie v současném 
umění a filosofii
14. 1.
Přednáška a diskuze ke knize Objekt. 
V současné filosofii, ale i umění, lze 
sledovat nový zájem o objekty a jejich 
formy, status, využití i samotné bytí. 
Přednáška provázaná s představením 
jednotlivých textů publikace Objekt, 
předostření linií tohoto obratu, jeho 
možnosti a úskalí.
Marie Meixnerová: #mm net art
Únor
Internetové umění ve virtuálním a fyzic-
kém prostoru prezentace. Představení 
nové publikace.

MAKEMAKE /maki:maki/
pasáž Alfa, 1. patro, Poštovská 8c (F4)
po–ne 7.00–24.00
makemakegallery.tumblr.com
nezávislý off-space výstavní prostor

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ /
MORAVIAN GALLERY IN BRNO
st–ne 10–18, čt 10–19 h / Wed-Sun 
10 am-6 pm, Thu-10 am-7 pm 
Volný vstup do stálých expozic / Free 
admission to the permanent exhibiti-
ons: Pražákův palác, Uměleckoprůmy-
slové muzeum, Místodržitelský palác 
www.moravska-galerie.cz

– PRAŽÁKŮV PALÁC
Husova 18 (F4)

Nová stálá expozice Art is here
od 1. 12. 2015
Nová stálá expozice přináší vybrané ka-
pitoly a příběhy umění po roce 1945. Její 
osu tvoří umělecká sbírka a archiv Jiřího 
Valocha, klíčové osobnosti nejen kultur-
ního Brna. V trojjediné pozici umělce, 
kurátora, teoretika umění se Jiří Valoch 
stal protagonistou radikální proměny 
umění. Nové konceptuální formy umění 
stíraly rozdíly nejen mezi jednotlivými 
uměleckými disciplínami, ale rovněž 
mezi uměním a životem. Brno se stalo 
jedním z důležitých ohnisek umělecké 
revoluce. Expozice dokumentuje nejen 
zásadní projevy nového umění, ale 
mapuje rovněž jeho lokálně historické 
předpoklady i mezinárodní přesahy. 
k / c Ondřej Chrobák, Jana Písaříková.
Cena Jindřicha Chalupeckého. Finále 
2015
25. 9.–17. 1.
Podrobné informace k výstavě a letošní 
Ceně Jindřicha Chalupeckého 2015 
najdete na druhé straně.
Nejkrásnější české knihy roku 2014
1. 12.–6. 3.
Výstava představí výsledky jubilejního 
50. ročníku soutěže o Nejkrásnější české 
knihy roku, kterou každoročně pořádá 
Ministerstvo kultury ČR a Památník ná-
rodního písemnictví v Praze. Letošního 
ročníku se zúčastnilo 156 nakladatelů 
s 262 knihami a odbornou porotu vedla 
Zuzana Kubíková. Návštěvníci výstavy 
budou mít možnost v knihovně Moravské 
galerie zalistovat nejen oceněnými kni-
hami, ale i publikacemi, které postoupily 
do užšího výběru. 
k / c Hana Karkanová

– ATRIUM
Boris Ondreička: Y
1. 12.–28. 2.
Výstavní projekt Borise Ondreičky 
Neviditelné protézy klade největší váhu 
na metaforu jako zprostředkovatelku 
mezi realitou a mýtem, jako překlada-
telku uvnitř hyper-asociativního mozku, 

 UMA AudioGuide
k / c kurátor / curator

 mimo mapu / out of map

Informace o termínech vernisáží 
najdete na stránkách artmap.cz

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

– DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA
Malinovského nám. 2 (F4)

Václav Jirásek: Svět podle  
Ironyma Koola
9. 12.–7. 2.
Svět Ironyma Koola je krásné, bolestivé 
místo. S úšklebkem sleduje Kool pokra-
čující rozklad západní společnosti, do 
něhož s patřičným despektem zahrnuje 
i dnešní život člověka, jehož je nucen 
být alter egem. Kool je připomínkou 
svobodného a idealistického mládí, 
oplakaným ironickým hrdinou, kterým 
umělec býval a není. Jevy vypuzené na 
okraj společnosti mu poskytují nejen 
symbolický materiál pro obžalobu 
civilizace, ale taky příležitost k vyváznutí 
z tohoto světa. Tuláci a další trosky na 
pomezí kultury a přírody vytvářejí místa 
nespojitosti, slibující možnost průniku 
do Hádovy nebo jiné říše. Na mnoha ki-
lometrech ujetých v „autě-rakvi, z něhož 
jsou všechny pohledy krásné jako plátno 
IMAXu“ bleskem loví lišky a vykrmuje 
prasata tatrankami, upřímně se baví 
každodenními bizarnostmi a romanticky 
obdivuje prostotu v krajinách, zátiších 
sestavených pasáky, v eskapických 
popových záblescích i relikviích tradič-
ních hodnot, vědomý si jejich krutosti 
a dnešku zoufale neadekvátních stránek. 
Návrat není možný, ani žádoucí, ale 
pokud se člověk, jakkoli marně, neobrací 
k nepochopitelnému, současnost je 
příliš plná utrpení a mnohem míň vzne-
šených pocitů – trapnosti a groteskní 
ubohosti. Psů přikovaných k vzrušujícím 
vrakům, torz životních snů v izolova-
ných, nikdy nedostavěných domech, lidí 
schoulených na ulici, uvadajících květů 
a dětí v gumových maskách smrti. Este-
tické hody Jiráskovy malířské obraznosti 
ukazují absurdnost jediného – života bez 
pána, ať už coby obyčejného majitele 
nebo spolehlivé duchovní autority.

