
v galerii / Umění od gotiky po 
19. století / Petr Tomášek

Derniera Bienále Brno 2012
Neděle 28. 10. 2012, 14–18 h
Slavnostní zakončení bienále s kurátory 
a hosty.

Last day of the Brno Biennial 2012
Sunday 28/10 2–6pm
Formal closing of the Brno Biennial with 
curators and guests.

Výtvarné dílny Bienále Brno 2012

Edukační programy pro školy
ří jen 2012

–  Tečky, barvy, rastry (Mezinárodní soutěž 
Bienále Brno 2012) — pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

–  Knihy jako sochy (Květa Pacovská — Ad 
Infinitum) — pro 1. a 2. stupeň ZŠ

–  Co dokáže grafický design? 
(Mezinárodní soutěž Bienále Brno 2012) — 
pro 2. stupeň ZŠ

Sobotní ateliéry pro děti
–  20. 10. 10–12 h, Vystřihni si sochu

Workshopy pro studenty SŠ a VŠ
–  ří jen 2012

Trendy v grafickém designu
Určeno pro předem přihlášené studenty 
odborných škol. Informace a rezervace na tel.: 
532 169 151 nebo da@moravska-galerie.cz

Aktuální informace k doprovodnému 
programu Bienále Brno 2012 na 
wwwbienalebrno.org. Změna programu 
vyhrazena.

– RODNÝ DŮM JOSEFA HOFFMANNA
náměstí Svobody 263, Brtnice 

tel. 420 724 543 722
otevřeno denně 10–17 h, posl. prohlídka 
v 16 h. Mimo tyto hodiny po předchozí 

domluvě

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

Stanislav Kolíbal
do 28. 10. 2012
Ve spolupráci s MAK Vídeň (Österreichisches 
Museum für angewandte Kunst).

– JuRkOVičkOVA VilA
Jana Nečase 2 [E1]

otevřeno 10–12 h a 12.30–18 h
Vstup pouze po předchozí rezervaci. 

Prohlídku s výkladem je možné 
objednat na tel. č. 532 169 501 nebo 

přes rezervační formulář na 
wwwmoravska-galerie.cz/jurkovicova-vila

Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům
Stálá expozice

MuzeuM MěStA BrnA
wwwspilberk.cz

otevřeno út–ne 9–17

– VilA TuGENDHAT
černopolní 45, 613 00 Brno [D6]

wwwtugendhat.eu
tel. +420 515 511 015

otevřeno út–ne 10–18 h

Památka světové moderní architektury, 
zapsaná na seznamu světového kulturního 
dědictví UNESCO. Autor: Ludwig Mies van 
der Rohe, 1928–1930.
Prohlídková trasa:
– I. okruh Standard (obytné prostory vily): 
3. nadzemní podlaží – t zv. ložnicové patro 
(horní terasa; vstupní hala; rodičovská 
sekce; dětská sekce), 2. nadzemní podlaží 
– hlavní obytný prostor; př ípravna, kuchyň, 
zahrada,
– II. okruh Technický (technické zázemí 
vily): rozší ření I. prohlídkového okruhu 
o technické zázemí vily (strojovna 
vzduchotechniky; kotelna; strojovna pro 
elektrické spouštění oken; prádelna; 
fotokomora; trezor na kožichy).
– Časově neomezená vstupenka pouze 
do zahrady (dle povětrnostních podmínek).

Prohlídky každou hodinu (v 17 h poslední 
prohlídka) v angličtině, němčině, italštině, 
španělštině a ruštině na objednávku. Další 
jazyky je třeba domluvit individuálně.

OFF / FOrMAt
Gorkého 41 – dvorní trakt [F3]

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

+420 737 969 098

Kateřina Šedá
do 24. 10. 2012
Díra uprostřed krajiny - nošovický kroj. Sukni, 
límec a stuhu doplňuje klasická pokrývka 
hlavy. Právě ta je jádrem prezentace fáze 
dlouhodobého participativního projektu ze 
severu Moravy.

Ondřej Basjuk
7. 11.–19. 12. 2012
→ vernisáž / opening: 7. 11. 2012
Lze propojit důvěru v klasickou výtvarnou 
řemeslnost se zpochybněním funkčnosti 
závěsného obrazu? Romantický přístup 
s mystifikací? Malí řské environmenty 
letošního absolventa ateliéru Vladimíra 
Kokolii na pražské AVU znejišťují diváka, 
zkoumají možnosti instalace, vtahují, ilustrují 
i mlží neokázalou bravurou.

tIC gALerIe
Turistické a informační centrum města 

Brna, Radnická 4 [G5]
www galerie-tic.cz

otevřeno út–pá 10–18 h, so 10–14 h

– GAlERiE kABiNET
v sobotu vstup volný

Petr Strouhal: 6600
do 24. 10.
Petr Strouhal ve svých fotkách modeluje 
situace, které zastavuje v čase. Výsledkem 
jsou neuzavřené fotografické série, u kterých 
přesně nevíme, kdy sledujeme pečlivě 
aranžovaný model a kdy už bezprostředně 
zachycenou situaci. Řešení stejně neexistuje, 
sami jsme přestali rozlišovat. Analogový 
fotoaparát není, na rozdíl od mobilního 
telefonu, pořád při ruce, a proto je potřeba 
na něj neustále myslet. Někdo fotí, aby si 
domů něco přinesl, někdo si domů něco nosí, 
aby fotil. A někdo fotí, aby to z té krabičky 
mohl zase do krabičky schovat.
Kurátor výstavy: Jiř í Havlíček

Lukáš Hájek: Pozorovatel
31. 10.–20. 12. 2012
→ vernisáž / opening: 30. 10., 17.30 h
Autor zamýšlí instalovat situaci inspirovanou 
kresbou Pozorovatele perspektivy od 

Abrahama Bosse, která ilustruje koncepci 
vizuálního pole v polovině 17. století. 
Toto pole vzniká konstrukcí jehlanu podle 
pravidel lineární perspektivy. V podání 
Lukáše Hájka bude kresba převedena do 
prostoru a jednotlivé imaginární jehlany 
se zhmotní v objekty vystupující z podlahy 
jako trny. Vnitřní základnu budou tvořit LCD 
displeje s animací pracující s perspektivou 
jehlanovitých objektů.

