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PROBLEM IS HERE

4AM /
Galerie Architektury
Rosická 1 [H6]
www
forum4am.cz
Anne Frank Memorial
Orlí 22 [G5]
www
graukllktv.eu
otevřeno
Vitrína přístupná po–pá 9–22 h,
so 10–22 h, ne 12–22 h
Podzimní program v Anne Frank Memorial stejně jako před prázdninami pokračuje výstavami
studentů středních uměleckých škol. Výstavy
probíhají opět v měsíčním intervale. Začínající
tvůrce nárazově střídají umělci s vyhraněnější
koncepcí tvorby.
Žaneta Reková a Hana Zatloukalová:
Černá ovce
1. 10. – 4. 11.
Eva Jurková a Filip Kůrka:
Prasata a(nebo) lidé
5. 11. –2. 12.
Lucie a Jakub Kovaříkovi: V noci nejsou
strážní andělé, je spánek
3. 12. – 6. 1.
aula galerie
Údolní 19a [F4]
www
galerieaula.ffa.vutbr.cz
otevřeno
po–ne 10–18 h
Klíče od galerie jsou k dispozici na
vrátnici fakulty.
Galerie je situována v zadním traktu budovy
Fakulty výtvarných umění. V roce 2013 funguje
jako experimentální prostor pro prezentaci studentů vysokých uměleckých škol, především
pak studentů FaVU VUT v Brně.
Viktor Paluš, Petr Křivák,
Tomáš Pavlacký: Kupole
do 11. 10. 2013
Autoři pracující pod společnou uměleckou
identitou: Pra-sa-ta (pracovití-samostatní-talentovaní) představí monumentální sochařkou
realizaci.Horizontální, zrcadlově otočené
kupole předdefinuje jak samotný úhel divákova
pohledu, tak způsob jeho pohybu galerijním
prostorem. Trojice autorů je proslulá svými
expanzivními experimenty a subverzivními
postupy umělecké práce.
Projekt Veroniky Resslové a ateliéru
Malba III: Místo Obrazu
17. 10. – 1. 11.
→ vernisáž: 16. 10. v 19 h
Místo obrazu je kolaborativní site-specific
realizace malířského ateliéru AM3. Jeho cílem
je prozkoumat některé méně akcentované
vlastnosti obrazu prostřednictvím jeho přímé
vazby na výstavní prostor a jeho filosofické
a abstraktní konotace.
Matyáš Chochola, Alexandra Kytková,
Anita Somrová, Jiří Topínka: Vědcova
Modlitba
7. 11. – 22. 11.
→ vernisáž 6. 11. v 19 h
Pokus o popření klasických představ o výstavním prostoru. Ve středu galerie se utvoří „nové
místo“: konstruktivistická stavba, která bude
sloužit pro prezentaci děl a jako scéna/kulisa
pro pořádání plánovaných diskuzí, v rámci
kterých se věda s exaktností faktů ocitá v kontrapunktu se snovou logikou, hrou a volností
výstavního projevu.
Kurátorský projekt Jany Písaříkové,
Tomáše Hodbodě a Jany Kořínkové:
Městští psi
28. 11. – 13. 12.
→ vernisáž 27. 11. v 19 h
Výstava se zabývá reflexí městské subkultury
a individuálními způsoby čtení městské krajiny.
Město zde vystupuje jako metafora reflektována v různých uměleckých médiích a jako scéna
pro realizaci hraničních podob projevů mezi
uměním, občanskou iniciativou a každodenním
životem.
Dům umění města Brna
www
dum-umeni.cz
otevřeno
st–ne 10–18 h
– Dům umění města Brna
Malinovského nám. 2 [F5]
Wilhelm Lehmbruck (1881–1919):
Retrospektiva / Wilhelm Lehmbruck
(1881–1919) Retrospective
do 10. 11. / until 10. 11.
Výstava představuje reprezentativní výběr
děl Lehmbrucka z různých období – od neoklasicismu přes hledání vlastních výrazových
prostředků až k pozici čelního představitele
expresionismu. Ústředním námětem je člověk,
jeho oduševnělost, spiritualita. Postupně se
akcentuje existenciální problematika, melancholický výraz, introvertnost a touha po vnitřní
harmonii. Lehmbruckovo Torzo kráčející (z let
1913–1914) vybral Ludwig Mies van der Rohe
pro interiér vily Tugendhat v Brně. Pořadatelé: Dům umění města Brna, Muzeum města
Brna, Nadační fond vila Tugendhat. Koncepce
výstavy: Dr. Gottlieb Leinz a Dr. Hans-Dieter
Mück, Kurátorka: Jana Vránová / A retrospecti-