Svět podle Ironyma Koola spojuje 
několik tematických okruhů vznikajících 
na cestách během posledních více než 
deseti let a je Jiráskovou první velkou 
výstavou nových fotografií od projektu 
Industria (2006).
k / c Michal Nanoru
Miloš Budík
9. 12.–7. 2.
Výstava seznámí v retrospektivním 
výběru s dílem jednoho z nestorů 
brněnské fotografie. Akcentováno bude 
zejména období prvních desetiletí 
druhé poloviny 20. století, kdy se Miloš 
Budík věnoval tematice s motivy městské 
krajiny pojímané v duchu tehdy aktuální 
poezie všedního dne. Pracoval často 
s protisvětlem, s diagonálně řešenou 
kompozicí a s nadhledem, kromě 
civilních městských motivů vznikla také 
řada momentek reflektujících život 
Brňanů v různém kulturním a pracovním 
prostředí. Jako jeden z mála se tehdy 
úspěšně účastnil mnoha mezinárodních 
přehlídek současné fotografické produk-
ce, byl zakládajícím členem skupiny VOX. 
Jeho sepětí s brněnským kulturním živo-
tem vyústilo ve spolupráci s kulturními 
periodiky, kromě dokumentárních foto-
grafií zde uplatnil i volnou fotografii jako 
doprovod k literárním dílům, některým 
tématům se pak věnoval dlouhodobě. 
k / c J. Vránová ve spolupráci s L. Bartlem
František Vrána
9. 12.–7. 2.
Nábytek, interiéry, volná tvorba
Milan Houser: Barvometrie
9. 3.–1. 5.
Výstava předního českého a brněnského 
umělce Milana Housera (1971) přinese 
jednak aktuální sondu do Houserova 
současného myšlení v oblasti malby, 
jednak určitým způsobem zhodnotí jeho 
tvorbu za poslední desetiletí.
V hlavě architekta / Kraus – Sládeček
9. 3.–1. 5.
David Kraus (*1970) a Svatopluk Sládeček 
(*1969) jsou architekti, kteří patří mezi 
solitérní, obtížně zařaditelné tvůrce. 
Tuto pozici si získali jednak díky stavbám, 
nekonvenčnímu uvažování o architektuře 
nebo i strategiím, které uplatňují při pro-
sazování svých názorů na architekturu.
Robert V. Novák: ALBVM
9. 3.–1. 5.
Autor je známý především svou produkcí 
z oblasti grafického designu, současně 
také fotografuje – ve výstavních síních 
se jeho práce objevují od devadesátých 
letech. Černobílé fotografie R. V. Nováka 
inklinují k jednoduchosti, důležitým 
fenoménem je světlo, které často zastírá 
konkrétnost motivu, akcentuje jeho 
poetiku a mnohovýznamovost.

– DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU
Dominikánské nám. 9 (G4)

Phill Niblock: Still Waiting for Title
25. 11.–24. 1.
Americký hudebník, fotograf a filmař 
Phill Niblock, spoluzakladatel a pro-
vozovatel progresivní umělecké scény 
Experimental Intermedia v New Yorku, 
patří k důležitým postavám soudo-
bého intermediálního umění. Ačkoli 
se proslavil zejména jako skladatel 
elektronické hudby, v poslední době se 
ve světě umění prosazuje zejména jeho 
vizuální dílo – filmy, fotografie a audio-
vizuální instalace, důkazem čehož je 
loňská retrospektiva v Musée pour la 
photographie v Lausanne a nadcháze-

jící instalace v londýnské Tate Modern 
v roce 2015. Návrh výstavy pro Dům 
pánů z Kunštátu a Galerii G99 v Brně je 
koncipován retrospektivně a představí 
všechny důležité polohy Niblockova 
vizuálního umění – černobílé fotogra-
fické portréty a zátiší z poloviny 60. let, 
průkopnické 16mm krátké filmy z konce 
60. let, diapozitivové projekce a instala-
ce abstraktních struktur ze 70. a 80. let 
a proslulé minimalistické filmové snímky 
z rozsáhlého cyklu The Movements of 
People Working (Pohyby pracujících lidí) 
ze 70., 80. a 90. let. Výstava bude aktu-
álně doplněna o audiovizuální instalaci 
vytvořenou autorem in situ speciálně 
pro prostor Galerie G99. 
k / c Jozef Cseres, Mathieu Copeland
Jaromír 99: Nechte mě tady!
10. 2.–19. 3.
Výtvarná tvorba Jaromíra Švejdíka alias 
Jaromíra 99 je známá široké skupině 
komiksových fanoušků a v posledních le-
tech nejen jim. Od chvíle, kdy se komiks 
o Aloisi Nebelovi stal generační filmovou 
legendou, znají obrysy jeho práce 
i lidé, kteří běžně nenavštěvují galerie 
a výstavní síně. Technikou kresby a po-
čítačové grafiky pak Jaromír 99 vytváří 
komiksy, mezi něž patří úspěšný Alois 
Nebel (Labyrint, 2008), který v podobě 
stejnojmenného filmu získal i Evropskou 
cenu pro nejlepší animovaný film v Ber-
líně a Českou republikou byl nominován 
na Oskara, dále Zámek Franze Kafky 
(Labyrint, 2013) a aktuálně pak komiks 
Zátopek (Argo/Paseka, 2016), který by 
měl být vydán v době konání výstavy.

– G99
Dominikánské nám. 9 (G4)

Olaf Eggers
25. 11.–24. 1.
Projekt Lenky Sedláčkové a Radka Čáka 
představí Olafa Eggerse z Kolína nad 
Rýnem.
Jan Krtička: Zvuková instalace
9. 2.–19. 3.
Jan Krtička se ve své práci pohyboval 
dlouho na hranici sochařského objektu 
a instalace. Podstatný pro něj byl 
prostor a kvality materiálu a snažil se 
nabídnout divákovi intenzívni zkušenost 
prožitku místa. V poslední době ho zají-
mají možnosti dokumentace díla, hledá 
způsoby kódování a přenosu informace 
o uskutečněné situaci, nebo procesu: 
manipuluje fotografie ze svého portfolia, 
nebo je nahrazuje slovním popisem, kte-
rý poté prezentuje ve formě nahrávky.