– GAlERiE u DOBRéHO PASTÝřE
v sobotu vstup volný

tomáš Bujňák, Katarína Caková, 
Carlos Carmona Medina,
Lucia Černeková & Peter Luha, Oto 
Hudec, Kveta Kazmuková, Daniela 
Krajčová, Mikuláš Podprocký, Vero-
nika Schubert, eszter Szabó, Martin 
tomori: rejm baj frejm
19. 9.–24. 10. 2012
Výstava představí práce dvanácti autorů ze 
Slovenska, Maďarska, Rakouska a Mexika, 
kteří ve své tvorbě používají animaci. 
Zahrnují rozmanité transformace technických 
a narativních postupů animovaného filmu 
do výtvarných médií. V „intermediálním 
rozhraní“ kombinují klasické výtvarné 
techniky s novými médii: za použití malby, 
kresby, prostorových modelů apod. využívají 
strategie videoartu a multimediálniho 
umění. Způsob instalace v prostoru galerie 
narušuje lineárnost audiovizuálního díla 
cyklickým opakováním, vícekánálovou 
projekcí, potlačením narace. Animace tvoří 
jeden z více prvků prostorové instalace 
nebo je nahrazena jiným médiem, které 
používá typické animační postupy, jako 
například sérii kreseb identického objektu 
v pravidelném časovém intervalu. Součástí 
výstavy jsou také interaktivní díla, ve kterých 
divák dává do pohybu zdánlivě statické 
obrázky a stává se iniciátorem „kouzla jejich 
oživení“.
Kurátorská koncepce: Daniela Krajčová

Aleksandra Vajd a Hynek Alt
31. 10.–20. 12. 2012
→ vernisáž / opening: 30. 10., 17.30 h
Při společné práci fotografové Aleksandra 
Vajd a Hynek Alt dospívají k pregnantním 
konceptuálním sériím, kterými prozkoumávají 
sémantické struktury fotografického média. 
Takto je zamýšlena rovněž výstava pro galerii 
U Dobrého pastýře, která je jejich první 
samostatnou výstavou v Brně. Vajd s Altem 
zkoumají hranici mezi vytvářením a vnímáním 
fotografie, jejímž mediátorem je fotografický 
aparát a z parametrů nástroje k zobrazování 
odvozují i role, které fotografiím přikládáme.
Kurátor: Jiř í Ptáček

– GAlERiE MlADÝcH
vstup volný

Celoroční kurátorský projekt Křehké kino:

Jiří Kotrla: Ordinary Language
do 24. 10.
Pohyb mezi Českou republikou a Portugalskem 
je pro Jiřího Kotrlu nástrojem tvůrčího 
objevování zapomenutých scenérií 
a přetváření vlastního okolí pomocí 
pohyblivých obrazů. V záběrech nechává 
vznikat nová filmová prostředí, která pouze 
dokumentuje nebo decentně stylizuje během 
procesu natáčení. Kotrlova tvorba v “roli 
cizince” se v důsledku jeví jako nenásilná 
artikulace zapomenutého, ale civilizačně 
zvnitřnělého jazyka, který je složen ze stop 
postkoloniálních otisků, a doslovně fyzické 
práce na záběrech. Název výstavy Ordinary 
Language lze v překladu nahradit českým 
termínem “běžně mluvený jazyk” nebo také 
“hovorová řeč”. Univerzálnější anglické sdělení 
je autorovou záměrnou prací s odkazy nebo 
fragmenty citací, které v tomto případě 
používá z knihy The Practice of Everyday Life 
francouzského myslitele Michela de Certeau.

Vilém novák: Black Box
31. 10.–16. 12. 2012
→ vernisáž / opening: 30. 10., 17.30 h

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

– GAlERiE ART
kurátorský projekt Grau kllktv

cihlářská 19 [E4]
www graukllktv.eu

otevřeno po–ne 14-24

Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič
27. 9.–16. 10.
→ vernisáž / opening: 26. 9. v 18 h

Alexandra čihanská Machová
18. 10.–6. 11.
→ vernisáž / opening: v 18 h
Místně specifická výstava Alexandry Čihanské 
Machové je pro ni spíše netradičně primárně 
vizuálním projektem. Studentka multimediální 
kompozice na brněnské JAMU se věnuje 
hudební skladbě a tvorbě audiovizuálních 
instalací, v nichž se v různých poměrech 
smyslové vjemy spojují do komplexních celků.

Jan Durina
8. 11.–27. 11. 2012
→ vernisáž / opening: 7. 11. v 18 h
Výstava probíhá v rámci doprovodného 
programu k festivalu Mezipatra.

Inscenované fotografie na výstavě Those 
Girls zachycují světoznámé vražedkyně 
v situacích specifických pro jejich případy. Na 
základě informací o jejich životech zkoumá. 
Durina psychické pohnutky vybraných žen, jež 
spojuje charakter jejich činů, jejich postavení 
či sexuální orientace.

zuzana Martiníková
29. 11.–18. 12.
→ vernisáž / opening: 28. 11. v 18 h
Výstava obrazů Zuzany Martiníkové bude další 
v řadě pro tuto galerii typických malířských 
výstav. Autorka studuje v ateliéru malby 
Tomáše Lahody na FaVU VUT v Brně.