ve exhibition of sculpture, paintings, drawings,
graphic works and photographs from the
Lehmbruck collections. Wilhelm Lehmbruck is
noted as one of the most important German
sculptors of classical modernism. Following
its neo-classicist beginnings, his figural work
inclines towards expressionism, and his oeuvre
is marked by existentialism, melancholy and
internal harmony. He is also the artist of the
only work of art to be placed by Mies van der
Rohe in the Tugendhat Villa. Organizers: Dům
umění města Brna, Muzeum města Brna, Nadační fond vila Tugendhat. Exhibition devised
by: Dr Gottlieb Leinz and Dr Hans-Dieter Mück,
Curator: Jana Vránová
Martin RASP: Nehledám, nacházím /
I don‘t search, I find do 10. 11. / until
10. 11.
Rakouský umělec Martin Rasp pracuje s materiály nejrůznějšího původu a charakteru, s cílem podtrhnout jejich vzájemné napětí a spojit
různé polohy skutečnosti v jediném díle.
Tato idea souvisí s tradicí klasické moderny.
Počínaje kubistickou koláží, přes Duchampovy
ready mades – v asamblážích a objektech,
nabývají jím použité relikty každodennosti
nových významů, stávají se symboly života
a jeho proměn. Kurátorka: Jana Vránová / The
Austrian artist Martin Rasp works with a wide
range of materials of differing characters, with
the aim of underlining their mutual tension
and linking their various positions of reality
within a single work. This idea is linked to the
traditions of classical modernism, beginning
with the cubist collage, via Duchamp‘s ready
mades – in these assemblages and objects the
leftovers from everyday life used by him take
on new meanings, becoming symbols of life
and its changes. Curator: Jana Vránová
Vojtěch V. Sláma: Colorjoy
27. 11.–12. 1. / until 12. 1.
→ vernisáž / opening: 26. 11. v 18 h
Prostřednictvím kamery fixuje autor
momenty, kterým je vlastní velmi osobní,
citlivé vnímání přítomnosti, smysl pro autenticitu a poetiku. Výstava představí názorově
kompaktní soubor velkoformátových barevných
fotografií, které vznikaly v průběhu posledního
desetiletí. Kurátorka: Jana Vránová / The
exhibition by Vojtěch V. Sláma will present
a conceptually compact set of his new large-format colour photographs created over the
last decade. The camera is part of his life, and
he uses it to capture moments and sequences
of situations, characteristic of which are a very
personal and sensitive sense of presence,
a sense of their authenticity and poetics. Curator: Jana Vránová
Tamara Moyzes: Artivism
27. 11.–12. 1. / until 12. 1.
→ vernisáž / opening: 26. 11. v 18 h
Slovenská autorka, která žije v Praze, se dlouhodobě věnuje dokumentární tvorbě, videoartu
a novým médiím. Tvoří fiktivní videodokumenty, v nichž často využívá parodických postupů
a ironie. Dlouhodobě se věnuje problematice
postavení menšin, xenofobie, rasismu a nacionalismu, romské problematice; také feminismu
a náboženství. Kurátor: František Kowolowski
/ Tamara Moyzes (1975) is a Slovak artist,
curator and documentarist who lives and
works in Prague. In her work she deals in
particular with the situation of minorities, with
xenophobia, racism, nationalism, the queer
scene and conflict in the Middle East. The artist works in documentaries, videoart and new
media. She creates fictional videos in which
she often makes use of parody and irony. She
has devoted herself over the long term to the
position of minorities, to xenophobia, racism
and nationalism to the Roma question, as well
as to feminism and religion. Curator: František
Kowolowski
– Dům Pánů z Kunštátu
Dominikánské nám. 9 [G5]
Vzpomínky na budoucnost II /
Reminiscences of the Future II
27. 11. – 12. 1. / until 12. 1.
vernisáž / opening: 26. 11. v 18 h Výběr současné umělecké produkce, která je založena
na reinterpretaci modernismu. Výstava se
snaží najít
odpověď na otázku, do jaké míry je možné
prostřednictvím ohlížení se k nedokončeným
modernistickým (utopickým) projektům
uvažovat o aktuální přítomnosti či dokonce
myslet na budoucnost. Kurátor: Jan Zálešák /
The selection of contemporary artistic output,
based on a reinterpretation of modernism.
The exhibition will focus in particular (through
the choice of works by specific artists) on the
question of to what extent it is possible, by
looking at incomplete modernist (utopian)
projects, to consider the true here and now
or even to think about the future. Curator: Jan
Zálešák
Brněnský architektonický manuál
(BAM) / Brno Architecture Manual
(BAM)
Za pomoci volně přístupné internetové databáze, tištěné mapy a publikace zprostředkuje
všem zájemcům o architekturu podrobné
informace o brněnských stavbách, které
vznikly v letech 1918–1945. www bam.brno.cz /
doplnit anglickou verzi / Using an easy-to-access internet database, printed maps and
publications, this makes detailed information
on Brno buildings from 1918-1945 available to
all those who are interested. www bam.brno.cz
FAIT GALLERY
faitgallery.com