FAIT GALLERY 
www.faitgallery.com
FAIT GALLERY
Božetěchova 1 (A3) 
st a čt 13.00–18.00, so 14.00–18.00 / 
Wed-Thu 1-6 pm, Sat 2-6 pm

Peter Demek: Status
3. 12.–28. 1.
Na základě dlouholeté práce a perfektní 
znalosti materiálu vytváří Peter Deme 
objekty fungující ve vztahu jednotka, 
kontext a jejich následná manipulace 
v čase. V procesu hledání ideálních 
forem je určitý motiv – forma – abstra-
hován v záblesku intuice ze splynutosti 
okolního světa, zhmotněn s důrazem na 
fyzické vlastnosti materiálu, vržen do 
prostředí – nutné přítomnosti nosiče 
a manipulován performativní akcí – jed-
norázovou proměnou nebo mechanic-
kým pohybem v čase. Celý proces je 
zpřítomňováním ideální formy, která je 
vždy jaksi za viditelným, a to prostřed-
nictvím jejího vyrýsování nebo naopak 
vplynutí. Autor představuje sérii nových 
prací, které byly aktivovány ve výstavním 
prostoru během vernisáže.
k / c Michal Novotný

FAIT GALLERY MEM
Božetěchova 1 (A3) 
st a čt 13.00–18.00, so 14.00–18.00 / 
Wed-Thu 1-6 pm, Sat 2-6 pm

Josef Achrer: Backstories
3. 12.–28. 1.
Do prostoru Fait Gallery MEM připravil 
Josef Achrer (*1982) výstavu, která i přes 
svou svůdně vyhlížející zjevnost v mnoha 
ohledech téma obrazu a malby jako 
takové překračuje. Zároveň ale znovu 
objevuje řadu vztahů a daností, které 
tradičně spoluutvářely status obrazu 
a jeho percepci. Do této potvrzovací 
smyčky však vstupují momenty, které nás 
mohou z této debaty vyvést k širší úvaze 
o fenoménech naší aktuální současnosti.
k / c Martin Nytra

FAIT GALLERY PREVIEW
Dominikánské nám. 10 (G4) 
út–so 10.00–18.00 / Tue-Sat 10-6 pm

Jan Poupě: Množina pohledů
9. 12.–21. 1.
Poupě konstruuje své geometrické ob-
razy jako iluzivní stavby. Vychází z archi-
tektonických utopií, které vytrhává do 
prázdného prostoru a nechává je protí-
nat a protahovat, zplošťovat a propadat. 
Jeho barevná škála, omezená na odstíny 
modré a šedé, dává tušit komplexní stav-
bu a přísný řád připomínající brutali-
stickou architekturu 70. let. Množinou 
pohledů diváka mate a znesnadňuje mu 
přístup do jeho obrazů, nutí jej objevo-
vat nové úběžníky a záhyby a dekódovat 
takto vzniklé klamy.
k / c Jozef Mrva

FAIT GALLERY
Ve Vaňkovce 2 (H5)
út–so 11.00–18.00, Tue–Sat 11–6 pm

Kateřina Vincourová
23. 3.–3. 6.

v nerozlučné korelaci mezi živočišným–
rostlinným–minerálním, jako dominantu 
vnímání, chápání a vyjadřování. Právě 
metafora je tou nejdůležitější z nevi-
ditelných protéz. Ambicí výstavního 
projektu je etymo-logicko-ikonicky-
-klasický thriller / spojení přednášky, 
performance a (neo-noir) filmu. Výstava 
se koná v rámci projektu Výměna rolí. 
Atrium 2005–2015, který reverzně 
prověřuje postoj Moravské galerie v Brně 
k prezentaci současného umění minu-
lých deseti let. 
k / c Jana Písaříková

– UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM
Husova 14 (G4)

Užité umění a design
Stálá expozice – vstup zdarma
Design.Live! Klára Šípková
25. 11.–3. 4., stálá expozice
Klára Šípková je přední česká desig-
nérka a návrhářka šperků. Představila 
se kovovou židlí Klára, kterou oslnila 
na veletrzích v Miláně, Londýně a New 
Yorku. V roce 2009 byla nominována na 
cenu Czech Grand Design v kategorii 
Objev roku. O dva roky později získala ve 
stejné soutěži druhé místo v kategorii 
Designér šperku roku za kolekci CityNet 
inspirovanou světelnou září měst nahlí-
ženou z ptačí perspektivy a za originální 
návrhy snubních prstenů. Pro šperky 
používá jako materiál nejčastěji nejrůz-
nější druhy kovu, nerezovou ocel, dural, 
stříbro a zlato. Vyhýbá se materiálům 
organickým, jako je slonovina nebo kost. 
Tvarovost šperků Kláry Šípkové vychází 
z jednoduchých geometrických útvarů. 
Některé kusy jsou řezané laserem, jiné 
jsou frézované či soustružené. Výstava 
přináší průřez její dosavadní tvorbou. 
k / c Alena Krkošková
Jan Svoboda: Nejsem fotograf
20. 11.–21. 2.
Výstava staví vedle poněkud abstrakt-
ní autorovy postavy stvořené historií 
fotografie a dějinami umění její civilnější 
variantu, v níž jsou umělecké otázky 
vztaženy k sociální realitě. Autorův ar-
chiv, uložený v Moravské galerii umožnil, 
podívat se na Jana Svobodu optikou, 
jež dává tušit, že jeho život i tvorbu 
nenaplňovaly pouze úvahy mířící do 
vyšších sfér, ale také prozaické věci jako 
zaměstnání, vztahy s lidmi a institucemi. 
Obecně jde však především o to, podívat 
se na autora nikoli jako na umělecké-
ho fotografa, ale spíše jako na umělce 
s fotoaparátem. 
k / c Jiří Pátek

– RESPIRIUM
Umění šatu
28. 1.–8. 5.
Výstava se soustředí na prezentaci 
oděvu (skic, návrhů, fotografií, videoper-
formancí) tří vybraných osobností 60. 
– 80. let. V Československu se zejména 
od druhé půlky 70. let rozvíjela tvorba 
individuálního oděvu, do jisté míry kom-
penzující nedostatek aktuální tuzemské 
módy. Spojující linkou oděvní tvorby 
Milana Knížáka, Michala Švarce a Liběny 
Rochové byl v této době vyhraněný 
názor na oděv, do kterého promítali 
provokativnost, agresivitu, ironii i hravé 
dada, prezentovali společnosti něco 
jiného, než bylo dovoleno a považováno 
za „normální“. Výstava chce prezento-
vat jejich osobitý přístup ke koncepci 
oděvu, který vybraní autoři nechápou 
jen jako předmět praktický, zkrášlující, 
podléhající rychlým módním trendům 
a tradiční líbivé estetice, ale jako vlastní 
osobité tvůrčí hledání s přesahem do 
fashion art nebo fashion at the edge. 
k / c Andrea Březinová
Camera: Mechanický divák
3. 3–22. 5.
Věci a svět nikdy nelze nahlédnout cele. 
Výstavní projekt Mechanický divák se za-
bývá problematikou vidění- vnímání–po-
znávání věcí a jevů ve spojitosti s užitím 
zobrazovacích technologií. Jde spíše 
o reflexi samotného vidění–vnímání–po-
znávání, pro kterou může jako modelová 
konstrukce posloužit právě fotografie 
v roli jakéhosi mechanického diváka, 
který zároveň představuje prostředníka 
mezi zobrazovaným předmětem a divá-
kem. k / c Jiří Pátek
Maxim Velčovský: Vše za 39
10. 3.–29. 5.
k / c Radek Wolhmuth, Rostislav 
Koryčánek

– MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC
Moravské náměsti 1a (F4)

Umění od gotiky po 19. století
Stálá expozice – vstup zdarma.
Zastihla je noc.
Čeští umělci ve Francii 1938-1945
do / until 10. 1. 
k / c Anna Pravdová

– JURKOVIČOVA VILA
Jana Nečase 2 (E1) 
út-ne 10.00-12.00 a 12.30-18.00 
/ Thu–Sun 10 am-12 pm, 12.30-6 pm
doporučujeme rezervaci předem na 
tel.: 532 169 501/502 nebo přes rezer-
vační formulář na www.moravska- 
galerie.cz/jurkovicova-vila

Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům
Stálá expozice

– RODNÝ DŮM JOSEFA HOFFMANNA
náměstí Svobody 263, Brtnice  
út–ne 10.00–17.00, posl. prohlídka 
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 
(stálá expozice)
Hledání inspirací tvorby architekta 
a designéra Josefa Hoffmanna.

MUZEUM MĚSTA BRNA
spilberk.cz
– HRAD ŠPILBERK (F3)
otevřeno út–ne 10.00–18.00

Z kopce dolů… Hádanky, říkanky 
a pohádky s ilustracemi Vlasty Švejdové
18. 11.–24. 1.

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY / 
MUSEUM OF ROMANI CULTURE
Bratislavská 67 (E6) 
út–pá, ne 10.00–18.00, poslední vstup 
v 17.15 / Tue-Fri, Sun 10 am-6 pm, 
last entry at 5.15 pm 
www.rommuz.cz

Muzeum je unikátní institucí zabývající 
se historií a kulturou Romů od počátků 
k dnešku. Kromě stálé expozice Příběh 
Romů nabízí dočasné výstavy, pořádá 
akce pro veřejnost, působí jako vědecké 
pracoviště a v rámci Dětského muzej-
ního klubu koordinuje aktivity pro děti 
z lokality okolo muzea.
Martin Matěj Holub: A možná 
přijede na koze!
25. 9.–21. 2.
Srdečně zveme výstavu dřevěných soch, 
loutek a dekorativních hraček profesio-
nálního řezbáře Martina Matěje Holuba 
z Horních Chvatlin na Kolínsku, osobité-
ho umělce s širokým spektrem umělecké 
tvorby, při níž uplatňuje svou vynaléza-
vost, fantazii a smysl pro humor. 
k / c Mgr. Jana Habrovcová

OFF / FORMAT 
Gorkého 41 – dvorní trakt / yard (F3) 
út a ne 14.00–19.00 nebo po telefonic-
ké domluvě / Tue and Sun 2-7 pm or by 
appointment +420 737 969 098 
www.offformat.cz

Richard Loskot
13. 1.–10. 2.
Dvojnásobný finalista Ceny Jindřicha 
Chalupeckého svou tvorbou neob-
vykle spojuje respekt odborné i širší 
veřejnosti. Nemlží, přitom experimen-
tuje. Na podkladě testování základních 
fyzikálních principů odhaluje sociokul-
turní či filosofické přesahy. Spouštěčem 
diváckého zážitku se přitom nestává 
intelektuální slalom, ale v rovnocenné 
míře prostá fascinace. 
k / c Petr Kovář
Petr Bulava, Petr Gruber
17. 2.–23. 3.
Cesta ke krajině je někdy mnohem více 
cestou dovnitř než někam ven. Naše 
nezřetelná tušení vždy nevyvolávají kon-
krétní obraz viděného. Relikviáře paměti 
pustoší prostou předmětnou skutečnost 
transcendencí. Takové pustošení obvyk-
le odhaluje silný vztah k pustošenému. 
V sochách Petra Bulavy (FaVU) a malbách 
Petra Grubera (AVU). 
k / c Petr Kovář
Jana Kapelová
30. 3.–4. 5.
Slovenská umělkyně, která se stala 
laureátkou Ceny Oskara Čepana pro 
rok 2014. Porotu zaujala svými projekty 
nahlížejícími skrze zkušenost vlastní či 
blízkých obecněji sdílené životní skuteč-
nosti. Pro OFF/F připravuje nový projekt 
reagující na prostředí bratislavského 
sídliště Dúbravka, který zároveň ukazuje 
určitý posun v jejím tvůrčím myšlení. 
k / c Ondřej Navrátil

PRAHA / FÓRUM PRO 
ARCHITEKTURU A MÉDIA
Kulturní prostor s kavárnou 
Nádvoří Pražákova paláce, Husova 18 
(F4) 
po–ne, 12.00–00.00 
prahavbrne.cz, www.forum4am.cz

IMHHH > S(o)unday mixtapes >  
Pablo Sanz > Workshop
10. 1., 15.00 – Workshop s významným 
evropským tvůrcem terénních nahrávek. 
Sanz se zaměří na témata vnímání pro-
storu nebo zvukové postprodukce jeho 
nahrávek. Po workshopu bude následo-
vat jeho koncert.
Cena Jindřicha Chalupeckého - 
diskuzní večer
12. 1. – akce je součásti doprovodného 
programu výstavy finalistů 26. ročníku 
Ceny Jindřicha Chalupeckého. Více info 
na: www.cjch.cz
Institut regionálních demokratických 
hodnot. Je tohle ještě život? Večer 
s Doktorem Martinem.
14. 1., 20.00 – Doktor Martin je jeden 
z největších seriálových hitů posled-
ní doby a pravidelně ho sleduje přes 
milión lidí. Světem doktora Martina vás 
provedou dva přední čeští odborníci 
na jeho fenomén, Jiří Jelínek a Michal 
Zlatkovský.
Živé hraní k promítaní - dětský 
workshop
16. 1., 15.00–18.00 – pravidelná série 
dětských dílen, které se jak v praxi, tak 
i v teorii, věnují nejmladším poslucha-
čům & audiovizuálním umělcům – gene-
raci "born digital" od 6 let.
Art’s Birthday 2016 v PRAHA feat. 
Richard Youngs (UK)
17. 1. – jediný koncert v ČR! PRAHA se 
i letos připojí k celosvětovým osla-
vám Tento rok je umění již 1,000,053 
Narozenin umění. Mezinárodní tradici 
oslav Narozenin umění odstartoval 
17. ledna 1963 jeden ze členů umělec-
kého hnutí Fluxus, Robert Filliou, který 
prohlásil, že umění se zrodilo před 
1 000 000 let, když pravěký umělec vho-
dil suchou houbu do nádoby s vodou. 
Od té doby organizují umělci celého 
světa “narozeninovou party“ připomí-
nající památku tohoto Filliouova per-
formačního gesta i jeho snu o věčném 
spojení umělců – The Eternal Network.
Blízký východ > Írán okem a objektivem 
politologického turisty > přednáška
19. 1., 19.00 – přednášky politologa 
a autora publikací Marka Čejky o situaci 