Martina Smutná
20. 12. 2012–15. 1. 2013
→ vernisáž / opening: 19. 12., 18 h
Malí řka Martina Smutná se ve své tvorbě 
v minulém roce posunula od osobních 
obsahů blíže k sociálním tématům, přičemž 
prchavé vzpomínky nahradily konkrétní 
informace. Zabývá se současnou kulturou 
bydlení, historickou tradicí a ideály. 
U příležitosti této výstavy však pracuje 
s danou situací galerie.

uMAKArt
lidická 40 [E5] otevřeno nonstop

www facebook.com/Galerie-umakart
otevřeno Výloha přístupná nepřetržitě

Ondřej Kotrč
11.–23. 10. 2012
→ vernisáž / opening: 10. 10, 18 h

tomáš Panáčik Moravanský
25. 10.–13. 11. 2012
→ vernisáž / opening: 24. 10., 18 h

Jan Sláma: Budu tady, pokud si to 
ještě nerozmyslím
15. 11.–18. 12. 2012
→ vernisáž / opening: 14. 11., 18 h

Andrea Láníčková: Cintaku
20. 12.–15. 1. 2013
→ vernisáž / opening: 19. 12., 18 h

VýStAVní PrOStOry ArCHIVu 
MASAryKOVy unIVerzIty
komenského nám. 220/2

otevřeno po–pá 12–18 h

Oživit a ozvláštnit. Výtvarné umění 
v prostoru brněnských sídlišť: Miloš 
Budík, Bořivoj Hložek, Dalibor 
Chatrný, Sylva Lacinová, Jan rajlich 
st., Fantišek Šenk
15. 11.–20. 12. 2012
→ vernisáž / opening: 14. 11., 18 h
Výstavní projekt zaměřený na umění ve 
veřejném prostoru vybraných brněnských sídlišť 
(Juliánov, Lesná, Kohoutovice, Bystrc a Starý 
Lískovec) mezi lety 1959–1989 představí 
institucionální souvislosti vzniku uměleckých 
děl v architektuře a realizace významných 
brněnských umělců a architektů prezentované 
v modelech, fotografiích, autorských skicách, 
plánech a filmových záznamech. Součástí 
výstavy je konfrontace různých přístupů k ur-
banistickému řešení vybraných sídlišť a zakom-
ponování uměleckých děl do jejich veřejného 
prostoru v rámci dobově platné legislativy.
Kurátoři: Jana Kořínková, Marika Kupková, 
Markéta Žáčková

Doprovodný program
komentované prohlídky v prostoru vybraných 
sídlišť (Juliánov, Lesná, Kohoutovice), před-
nášky o architektuře, urbanismu a výtvarné 
výzdobě zkoumaných lokalit (Martin Maleček, 
Jana Kořínková, Markéta Žáčková).

Aktuální program a termíny sledujte na 
www spkh.cz, www ped.muni.cz/kvv/,
www ffa.vutbr.cz.

WAnnIeCK gALLery
Ve Vaňkovce 2 [H6]

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

Petr nikl: Já jsem tvůj zajíc
(dialog s maminkou)
4. 10. 2012–3. 2. 2013
Petr Nikl představuje jednu z nejvýznamněj-
ších osobností českého výtvarného umění 
současnosti, jeho matka Libuše pak byla 
přední designérkou v oblasti hraček. Jejich 
společná retrospektiva, snad poprvé 
realizovaná v jednom výstavním prostoru ve 
Wannieck Gallery v Brně, nabídne nevšední
možnost porovnání tvorby obou těchto 
významných umělců.

Dětský výtvarný ateliér
Záměrem je umožnit dětem i dospělým bližší 
setkání se současným výtvarným uměním, 

nabídnout netradiční techniky či netradiční 
práci s tradičními technikami a přispět 
k rozvoji estetického vnímání a fantazie.

–  3. 11., 10–12 h., Zoo
–  10. 11., 10–12 h., Na dvoře
–  17. 11., 10–12 h., Niklův svět
–  24. 11., 10–12 h., Hraju si, hraješ si, 

hrajeme si
–  1. 12., 10–12 h., Fantazii se meze 

nekladou

Výtvarné Brno
Výtvarný kroužek je určen dětem, které rády 
tvoří. Důraz bude kladen na představivost, 
tvůrčí vyjádření a dovednosti, které pomáhají 
dítě rozvíjet po stránce poznávací, rozumové 
a estetické. Kroužek bude probíhat přímo 
v prostorách galerie, což umožňuje být stále 
v blízkosti uměleckých děl a nechat je na 
sebe působit.

–  ří jen 16., 23., 30.
–  listopad 27.
–  prosinec 11., 18.

NA VÝlETě 

gALerIe ruDOLFInuM
Alšovo nábřeží 12, Praha 1 

open út–st, pá–ne 10–18 h, čt 10–20 h
www galerierudolfinum.cz

Beyond reality. British Painting 
today
4. 10.–30. 12. 2012
Výstava Beyond Reality představuje 
tvorbu dvanácti současných britských 

umělců střední generace. Výběr děl odráží 
vzrůstající význam postkonceptuální, 
převážně figurální malby, jež má nyní na 
britské výtvarné scéně mimořádnou pozici. 
Jedním z klíčových momentů je tázání po 
možnostech, smyslu a způsobu zobrazování 
reality. Výstava je koncipovaná př ímo pro 
prostory Galerie Rudolfinum. 

gALerIe nA SHLeDAnOu
vrch Malsička, areál 

hřbitova ve Volyni
www galerienashledanou.blogspot.com

Martin zet: Podpalubí
3. 10. 2012–31. 3. 2013
slova v blízkosti i nitru obřadních síní / ploše 
rezonují domnělou nezbytností / i falešná / 
schopnost formulovat prozrazuje hojivou / 
neúčast / slova v blízkosti i nitru /domněle 
nezbytná / skladba / příprava očekávání /
očekávání bez příslibů

trAnzItDISPLAy
Dittrichova 9/337 Praha 2 

open út–ne 12–18 h, www tranzitdisplay.cz

Archiv Juliuse Kollera: Badatelna
12. 9.–4. 11. 2012 
Výstava věnovaná slovenskému umělci 
Juliusovi Kollerovi představuje nejenom práci 
a odkaz samotného umělce, ale zabývá se 
i obecnější úvahou nad povahou uměleckého 
díla, způsoby jeho archivace a následně me-
todikou práce s takto vytvořeným archivem. 
V rámci výstavy je připravená řada doprovod-
ných programů a dílen.

gALerIe KALuŽ
Před budovou Fakulty umění 

Ostravské univerzity, Podlahova 3
www galeriekaluz.wordpress.com

Galerie Kaluž, exteriérová site-specific galerie

Martin Dašek
→ vernisáž / opening: 17. 10., 18 h

tomáš Knoflíček
→ vernisáž / opening: 31. 10., 18 h

KunStHALLe WIen
Museumsplatz 1, Wien

www kunsthallewien.at

William S. Burroughs: Cut-ups, 
Cut-ins, Cut-outs
do 21. 10.