vnímání a tyto zdánlivé determinace záměrně
narušuje zejména stíráním hranic jazyka
a obrazu. Sémantická hra vztahu textu a obrazového motivu, ilustrujícího a ilustrovaného,
je ve čtení děl dále podporována zpochybňováním instalačních konvencí, kumulací
metafor, symbolů a atributů, kombinacemi
a permutacemi.
Výběr ze sbírky Fait Gallery
23. 11. – 13. 3.
→ vernisáž: 21. 11. v 19 h

4. 10. v 15 h – Komentovaná prohlídka
výstavy PŘENOS s autorem S. F. Műllerem
– MEM
Božetěchova 1 [A3]
otevřeno
st a čt 13 – 18 h, so 14 – 18 h
Marek Meduna: Mezi zloději psů
do 14. 11.
Tomáš Bárta
23. 11. – 16. 1.
→ vernisáž: 21. 11. v 19 h
– Fait Gallery Preview
Dominikánské nám. 10 [G5]
otevřeno
út–so 10–18 h
Radim Langer: Údolí much
do 8. 11.
Langer v rámci výstavy Údolí much volně rozvíjí
některé principy a témata, patrné již v jeho
předchozích instalacích. Jako interpretační
rámec může posloužit katalog výstavy, obsahující autorský text, který společně s fotodokumentací „třískovačky“ vytváří narativní obraz,
nabývající statut soběstačného artefaktu.
Katarína Hládeková
13. 11. – 10. 1.
→ vernisáž: 12. 11. v 18 h
galerie 34
bytová galerie na Botanické 34 [E4]
po domluvě na tel. 602 463 421
Evžen Sobek – fotografie
říjen
Michal Bartoš – fotografie
listopad