Jiří Franta & David Böhm
23. 3.–3. 6.
Ewa & Jazek Dorozsenko
23. 3.–4. 5.

GALERIE 209
Rybářská 13/15 (H2) 
www.facebook.com/galerie209

Galerie 209 je vymezený prostor v rám-
ci Ateliéru malba II FaVU VUT v Brně, 
Rybářská 13/15. V pravidelném čtrnác-
tidenním provozu poskytuje prostor 
studentům fakulty i hostům z jiných 
uměleckých škol či již etablovaným 
umělcům mladé a střední generace.
Galerie je svobodnou platformou 
otevřenou výzkumu a experimentům 
v umění. Přispívá k rozšíření vzájemné 
komunikace mezi ateliéry fakulty i ji-
nými školami. Inspirací pro její vznik se 
stala Galerie 207 na pražské UMPRUM. 
Výstavy jsou doprovázeny přednáškami 
či diskusemi určené studentům celé 
školy i veřejnosti.
Adam Šakový
17. 2.
k / c Lenore Jurkyová
Dominik Gajarský
2. 3.
k / c Lenore Jurkyová
Martina Smutná
30. 3.
k / c Lenore Jurkyová
Jakub Tomáš
13. 4.
k / c Lenore Jurkyová
Tereza Fišerová
27. 4.
k / c Lenore Jurkyová

GALERIE ARS
Veselá 39 (F4) 
út–pá 12.00–18.00, ne 13.00–17.00 / 
Tue-Fri 12-6 pm, Sun 1-5 pm 
www.galerie-ars.cz

Podpourri
do 15. 1.
Prodejní výstava umělců z okruhu gale-
rie. Zastoupeni jsou výtvarníci nejstarší 
generace (např. M. Štolfa. M.Šimorda), 
střední generace (např. Gabriel, Kokolia, 
Sobotka atd.) až po nejmladší (Kočí, 
Medek, Krivánková).
Zdeněk Filipský: Obrazy
9. 2.–11. 3.
První brněnská prezentace originálního 
malíře starší generace. Výstava nabídne 
srovnání s autorovými generačními 
souputníky.
Schopen Představ
15. 3.–9. 4.
Výstava je pořádána v rámci Týdne 
výtvarné kultury a představí pedagogy 
a studenty vybraných výtvarných škol. 
k / c Petr Kamenický

GALERIE AULA FAVU VUT
Údolní 19a (F3) 
po–ne 10.00–18.00 / Mon-Fri 9 am-10 pm 
Klíče od galerie jsou k dispozici 
na vrátnici fakulty. 
www.ffa.vutbr.cz/galerie-aula

GALERIE KINA ART
Cihlářská 19 (E4) 
po–ne 15–24 / Mon-Sun 3-12 pm

Podrobný program sledujte na: 
facebook.com/galerieartbrno
Eva Jaroňová a Daniel Majling: 
Loneliness Happines
do / until 24. 1. 2016
Společná výstava komiksů Evy a Daniela. 
„Metafory sú cennejšie ako peniaze.” 
(Rudo).
Peter Fačko
25. 1.–6. 3. (25. 1. v 17.30 prezentace 
Grayscale, v 18.30 vernisáž)
Keď sa Peter Fačko nudí, vyrába animá-
cie pre VJing alebo vymýšľa počíačo-
vé hry. Začínalo to však nostalgiou a 
symbolikou detských, socialistických 
ihrísk, ikonami prvých windowsov, alebo 
Aštarom Šeranom. Výstava je poskladaná 
z animácií a grafík, o najnovších prácach 
sa bude hovoriť v rámci prednáškového 
cyklu Grayscale v deň vernisáže.
k / c Ivana Hrončeková
Marie Lukáčová
7. 3.–3. 4.
Marie v posledních letech začala 
pracovat s médiem videa a jakoby se jí 
otevřelo více dveří zároveň. Prostor a 
architektura jsou stále předměty jejího 
zájmu. Co už v malbě nešlo precizovat 
se jí nyní daří rozvíjet pomocí pohyb-
livého obrazu a divák se tak dostává 
k více sociologickému charakteru 
architektury, která ho obklopuje a se 
kterou žije.
k / c Dana Balážová

– GALERIE KRÁSA
toalety Kina Art (E4)
po–ne 14–01
www.facebook.com/galeriekrasa

Tereza Damcová: Už du
13. 12.–9. 1.
Divoká víla Bubačka vtrhne i k nám na 
záchod! Třeste se, těšte se! 
k / c Kateřina Olivová
Hommage à Mike Kelley / Trauma rooms 
/ P~M~C~H /
20. 1.–13. 2.
Tryzna + Promítání
k / c Anita Somrová
Tomáš Mitura: Jákobův žebřík
14. 2.–12. 3.
Mitura (student pražské AVU, ateliéru 
Martina Mainera) metaforicky přemění 
prostor Krásy v Bejt el – Boží dům. Po 
snovém zaslíbení a bázní, kterou vzbu-
zovalo oné místo osazené vzpřímeným 
kamenem. Tak autor odkazující se na 
sub.mass kulturu zasáhne Krásu, která 
bude prostě Boží! 
PS: Krása je pomíjivá 
k / c Michaela Kotlandová

Tomáš Hodboď: Jsem to chtěl říct!
od 13. 3.
Tomáš Hodboď, performer FaVU je zrov-
na někde v lesích, kde studuje filozofii. 
Z té bude také čerpat při tvorbě své 
výstavy, za pomocí transformace a zjed-
nodušení textu vycházející z vlajkové 
abecedy. Nemá jít o písmo. O co teda 
půjde? Přijďte se podívat. 
k / c Michaela Kotlandová