Jan Machacek: Lines
do 31. 1. 2013

Staging Leigh Bowery: Xtravaganza
19. 10., 2012–3. 2. 2013

SLOVenSKá nárODní gALerIe
Esterházyho palác, Námestie Ľudovíta 

Štúra 4, Bratislava, www sng.sk

Krv
13. 11. 2012 – 31. 3. 2013
Krv – ústredná kategória transhistorického 
kurátorského projektu je na jednej strane 
spätá s ľudským telom a teda so životom 
(resp. smrťou), na strane druhej je predme-
tom rozličných literárnych, náboženských 
a sociálnych projekcií. Pre sekulárnu kultúru 
krv nikdy nebola len záležitosťou biologickou, 

lekárskou, resp. gastronomickou. Termíny 
a spojenia ako „krvná pomsta“, „pokrvné 
puto“, „modrá krv“, ale tiež „krvák“, „krvi-
lačný“ alebo „krvi by sa na ňom nedorezal“ 
sú dosť výrečnými nástrojmi pre poznanie 
vzťahu spoločnosti ku krvi. No v prvom rade 
potenciálom na rozvinutie pútavej úvahy 
o vizuálnej kapacite krvi (a jej metafor) od 
14. storočia po súčasnosť.

VYDÁVÁ ARTMAP, O.S. / GRAFické řEŠENÍ PETR HRŮZA

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

ArtMap vyšla díky podpoře:

ArtMap Brno vychází pod záštitou primátora  
města Brna pana Bc. Romana Onderky, MBA

ArtMap aplikace pro 
iPhone a iPad zdarma 
ke stažení na App Store

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

On-line 
knihkupectví 
s publikacemi 
o umění

monografie
katalogy
periodika
design
architektura
teorie
knihy pro děti
autorské knihy

Bookstore.
artmap.cz

App ArtMap

Finalisté Ceny Jindřicha Chalupeckého: 
Adéla Babanová, richard Loskot, 
Jiří thýn, David Böhm & Jiří Franta, 
Vladimír Houdek
26. 10.–2. 12. 2012
Výstava finalistů 23. ročníku soutěže pro 
výtvarníky do 35 let.

zneužití
3. 10.–25. 10. 2012
Co je umění a co design? Užité umění 
a design, které přesahuje svou funkčnost 
a stává se uměleckým objektem, je 
představováno a diskutováno poměrně často. 
Jak ale vypadá opačný proces? Co se stane, 
když umělec dělá typografii nebo výstavní 
panely. Zajímá nás obrácený transfer – tedy 
aspekty užitnosti, reprodukovatelnosti 
a designu ve volném umění.

s-flux
31. 10.–22. 11. 2012
→ vernisáž / opening: 30. 10., 18 h,
Tématem výstavy je vysoká umělecká škola 
a její ateliéry jako dynamické prostředí. Doba 

trvání výstavy bude rozdělena do patnácti 
dílčích projektů v režii jednotlivých ateliérů 
Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Vedle 
této procesuální složky bude společným 
výstupem výstavy „mapa“ zachycující ateliéry 
jako živá společenství lidí, z nichž mnozí své 
studium neomezili na jedinou školu nebo 
ateliér. Tato vizualizace struktury vztahů 
vznikajících mimo vertikální pohyb studijním 
plánem od přijetí po absolutorium umožní 
ukázat dynamiku vysoké umělecké školy 
novým a doufáme, že i divácky atraktivním 
způsobem.
Kurátoři: Šárka Svobodová a Jan Zálešák

– G99

Studenti AVu v Praze: Konec světa
27. 11.–20. 12. 2012
→ vernisáž / opening: 26. 11., 18 h
Malý prostor uprostřed Brna – G99 – možná, 
že neunikne svému zániku, ať už malých nebo 

velkých rozměrů. Pokud opravdu nastane 
v prosinci 2012 konec světa, předem se 
omlouváme za případné předčasné ukončení 
výstavy.
Kurátorky: Blanka Švédová, Pavlína Morganová

Brněnské architektonické stezky
www bam.brno.cz

FAIt gALLery
wwwfaitgallery.com

– FAiT GAllERY,
Božetěchova 1 [A3]

Lubomír typlt: Daleko neutečou
21. 9.–1. 12. 2012
Název výstavy ironizuje jednoduché obranné 
reakce dítěte, které mírou vzdálenosti 
poměřuje kvalitu bezpečí. Obrazu a malbě, 
pokud vyrůstají ze své současnosti, 
neutečeme. Pohled na ně je pouze pro 
silné povahy. Zírat do tváře marnosti je 
prvním a nutným krokem k pochopení 
vlastní neodvratné smrtelnosti. Jinudy cesta 
nevede.

tomáš Bárta
7. 12.–12. 1. 2013
→ vernisáž / opening: 6. 12. v 19 h

Doprovodný program

Přednáškový cyklus zaměřený 
na sběratelství:
–  18. 10., 18 h, Historie soukromého 

sběratelství v Brně
–  29. 11. 2012, 18 h, Sběratelství v 1. 

pol. 20. století v Českých zemích

– MEM
Božetěchova 1 [A3]

richard Stipl: Pocit Konce
21. 9.–27. 10. 2012
Dílo Richarda Stipla je především 
naplňováním kritického vztahu k žánru 
a žánrovosti. Ty nejsou nahlí ženy z povzdálí, 
nekontaktně, ale autor si sám nasazuje 
masku žánru, aby si mohl přehrát nějakou 
z vybraných rolí. Podstatné je dostat se 
dovnitř problému, do míst, kde vznikají 
první momenty narace, první slova 

vyprávění, do míst, kde se mrtvá hmota 
mění v předměty a těla, kde figuruje, aby 
něco sdělovala.

tomáš Svoboda
2. 11.–1. 12. 2012
→ vernisáž / opening: 1. 11. v 19 h

– FAiT GAllERY PREViEW
Dominikánské nám. 10 [G5]

Výběr současného umění ze sbírky 
Fait gallery. 
Aktuálně jsou zde k vidění díla Krištofa 
Kintery, Petra Nikla a Josefa Bolfa.