otevřeno

galerie ars
Veselá 39 [F4]
út–pá 12–18 h, ne 13–17 h
www
galerie-ars.cz

Alois Mikulka: OBRAZY–PLASTIKY
do 4. 10.
Galerie Art
Cihlářská 19 [E4] www graukllktv.eu
otevřeno
po–ne 15–24
Max Freund
4. 10. – 27. 10.
→ vernisáž: 3. 10. v 19 h
Max Freund je studentem malby v ateliéru
Judith Eisler na Universität für Angewandte
Kunst ve Vídni. Malbu často kombinuje s koláží
či asambláží, věnuje se rovněž tvorbě objektů
a instalací. Výraznou roli v jeho práci hraje
také kresba – Maxovy skicy jsou svébytnými
díly i pokud slouží jako předloha k malbě, jejíž
význam jako konečného média spočívá zejména v materialitě barvy a potenciálu vytvářet
hmatatelnou strukturu. Na výstavě v Galerii
ART představí kresby a malby inspirované
osobními zážitky a těkavými vzpomínkami na
cizí krajiny a města, uloženými v paměti i na
fotografiích.
Iveta Bradáčová
1. 11. – 24. 11.
→ vernisáž: 31. 10. v 19 h
Iveta Bradáčová ve svých akvarelech a malbách olejem zachycuje vesničany i měšťáky
při běžných činnostech, přičemž jejím zájmem
je především aktuální podoba zděděných
folklórních zvyklostí a rituálních společenských
událostí. Se smyslem pro humor trefně zobrazuje současnou lidovost, tradice ovlivněné
dnešní kulturou, atmosféru každodennosti
i vzácných okamžiků. Iveta studuje v ateliéru
malby Petra Kvíčaly na brněnské Fakultě
výtvarných umění VUT.
Barbora Lungová
29. 11. – 1. 1.
→ vernisáž 28. 11. v 19 h
Malířka Barbora Lungová spojuje ve svých obrazech folklórní motivy, krajinné scenérie, biblické
příběhy a filmové scény, jimiž odkazuje na
kulturní stereotypy. Jejich kombinacemi a obměnami překrucuje Barbora s velkou dávkou
vtipu prvoplánová vyznění všeobecně i méně
známých znaků, poukazuje na vztahy mezi nimi
a tím na jejich podstatu. Její obrazy jsou někdy
absurdně barevné a přitažené za vlasy, jindy lyričtější, ale vždy působivé. Pro výstavu v Galerii
ART připravuje sérii maleb s filmovými náměty.
Autorka vystudovala angličtinu a filmovou vědu
na FF MU a malbu na FaVU VUT.
Grayscale 9: Nulka sobě
→ 15. 10. v 18 h, Malý sál Kina ART
Prezentace Anny Balážové, uvedení 4. dílu
edice předfilmů Nulka.
galerie aspekt
Údolní 13 [F4]
otevřeno
út–pá 13–18 h, ne 13–17 h
www
galerieaspekt.com
do 25. 10. je galerie v rekonstrukci

Marek Meduna: Mezi zloději psů
do 14. 11.
Ve své tvorbě Marek Meduna demonstruje
především nejednoznačnost norem lidského

4. 10. v 16 h
Estetizace německé průchozí dálnice – přednáška S. F. Műllera
Jiří Franta a David Böhm
13. 10. – 13. 11.
→ vernisáž 12. 10. v 17 h
Umělecká dvojice, která společně vystavuje
už řadu let. Charakteristická je pro ně jednoduchá lineární kresba vycházející z estetiky
komiksu a používání textu v podobě stručných
výroků či hesel na osobní, umělecká nebo
veřejná témata. Pro Blansko připravují zcela
novou výstavu. Bude složena převážně ze soch,
které zde naleznou adekvátní výstavní prostor.
Václav Stratil
24. 11. – 20. 12.
→ vernisáž 23. 11. v 17 h
Výstava v Blansku přiblíží aktuální produkci
jednoho z nejvýznamnějších umělců starší
generace. Vychází ze škály Stratilovy současné
tvorby zahrnující médium malby, kresby a fotografie. Jeho tvorba je jako neustávající proud
reflexe vlastní životní situace transformovaný
v uměleckou výpověď. „Sebestředný“ základ
jeho práce mu ovšem nebrání reflektovat širší
společenskou a uměleckou problematiku.
Kurátor: Jiří Ptáček
Moravská galerie v Brně
www
moravska-galerie.cz
otevřeno
st–ne 10–18, čt 10–19 h
Volné vstupy každý první pátek v měsíci
a 12. 8. do stálých expozic
(Pražákův palác, Uměleckoprůmyslové
muzeum, Místodržitelský palác)
– Pražákův palác
Husova 18 [F4]