GALERIE KLUBOVNA
Zemědělská 19 (D6)
otevřeno út a čt 16.00-19.00, 
v jiné dny po telefonické domluvě
galerieklubovna.cz

Jin Jing City: Andi Schmied
2. 10.–20. 10.
Poslední výstava z bloku maďarských 
výstav zahrnuje fotografie a videa 
z města Jing Jin – luxusního satelitu si-
tuovaného asi hodinu cesty od Pekingu. 
Město zůstalo velkou měrou neoby-
dleno od dob zahájení stavby v roce 
1998 a tak se po boku obřího hotelu, 
18jamkového golfového hřiště, umělého 
jezera a dostihových drah setkáváme 
s vilami v různých stádiích výstavby, od 
betonových koster s nedokončenými 
interiéry až po hotové ale neobydlené 
domy s osázenými zahradami. 
k / c Anna Juhász
Lukáš Hájek
28. 10.–19. 11.
Tak jak je u autora zvykem, můžeme oče-
kávat objekt, který dostane nečekaný 
rozměr – bude deformován do nereálné 
perspektivy nebo typicky dvourozměrná 
věc bude nafouknuta do třetího rozmě-
ru. Solitérní objekt pak bude dominovat 
celému prostoru.
Karel Konopka: Proces 1955
25. 11.–17. 12.
Kontroverzní příběh bratří Mašínů ná-
zorově rozděluje společnost. Autor se 
ve svých provokativních obrazech za-
měřuje na okrajovou skutečnost celého 
případu. V díle Proces 1955 ukazuje na 
případ uplatnění principu kolektivní 
viny a potažmo na hrůznost režimu  
v 50. letech. 16 osob z okolí Skupiny 
bratří Mašínů bylo odsouzeno a 3 do-
konce popraveni.

GALERIE MĚSTA BLANSKA
Dvorská 2, Blansko  
út–pá 10.00–12.00, 12.30–17.00, 
so–ne 14.00–17.00, Ve státní svátky je 
galerie zavřena / Tue-Fri 10-12 pm, 
12:30- 
5 pm, Sat-Sun 2-5 pm. Holidays closed 
www.galerie.blansko.cz

Jaroslav Šťastný, Peter Graham a hosté
ArtBio
16. 1.–12. 2.
Hosté výstavy jsou Viktorie Valocká 
a Radim Kolář. Jestliže se detailně 
zaměříme na hudební tvorbu Petera 
Grahama, nemůžeme opomenout jí 
doprovázející složku výtvarnou. S plným 
nasazením se vrhl do výtvarné tvorby 
v létě 2013. Dokreslovaná či domalo-
vávaná koláž, frotáže, přemalovávané 
reprodukce, asambláže, drobné objekty 
v krátkém časovém úseku a nebývalém 
množství zaplňují prostor atelieru. 
Živelností garantuje autenticitu pro-
žitku. Nepreferováním žádné z technik 
překonává nástrahy zavedených matric. 
Objevuje a sytí se radostí z tvorby 
samotné. Prověřuje udržitelnost čisté 
akce nezatížené spekulací promyšle-
ných strategií. Žije teď. 
k / c Yvona Ferencová
Děti a závislost, aneb mě se to (ne)týká
Výstava fotografií
Pro školy možno domluvit doprovodný 
program – besedu na téma drog v tyto 
termíny 9.–11. 2. 2016. V případě zájmu 
pište na www.galerie.blansko.cz
Karíma Al-Mukhtarová, David Helán, 
Matěj Smrkovský: Macochismus
20. 2.–23. 3.
Výstava reaguje na místně specifické 
prostředí města Blanska a jeho okolí. 
Autoři se zaměřili především na oblast 
Moravského krasu a na interpretaci 
jejích tradic legend i aktuální podo-
by. David Helán dlouhodobě pracuje 
s motivem slovníku. Vytváří si sám 
svá vlastní slovníková hesla, které se 
bezprostředně dotýkají míst a situací 
z jeho profesního i soukromého života. 
Karíma-Al Mukhtarová se v posledních 
dvou letech, po své vlastní zkušenosti 
s berlínským uměleckým prostředím, 
začala orientovat na vztah konceptuál-
ního umění a řemesla. A konečně Matěj 
Smrkovský pracuje převážně na bázi 
audiální. 
k / c Jana Písaříková

GALERIE MONOMACH
Gorkého 12 (F3) 
po–ne 9.00–22.00 / Mon–Sun 9 am–6 pm 
vstup do galerie v zimním období přes 
Café Falk 
www.fb.com/Monomach-676215789191505

Anna Tesařová: Kůže očí
6. 1.–29. 1.
Anna Tesařová je studentkou 2. ročníku 
FaVU, ateliéru malby Vasila Artamonova. 
Od střední školy má zájem o anatomii 
a věnuje se preparování zvířat. Její zá-
libou je sbírání kostí. S tímto mimo jiné 
pracuje ve své tvorbě do teď. Nechává 
se inspirovat sakrální estetikou.
Autorský text k výstavě:
Narušení citlivosti. Objevování tvarů. 
Využití základu do jeho úplného konce. 
Každá jako iniciační rituál. Komunikace 
dotykem. Čas. Svrbění prstů. Kontakt 
jako hodnota. Přenos. Energie. Očista. 
Úcta. Nekonečné možnosti. Jemnost ve 
své hrubosti. Obnažení situace. Mrtvo. 
Krásno. Zpět k celku. Postavit tomu 
všemu s úctou poctu. 
k / c Fátima Khaledová