Marcela Mikulková: neon-romantic
do 3. 11. 2012
Cyklus je nutno vnímat jako volnou 
demonstraci důsledků introspekce, kdy 
autorka v reakci na okolní podněty obrací 
pozornost do sebe a tyto vnější stimuly 
transformuje v záměru dospět k určení 
obecně platných elementů. Ve zdánlivě 

svobodném skládání asociací však záměrně 
implementuje symboliku koně.

gALerIe +420
bytová galerie Antonínská 30,

po domluvě na tel. 725 514 954

Oldřich toman
eduard Mostecký
radek Michálek

gALerIe ASPeKt
Údolní 13, www galerieaspekt.com

richard Konvička: Úsměv bohyně
do 26. 10. 2012

Pavel Kříž
8. 11.–31. 12. 2012

gALerIe MěStA BLAnSKA
Dvorská 2, Blansko

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

so–ne 14–17 h

Miloš Šejn
13. 10.–14. 11. 2012
Umělecký koncept M. Šejna byl formován od 
mládí, kdy vykonal množství cest divočinou 
jako reflexi vnitřní potřeby přiblížit se 
tajemství přírody. Během svých putování 
fotografoval, kreslil, sbíral a popisoval svá 
pozorování přírody. Výstavou v Blansku se 
zaměří na nedaleký Moravský kras.

V průběhu výstavy proběhne workshop 
s Milošem Šejnem.

eva Koťátková
24. 11. 2012–9. 1. 2013
→ vernisáž / opening: 24. 11., 17 h
Eva Koťátková svým hravým, ale nikoliv 
povrchním způsobem zkoumá role a pozice 
člověka v sociálním systému a jeho osobním 
prostředí, v němž se každodenně pohybuje. 
Ve své tvorbě využívá mnoha médií (kresba, 
performance, socha, instalace).

gALerIe JáDrO
wwwgaleriejadro.tumblr.com

Galerie Jádro na jaře 2012 oživila scénu
brněnských nezávislých galerií netradičním
pojetím konceptu bytového výstavního prostoru.

Výpravy za sluncem, lesy, lukami 
a uměním – sledujte web www galeriejadro.
tumblr.com či facebookový profil Jádra, 
kde budou uvedena přesná data. Expedice 
postupně povedou:

Jiří Kovanda
Lenka Vítková
eva Koťátková 

gALerIe PAnA ŠŤOVíČKA
Areál Vlněny, Přízova 3 [G6]

otevřeno na zvonek

Barbora Chlastáková: Sí jů
do 20. 10. 2012

PrA-SA-tA
umělecká skupina mladých sochařů
do 24. 10.–10. 11. 2012
→ vernisáž / opening: 23. 10., 19 h

4AM / 
gALerIe ArCHIteKtury

Starobrněnská 18 [G5]
www forum4am.cz

otevřeno út–ne 14–19

Okno do Benátek
1. 10.–25. 11.
Každovečerní projekce krátkých dokumentů 
ze 13. Bienále architektury v Benátkách 
natočených autorským kolektivem 4AM 
v rámci projektu Asking Architecture.
wwwaskingarchitecture.sk

expozice jednoho projektu
Sezónní exteriérová expozice prezentuje 
výběr realizovaných návrhů v rámci 
středoevropského prostoru se zaměřením 
na mladší generaci architektů. V dočasném 
objektu na nádvoří Domu pánů z Kunštátu 
v Brně je každé dva týdny vystaven nový 
architektonický projekt. Součástí jeho 
otevření je přednáška autorů v sousedním 
sále. Vždy od 21.30 h.

Fattinger Orso Architektur (AT): 
Festivalzentrum Murau, Regionale12
→ 18. 10.
Slavnostní zakončení expozice
→ 31. 10.

Konvolut 1
13.–14. 10. 2012
4AM stěhování – kkm25 (Kunstkolchoz 
Mikulovice u Znojma) s f.e.a. – forum 
experimentalle architektur Wien: 
symposionistické setkání a výstava.

CIneArCH
17.–28. 10. 2012
→ vernisáž / opening: 17. 10., 19 h

ArtMAP PArty: Dickolson Hraje 
Harolda, Makak a Fin djset
→ 25. 10., 20 h
Narozeninový večírek ArtMapy, AfterParty 
zahájení výstavy finalistů CJCH 2012 i Ceny 
od Dalibora Chatrného

Jiří Suchánek: zČIStAJASnA
7. 11.–31. 12. 2012
→ vernisáž / opening: 7. 11., 19 h
Světelně-zvuková instalace. Tok čistého 
světla a případných stínů bude analyzován 
a stane se hybatelem dějů prostorově- 
zvukových. Experimentální instalace 
„Zčistajasna“ hledá dynamiku v převážně 
statickém proudu světla. Jemné chvění 
senzorů bude zdrojem živé minimalistické 
skladby. Zvuk jako otisk světla. Fluktuace.

unbreak My Copy
workshopy a přednášky o grafickém designu
→ 9. 11., 18 h: Pixl-e + Kolektiv
přednášky
→ 10. 11. a 11. 11., 10 h: Workshopy 
pod vedením Alexandera Lise (DE), 
Tobiase Röttgera (DE), Deep Throat (CZ)
více informací: www unbreakmycopy.com, 
www alexanderlis.com, www tobiasroettger.de
→ 11.11. v 19 h: Prezentace výsledků

riot, Don‘t Diet!
→ 25. 11., 19 h
Punk-feministický večírek při příležitosti 
Mezinárodního dne proti násilí na ženách.

Médium výstava
6.–8. 12. 2012
Symposium o vystavování architektury. 1. díl 
Nové koncepty ve vystavování architektury. 
Začátek nové série symposií o možnostech 

a mezích prezentování architektury. 
První symposium bude věnováno novým 
konceptům a platformám na různých úrovních 
v evropském kontextu.