na současném Blízkém východě spojené 
s promítáním fotografií.
Prostor pro design IV.  
Jan Čapek
21. 1., 18.00 – autorská prezentace desig-
néra Jana Čapka a koncert Deceased 
Squirrel On The Phone. PROSTOR PRO je 
doprovodný program Moravské Galerie 
v Brně zaměřený na umění, design a ve-
řejný a galerijní prostor.
Divadlo D' Epog: Sakurambo
26. 1. a 27. 1. – brněnské experimen-
tální divadlo v repríze monodramatu 
Sakurambo.
Itch My Ha Ha Ha v PRAHA
1. 2., 12. 2., 13. 2., 14. 2.
Další koncerty průběžného showcase 
festivalu ITCH MY HA HA HA, který probí-
há od září 2015 do března 2016. ITCH MY 
HA HA HA festival je společným projek-
tem klubů Kabinet MÚZ a PRAHA/Fórum 
pro architekturu a média. Podrobné info 
o programu www.imhhh.cz.
S(o)unday mixtapes
7. 2., 20.00 – pravidelná dávka experi-
mentální hudby.
S(o)unday mixtapes > Skleněná Louka > 
Zdenek Plachý a Jakub Adámek
21. 2., 20.00 – pravidelný poslechový 
večer, tentokrát s dvěma osobnostmi 
brněnského prostoru Skleněná louka.
Blízký východ > Marek Čejka
23. 2., 19.00 – pravidelné přednášky po-
litologa a autora publikací Marka Čejky 
na současná témata spojená s Blízkým 
východem.
VIDEOGRAM 54: Tereza Damcová - 
24. 2., 19.00 – prezentace – pásmo videí 
současných mladých českých umělců 
s autorským komentářem. Večery se 
konají ve spolupráci Kabinetu audiovi-
zuálních technologií FaVU s Moravskou 
galerií v Brně a kolektivem Fiume.
Přehled večerů: Videogram:  
http://videogram.cz/
Radio Ivo – divadlo
25. 2., 20.00 – hrají: Johana Švarcová 
(KAZETY), Petr Marek (Midi Lidi), Marian 
Moštík (LÁHOR/Soundsystem). Radio Ivo 
je přenesení rozhlasové hry na divadelní 
prkna bez jakékoli transformace. Pouze 
s možností vidět její vznik. Normální 
příběhy ze života. Rozpačitá trojice 
performerů podává vcelku suverénní 
výkon. PRAHA / Fórum pro architekturu 
a média je stálou scénou divadla RADIO 
IVO v Brně.
S(o)unday mixtapes > Skupina > field-
recordings
28. 2., 20.00 – pravidelná poslechová 
neděle věnovaná terénním nahrávkám. 
Premiéra autorské skladby doplněná no-
vými nahrávkami autorů Jána Solčániho 
a Filipa Johánka.
SUPERSTUDIO – druhé kolo architekto-
nické soutěže a slavnostní vyhlášení
5. 3. – týmová ideová soutěž pro 
studenty architektury bez ohledu na 
ročník či školu. Odehrává se nonstop 
během 24 hodin, přičemž téma se 
účastníci dozvídají až při zahájení sou-
těže. Druhé kolo soutěže za přítomnosti 
odborné komise proběhne veřejně 
a jeho výsledky budou slavnostně 
vyhlášeny v kulturním prostoru PRAHA. 
Zúčastnit se může bezplatně kdokoli, 
kdo v době konání studuje v ČR. Více 
info: www.superstudiocontest.cz
S(o)unday mixtapes
6. 3., 20.00 – pravidelná dávka experi-
mentální hudby.
Itch My Ha Ha Ha v PRAHA
12. 3., 13. 3., 17. 3. – další koncerty 
a workshopy průběžného showcase 
festivalu ITCH MY HA HA HA, který 
probíhá od září 2015 do března 2016. 
ITCH MY HA HA HA festival je společným 
projektem klubů Kabinet MÚZ a PRA-
HA/Fórum pro architekturu a média. 
Festival navazuje na úspěšnou klubovou 
akci a rozvíjí její hlavní hudební a párty 
program o workshopy, přednášky 
a diskuze na aktuální hudební témata 
se zahraničnými odborníky a hosty. Po-
drobné info o programu www.imhhh.cz
S(o)unday mixtapes
20. 3., 20.00 – pravidelná dávka experi-
mentální hudby
Blízký východ > Marek Čejka
22. 3., 19 hod
Pravidelné přednášky politologa a au-
tora publikací Marka Čejky na současná 
témata spojená s Blízkým východem.
S(o)unday mixtapes
27. 3., 20.00 – pravidelná dávka experi-
mentální hudby

SOLO OFFSPACE
Körnerova 9 (F5) 
solooffspace.tumblr.com 
www.facebook.com/solo.offspace

SOLO offspace je nazávislá platforma 
pro současné umění a kulturu, v jejímž 
rámci provozujeme ateliéry a víceúče-
lový výstavní prostor. Dramaturgicky se 
orientujeme na výstavy a prezentace 
umělců nejmladší a střední generace, 
přednášky a workshopy.
Aktuální program sledujte na:
facebook.com/solo.offspace

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

Václav Kočí: Dvojitá dna tajné schránky
1. 10.–18. 11.
k / c Petr Kamenický, Markéta Žáčková
Pavel Korbička
26. 11.–15. 1.

TIC GALERIE
Turistické informační centrum 
města Brna, Radnická 4 (G5) 
út–pá 10.00–18.00, so 10.00–14.00 / 
Tue-Fri 10 am-6 pm, Sat 10 am-2 pm 
www.galerie-tic.cz

Současné umění
v brněnských galeriích

01/01 – 31/03 2016
BRNO

Contemporary Art 
in Brno Galleries

Matouš Lipus: Provazochodec  
ve městě
9. 11.–30. 1.
Matouš Lipus zkoumá modernistické 
dědictví poválečného umění a dochází 
k surealistické neoavantgardě, jejíž 
tradice jsou v tuzemském umění stále 
silně přítomné a hlásí se tak k roman-
tizujícím východiskům českého umění. 
Dílo pod názvem Noc, je temné a bez 
jasného vyslovení, ukazuje nám ztrátu 
našich vlastních utopií a výhledů jakékoli 
pozitivní budoucnosti. 
k / c Jakub Král
Ondřej Homola: Zlato v hrdle
10. 2.–12. 3.
Ondřej Homola se nebojí užívat jakékoliv 
médium od klasické kresby, keramiky, 
designu až po experimentální perfor-
mance. Těžištěm instalace je zvukové 
rozhraní, řekněme pomyslné nahrávací 
studio, ve kterém budou nahrávány 
a pouštěny nové audio situace. 
k / c Zuzana Janečková
Jozefa Mrva a Jakub Tajovský:  
Uvnitř meteoru
23. 3.–23. 4.
Výstava se dotýká setkání s radikální 
cizostí, jinakostí mimozemského, „lo-
vecraftovského“ charakteru. V expozici 
se bude nacházet fragment vesmírného 
tělesa obklopen sérií kreseb ilustrujících 
jeho přítomnost v 3D prostoru. Avšak 
nadále zůstane záhadou, co se skrývá 
uvnitř samotného vesmírného objek-
tu, ze kterého bude sálat znepokojivá 
energie. Autoři jsou studenti brněnské 
FaVU VUT. 
k / c Lenore Jurkyová