Anne FrAnK MeMOrIAL
Orlí 22 [G5]

www graukllktv.eu
otevřeno po–pá 9–22 h, so 10–22 h,

ne 12–22 h

eva rybářová a Kryštof Kučera
2. 10.–29. 10. 2012
Studenti brněnské SŠUD se v rámci výstavy 
nazvané Korespondence rozhodli pracovat 
individuálně, se záměrem prezentovat své 
autoportréty v různých médiích, v různém 
stylu, s jiným nábojem. Fotografka a kreslí ř 
jako dvě velmi odlišné tvůrčí osobnosti, mezi 
nimiž však existuje vnitřní souvislost.

Julia gryboš a Barbora zentková
30. 10.–26. 11. 2012

Studentky z Fakulty umění Ostravské 
univerzity tvoří individuálně i jako autorská 
dvojice, malují, fotí, vytváří objekty, instalace 
či koláže. Pro příležitost výstavy v Anne 
Frank Memorial př ipraví specifický projekt 
podmíněný charakterem galerie.

Barbora trnková a tomáš Javůrek
27. 11.–31. 12. 2012
Tato autorská dvojice se často pohybuje na 
poli mediálního umění způsobem, který sami 
označují za „konceptuální impresionismus“. 
Vytváří interaktivní instalace, videa či 
počítačové aplikace, jimiž intelektuálně 
a současně poeticky ozvláštňují běžnou 
realitu mediálního i životního prostoru.

AuLA gALerIe
Údolní 19 [F4]

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

Jovana Dragić, Petar Sibinović, 
Jovana Braletić, nevana Popović, 
Jovana Živčić, Marina Cupović, 
Ana Milenković: Ledolamac
4. 10.–31. 10. 2012
Výstava představí tvorbu vybraných 
absolventů Fakulty výtvarných umění 
Univerzity umění v Bělehradě, s níž 
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení 
technického v Brně dlouhodobě spolupracuje.
Kurátorka: Edwina Hudečková 

DůM uMění MěStA BrnA
www dum-umeni.cz

otevřeno st–ne 10–18 h

– DŮM uMěNÍ MěSTA BRNA
Malinovského nám. 2 [F5]

Andreas Müller-Pohle:  
Codes & Waters 1995–2011
do 21. 10. 2012
Berlínský fotograf, mediální umělec 
a vydavatel Andreas Müller-Pohle často 
opouští klasický fotografický obraz 

a transformuje jej do jiných kódových 
systémů. Název výstavy v Domě umění 
charakterizuje princip, který Andreas Müller-
Pohle uplatňuje ve fotografických sériích 
a videoprojekcích – toku vody odpovídá tok 
kódů, digitální znakové řeči.

Signály z neznáma. Český komiks 
1922–2012
do 13. 1. 2013
Český komiks chytil na počátku 3. tisíciletí 
nový dech. Jak český komiks nabývá na 
sebedůvěře, začínáme prozkoumávat jeho 
slavnější i méně proslulá období. Signály 
z neznáma slibují známou i tajenou historii 

komiksu na českém území zmapovat, rozluštit 
onen v mnohém enigmatický kód české 
komiksové tradice.
Kurátory jsou Pavel Kořínek a Tomáš Prokůpek.

Vojta Dukát: Fotografie
5. 12.–13. 1. 2012
V Holandsku žijící fotograf Vojta Dukát, 
nominovaný fotografem prestižní fotografické 
agentury Magnum Photos (1974, 1976), vystaví 
poprvé v České republice soubor fotografií 
ze sedmdesátých až devadesátých let. Jeho 
tvorba je spojena s humanisticky orientovanou 
fotografií. Kurátorkou je Jana Vránová.

Jak je to s duchy ve městě?
Městské příběhy a legendy
listopad – prosinec 2012
Výstava, intervence, rozhovory, procházky.

DŮM PÁNŮ Z kuNŠTÁTu
Dominikánská 9 [G5]
otevřeno denně 13–19 h

Anna Sypěnová a přednáška teoretika 
Jiřího Bystřického
14. 11.– 1. 12. 2012
→ vernisáž / opening: 13. 11., 19 h

Jan Ambrůz
5. 12.–1.1. 2013
→ vernisáž / opening: 4. 12., 19 h

HVězDárnA A PLAnetárIuM
fasáda, kraví hora 2 [E2]

každou hodinu vždy od 15. a 45. minuty

Jiří Suchánek: roj
Světelnou instalaci Roj nad hlavním vstupem 
do Hvězdárny a planetária města Brna 
můžete vidět vždy po setmění každou 15. 
a 45. minutu. V mezidobí se Roj občasně 
probouzí.

MOrAVSKá gALerIe V Brně
www moravska-galerie.cz

otevřeno st–ne 10–18, čt 10–19 h
Volné vstupy každý první pátek 

v měsíci (Pražákův palác, 
uměleckoprůmyslové muzeum, 

Místodržitelský palác)

17. listopad – Mezinárodní den 
studentů – vstup zdarma pro žáky 
a studenty

– PRAžÁkŮV PAlÁc
Husova 18 [F4]

Moderní a současné umění, práce 
tvůrců české moderny a meziválečné 
avantgardy.
Stálá expozice.

25. mezinárodní bienále grafického 
designu Brno 2012
do 28. 10. 2012
Mezinárodní bienále grafického designu 
v Brně bylo založeno v roce 1963. Koná se od 
r. 1964 každý sudý rok ve všech výstavních 
prostorách Moravské galerie v Brně. Patří 
k nejstarším a nejvýznamnějším akcím v oboru 
vizuální komunikace na světě. Tři hlavní pilí ře 
letošního 25. Bienále Brno tvoří mezinárodní 
soutěž, výstava hostujících kurátorů 
a mezinárodní sympozium. Bienálový program 
obohatí řada doprovodných výstav, kulturních 
programů a přidružených akcí.