– GALERIE KABINET
Mikołaj Moskal: Collapsing Sculpture
9. 11. 2015–30. 1. 2016
Co zbude ze sochy na papíře? Zbaví-
me-li jí hmoty, zůstane jenom silueta, 
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Kateřina Vincourová, Chycená, 2015, prádlová guma a plast, 
velikost variabilní, detail

9. 12. 2015    – 7. 2. 2016
www.dum-umeni.cz
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Vladimír
Skrepl
Broučci

20 01 — 03 04 2016
Vernisáž  19  01

Galerie města Ostravy

DŮM UMĚNÍ MĚSTA 
ČESKÉ BUDĚJOVICE
DUMUMENICB.CZ

DANIEL VLČEK
SKRYTÁ NASTAVENÍ
13. 1. – 14. 2. 2016
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Junsheng Zhou, Obrat: Negativ / The Turn: Negative, 2015

figura rýsující se na pozadí. V převážně 
komorně laděných malbách-kolážích se 
Mikołaj Moskal (1985) důsledně pohybuje 
právě v tomto prostoru zárodečného 
významu. 
k / c Jan Zálešák

– GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE
Martin Zet: Terasa
9. 11. 2015–30. 1. 2016
Martin Zet nechal do galerie přenést 
nefunkční satelity z terasy Fakulty 
výtvarných umění VUT, kde vede Ateliér 
video. Symbolický rozměr těchto ready 
made lze vztahovat k pedagogickému 
působení, k umělecké činnosti nebo 
k jakémukoli jinému komunikačnímu 
režimu. Jejich přenos do galerie je 
koncipován s umanutou důslednos-
tí: z výstavní expozice vznikla jakási 
terasa, kde není osvětlení ani teplý 
úkryt před zimou, ale kde se lze pokusit 
o spojení s vesmírem. Na terasu FaVU, 
která naopak není osvětlená ani běžně 

přístupná, nechal Martin Zet přenést 
osvětlení z galerie, čímž se tyto dva 
prostory propojily do té míry, že jsou 
teď jeden bez druhého neúplné. 
k / c Zuzana Janečková a Marika Kupková
Tomáš Přidal a Barbora Přidalová:  
1st floor
10. 2.–23. 4.
Tomáš Přidal je brněnský básník, malíř, 
ilustrátor, hudebník a gymnaziální 
pedagog. Výstava je věnována nejen 
jeho kreslířské a ilustrátorské činnosti, 
ale rovnocenně sleduje také její širší kul-
turní a společenské pozadí, a to jednak 
v rámci jeho umělecké spolupráce s Bar-
borou Přidalovou, jednak s ohledem na 
jeho působení v dalších uměleckých 
oborech. Součástí výstavy je tak por-
trétní „intermezzo“ Barbory Přidalové 
i vhled do básnické tvorby i hudebních 
aktivit. Výstava probíhá v obou expozi-
cích 1. patra, tedy jak v Galerii U Dobré-
ho pastýře, tak v Galerii Kabinet. 
k / c Marika Kupková a Petr Kamenický

– KONTEXT
Dana Iliašová Mazalová: Ďakujem / 
Děkuji / Thanks…
9. 11. 2015–30. 1. 2016
Přístupy Dany Iliašové Mazalové jsou 
založené primárně na spolupráci s lidmi 
jako „laickými autory či diváky“. Její mi-
nimalistický projekt Přátelské gesto rea-
guje ironickým komentářem na častokrát 
nesmyslně nastavené kritéria hodnocení 
umělecké činnosti. Projekt upozorňuje 
také na to, že se v praxi sice neustále 
mluví o aktuálním umění, ale vzdělávací 
instituce nadále fungují v systémech 
minulého století. 
k / c Zuzana Janečková a Marianna 
Mlynárčiková
Most Brno – Praha
10. 2.–12. 3.
Východiskem tohoto celoročního 
projektu – souboru osmi průběžných 
výstav - je podobnost dvou výstavních 
platforem: galerie konText a galerie Nika. 
Jde o podobnost v charakteru místa 

(obě galerie se nachází v průchozím 
prostoru: jedna lemuje “schodiště TIC“ 
v Brně, druhá je situovaná ve Vestibu-
lu stanice metra na Karlově náměstí 
v Praze), ale i podobnost formální: 
obě galerie charakterizuje architekto-
nický výklenek označovaný jako nika; 
obě galerie tak nabízí svým způsobem 
limitovaný výstavní prostor, do nějž divák 
nevstupuje, ale pouze nahlíží. Realiza-
ce projektu spočívá v „mezigalerijní“ 
výměně, tedy výstavní spolupráci mezi 
konTextem a Nikou. 
k / c Tereza Jindrová

Autodestrukce a zkáza identity:  
Glitch Bitch
18. 1., 20.00, Divadlo D’EPOG /// DIY
Druhá část monodramatického triptichu 
Do It Yourself

Režie: Lucia Repašská 
Dramaturgie: Matyáš Dlab 
Video: Tomáš Pavlacký 
Účinkuje: Janet Prokešová

Martin Zet: Nekrolog
26. 1., 17.00
Křest publikace, komentovaná prohlídka 
výstavy Terasa a autorská prezentace.

VILA TUGENDHAT
Černopolní 45 (D5) 
út–ne 10.00–18.00 /  
Tue-Sun 10 am-6 pm 
www.tugendhat.eu 
Vstupenky rezervujte na tel.: 
+420 515 511 015/017 nebo na 
emailu: info@tugendhat.eu

Prohlídky významné světové památky 
moderní architektury zapsané od roku 
2001 na Seznamu světového dědictví 
UNESCO každou celou hodinu, v 17.00 
poslední vstup. Kapacita prohlídko-
vých skupin s průvodcem omezena. 
Předchozí rezervace nutná. Zahrada 
je přístupná v otevírací dobu podle 
povětrnostních a světelných podmínek 
bez předchozí rezervace.

Knihkupectví ArtMap
Místodržitelský palác, Moravské nám. 1a  
středa–neděle 10–18 h (čtvrtek do 19 h)

Statutární město Brno
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