25th International Biennial of graphic 
Design Brno 2012
21/6–28/10 2012
The International Biennial of Graphic 
Design in Brno, one of the oldest and most 
prestigious events in the field of visual 
communication in the world, was launched 
in 1963. Since 1964 it has been held every 
second year in all the exhibition spaces of 
the Moravian Gallery in Brno. The three main 
areas of this year’s 25th Brno Biennial are 
constituted by an international competition, 
an exhibition of visiting curators and an 
international symposium.The programme 
of the Biennial will also encompass a host 
of accompanying exhibitions, cultural 

performances and associated events.

Dvě nebo tři věci, co vím o Provo 
(Brněnská verze) / two or three 
things I Know about Provo (the Brno 
edition)

Práce z Kalifornie / Work from 
California

Václav Magid: Souřadnice
→ vernisáž / opening: 14. 11., 17 h
V novém výstavním projektu Souřadnice 
aktualizuje Václav Magid otázku mytologie 
a nahrazuje staletími ukotvené konstanty 
generačně mladšími následovníky

element F. Fotografie a umění ve 
druhé polovině 20. století
7. 12. 2012–3. 3. 2013

→ Doprovodný program

–  31. 10. v 19 h, Videotime 32 / 
Zahraniční ozvěny videoartu

–  14. 11. v 19 h, Videotime 33: Karel 
Vachek: Tmář a jeho rod aneb Slzavé 
údolí pyramid, 2011 / hosté večera: 
Karel Vachek, Karel Slach, Radim 
Procházka, Dokumentární esej

–  28. 11. v 19 h, Videotime 34: Sabine 
Groshup: {JC(639)}, 2012, Projekce 
experimentálního dokumentárního filmu 
a diskuze s autorkou

– uMělEckOPRŮMYSlOVé MuZEuM
Husova 14 [G4]

užité umění a design
Stálá expozice

Mezinárodní soutěž Bienále Brno 2012 
/ Brno Biennial 2012 International 
Competition (do 28. 10.)

Khhhhhhh – Slavs and tatars.
Laureátka Bienále Brno 2008  
Kasia Korczak / Khhhhhhh –  
Slavs and tatars. the Brno Biennial 
2008 Laureate Kasia Korczak 
(do 28. 10.)

Po stopách moderny:
Kabinet Josefa Hoffmanna: 
Prostřený stůl
od 30. 11. 2012
→ vernisáž / opening: 29. 11. v 17 h
Prostřený stůl je symbolem mnohosti tvorby 
architekta a designéra Josefa Hoffmanna 
a zároveň se vztahuje k tomu, co bylo 
hlavním sor timentem vídeňských dílen 
Wiener Werkstätte (1903–1932) – výroba 
nádobí, nástolců, příborů, sedacího nábytku 
atd.

tiché revoluce uvnitř ornamentu: 
experimenty dekorativního umění 
v letech 1880–1930
30. 11. 2012–31. 3. 2013
→ vernisáž / opening: 29. 11., 17 h
Výstava chce rehabilitovat roli ornamentu 
v kontextu dějin umění. Představí dekorativní 
alba a sbírky ornamentálních předloh, školní 
pomůcky užívané pro tvorbu ornamentu, 
studentské práce na papíře představující 
postupy analytické stylizace, textilní dezény, 
keramiku, cín i sbírky přírodovědné.

Keramika období Art deco na Moravě 
/ tvorba Huberta Kovaříka
30. 11. 2012–31. 3. 2013
→ vernisáž / opening: 29. 11., 17 h
Sochař a keramik Hubert Kovařík (1888-
1958) patř il k silné generaci umělců 
vyškolených ve Vídni u předních tvůrců 
secese a moderny. V průběhu pouhých 

dvou desetiletí, kdy se intenzivně věnoval 
keramické tvorbě, vytvořil desítky návrhů 
drobné užitné a umělecké keramiky, která se 
stala synonymem produkce období art deco 
na Moravě.

Mexické umění ve sbírce Mg
do 20. 1. 2013

– MÍSTODRžiTElSkÝ PAlÁc 
Moravské náměsti 1a [G5]

umění od gotiky do 19. století.
Stálá expozice.

DAr (Husák trávu nekouřil) / gift 
(Husák Did not Smoke Dope)  
(do 28. 10.)

Květa Pacovská – Ad Infinitum.
Osobnosti českého grafického 
designu / Květa Pacovská – Ad 
Infinitum. Personalities in Czech 
graphic Design (do 28. 10.)

Sběratelé a mecenáši VI: Marie 
richterová (1927–2011)
do 13. 1. 2012 – prodlouženo
Výstava je poctou jedné z nejštědřejších 
donátorek posledních let. Brněnská lékařka 
Marie Richterová shromáždila pozoruhodný 
soubor starožitností a uměleckých předmětů, 
který na sklonku svého života věnovala 
Moravské galerii v Brně.

Doprovodný program

–  24. 10. v 17 h, DAR: Husák trávu 
nekouřil / výklad Marty Sylvestrové

–  28. 10. 2012, 13–18 h, Bienálový 
maraton, derniéra Bienále Brno, 
výklady na všech výstavách BB 2012

–  18. 11. v 15 h, Nedělní siesta 
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B1653. ročník 
mezinárodní soutěže 
krátkých filmů
8 ———— 10 11 12
kino Art, Brno
www.brno16.cz

Václav Magid: Souřadnice

15. 11. 2012 ——— 3. 3. 2013
Pražákův palác / Atrium
Moravská galerie v Brně
www.moravska-galerie.cz

Dům umění města Brna

07 09 —
21 10 2012 
Andreas Müller-Pohle 
Codes&Waters

26 09 2012 —
13 01 2013 
Signály z neznáma. 
Český komiks 1922–2012

Dům pánů z Kunštátu

26 10 —
02 12 2012 
Finalisté Ceny Jindřicha 
Chalupeckého

 
Brněnské architektonické 
stezky
www.bam.brno.cz
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Dům panů z Kunštátu
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Fotografie a text Anna Balážová.
Ilustrace Marcela Vorlíčková & Petr Hrůza

Pokud bychom se zeptali občasných návštěvníků města Brna, 
které z míst na ně udělalo opravdový dojem, určitě by jed-
ním z nejčastěji zmiňovaných byl právě Zelný trh. Od brzkého 
rána je tam vždy velice živo. Trhovci sem dovezou své zboží, 
které později odpoledne zase sklidí a odvezou. Tak tomu ale 
vždycky nebývalo. Na Starém nebo také na Horním tržišti, jak 
se dříve říkalo, nechávali kdysi trhovci své zboží i přes noc 
svěřené do péče městských stráží. To, které se rychle kazilo, 
ukládali ve sklepeních okolních domů, do kterých měli přístup 
přímo z náměstí. Trh vzkvétal a rostla potřeba uskladnit větší 
a větší množství surovin. Měšťané proto začali nezákonně 
rozšiřovat svá sklepení pod městská prostranství a hloubili 
tak dlouho, dokud nenarazili na někoho ze sousedství. V ta-
kovém případě zaslepili místo a pokračovali jiným směrem, 
než se situace opakovala. Tato středověká, paprskovitě roz-
větvená sklepení bývala i několikapatrová, do některých se 
dokonce z tržiště dalo vjet povozem. Takto se nám dochovala 
sklepení z období gotiky, renesance i baroka, na některých 
místech v železobetonové úpravě z druhé poloviny 20. století.

Přestože se při různých opravách vodovodních potrubí 
i jiných příležitostech do podzemí vrhaly skupinky nadšených 
dětí, systematicky začalo být mapováno až od sedmdesá-
tých let 20. století. Důležitým mezníkem přitom byla nehoda 
na Pekařské ulici v únoru roku 1976. Jednotlivé části brněn-
ského podzemí prozkoumaly v několika etapách týmy ing. 
arch. libora Hanáka a ing. Aleše Svobody. Jejich výsledky 
byly publikovány v několika publikacích a odborných článcích. 
Pan Svoboda pokračuje ve výzkumech i v současnosti a na 
prosinec roku 2013 chystá uvedení třetího dílu knihy Brněn-
ské podzemí. i díky němu byla rozsáhlou rekonstrukcí prová-
děnou od 90. let 20. století část podzemních prostor zpří-
stupněna veřejnosti. Jedná se o sklepení a spojující chodby 
pod Zelným trhem, je možné navštívit také Mincmistrovský 
sklep nebo nově zajít do kostnice, která z velké části leží 
pod kostelem sv. Jakuba.

Vstup do kostela sv. Jakuba stejně jako do kostince je 
z Rašínovy ulice na Jakubském náměstí. V rámci takzvaných 
josefínských reforem byl na konci 18. století zrušen hřbi-
tov, který obklopoval kostel a ostatky umístěny do kostnice 
nacházející se pod kostelem a přilehlými kaplemi. Terén byl 
srovnán a náhrobní kameny využity jednak v kostele jednak 
jako stupně nedalekého schodiště. Jména zesnulých tak byla 
vychozena, dnes už bychom po nich nenašli ani památky. 
kostnice byla znovuobjevena v roce 2001. Během průzkumu, 
při kterém byla odkryta do hloubky přibližně dvou metrů, bylo 
nalezeno zhruba padesát tisíc kosterních ostatků. V červnu 
2012 byla zpřístupněna veřejnosti.

kdo by si při čekání na zmrzlinu na české ulici všimnul 
poklopu s logem brněnského podzemí a vyžádal si povolení 
ke vstupu u Odboru technických sítí Magistrátu města Brna, 
mohl by se vrátit s klíčníkem a objevit svět středověkého 
Brna. Pod povrchem rušné ulice by objevil gotický most, který 
dřívě přemosťoval příkop. Jen o kousek dál, v Solniční ulici, 
byl pod parkovištěm před kavárnou Slavie objeven základ hra-
dební věže zvané Bílé.

Podobných, prozatím méně známých objevů, které jsou 
popsány i ukázány ve zmíněné připravované knize Aleše Svo-
body, je v Brně mnohem víc. Z těch, co stojí určitě za zmínku, 
je jezero pod Petrovem, tunel barokního bastionu pod Palá-
cem Morava mezi Malinovského náměstím a autobusovým 
nádražím u Grandu nebo třeba středověké předbraní objeve-
né v parku mezi Místodržitelským palácem a Janáčkovým di-
vadlem. To by mělo být zpřístupněno společně s rekonstrukcí 
celého parku.

Studna,
Gotick¯ 

moSt pod 
âeSkou ulicí, 
Bílá vùÎ na 

Solniâní
už před nějakou dobou byla pod 
frekventovanou Českou ulicí objevena 
středověká studna i gotický most, 
který přemosťoval hradební příkop. 
Málokdo ale asi ví, že se zde se 
svolením technických sítí Magistrátu 
města Brna může veřejnost podívat. 
Což platí i pro Bílou věž pod kavárnou 
Slavie ve vedlejší Solniční ulici.

tunel 
Barokního 
BaStionu 

pod palácem 
morava

zhruba před rokem byl mezi nádražím 
u grandu a Malinovského náměstím 
nalezen tunel barokního bastionu. 
Jeho poloha byla přibližně známa z do-
bových map, s průzkumem se však če-
kalo na vhodnou příležitost. Prozatím 
zde stále probíhají odklízecí práce.

tunel – 
tramvajová 
·tola pod 
·pilBerkem

Jako k Šípkové růžence se hledá
přístup do tramvajové štoly pod Špil-
berkem. ta zde spí už od sedmdesá-
tých let minulého století. tramvaje si
skrz ni měly zkracovat cestu z Jošto-
vy ulice na Mendlovo náměstí.

jezero pod 
petrovem

Plavit se pod Petrovem na loďce by 
byla pravděpodobně jedna z největ-
ších atrakcí podzemních výletů. na 
takovou možnost si asi ale ještě 
nějakou dobu počkáme.

Sklepení pod 
peka¤Skou

Pekařská ulice skrývá krásná barokní 
i gotická sklepení. touto ulicí nevede 
žádná z turistických cest, platí o ní 
alespoň na místech, která nevlastní 
soukromí majitelé stejná pravidla, 
jako v případě podzemních nálezů na 
České a Solniční ulici.

BrnùnSké
podzemí