www

– Fait Gallery
Božetěchova 1 [A3]
otevřeno
st a čt 13 – 18 h, so 14–18 h

Stanislav F. Müller: Přenos
do 4. 10.
Müller vytváří svá díla za pomocí strojů, což
souvisí s tím, že je původní profesí strojař.
V blanenské galerii vystavuje umělecké dílo
„vyrobené“ pomocí horizontálního karuselu
v ČKD Blansko. Je zajímavostí, že jde o jeden
z největších karuselů v ČR. Dvě monumentální
malby zaplňují prostor velké místnosti galerie.
Součástí výstavy je videozáznam a fotografie
zachycující vznik malby.

Galerie města Blanska
Dvorská 2, Blansko
www
galerie.blansko.cz
otevřeno
út–pá 10–12, 12.30–17,
so–ne 14–17
ve státní svátky je galerie zavřena

Stálá expozice
Moderní a současné umění
Daniel Balabán: Zpráva 2013. Laureát
ceny Michala Ranného
do 27. 10.
Daniel Balabán se stal vítězem ceny Michala
Ranného za rok 2012. Patří k nepřehlédnutelným osobnostem současné umělecké
scény, zvláště pak k autorům, kteří soustavně
a cíleně prověřují hranice možností malby.
Vlasta Vostřebalová Fischerová
22. 11. – 23. 2.
→ vernisáž: 21. 11. v 17 h
Touto výstavou Moravská galerie opět otevírá
téma neprávem zapomenutých českých meziválečných umělkyň. Dílo Vlasty Vostřebalové
Fischerové je jedním z nejosobitějších projevů
sociálního umění 20. a 30. let minulého století. K výstavě je vydáván první monografický
katalog této umělkyně.
– Atrium
Pavla Sceránková: Souhvězdí
17. 10. – 23. 3.
→ vernisáž: 16. 10. v 17 h
Pro Moravskou galerii v Brně Pavla Sceránková
připravila projekt, jehož základem je levitující
konstrukce imitující hvězdné souhvězdí.
– Knihovna
Nejkrásnější česká kniha 2012
11. 10. – 12. 1.
→ vernisáž: 10. 10. v 17 h
Výsledky 48. ročníku soutěže o Nejkrásnější české knihy roku 2012 budou letos
poprvé představeny v prostorách knihovny Moravské galerie v Pražákově paláci.
– Uměleckoprůmyslové
muzeum
Husova 14 [G4]
Stálá expozice
Užité umění a design
Fotografie Lukáše Jasanského
a Martina Poláka
11. 10. – 5. 1.
→ vernisáž: 10. 10. v 17 h
Výstava poprvé shromáždí ukázky z téměř
všech jejich sérií, spolu s cyklem vytvořeným
přímo pro připravovanou expozici. Autoři jsou
tu uchopeni jako umělci, kteří již na počátku
své dráhy přehodnotili české způsoby užívání
fotografie a potom v každé své práci znovu
definují svá východiska.

Soubor třiceti kusů tanečních pořádků z let
1850–1910. Jsou to drobné oděvní plesové
doplňky kdysi vydávané pořadateli plesů jako
součást pozvánek pro dámy, dokumentující
rozmanitost dobového pojetí etikety a módy.
– Místodržitelský palác
Moravské náměsti 1a [G5]
Umění od gotiky do 19. století.
Stálá expozice
Jaromír Funke. Mezi konstrukcí
a emocí
18. 10. – 19. 1.
→ vernisáž 17. 10. v 17 h
Jaromír Funke patřil mezi průkopníky moderní
fotografie. Vydal se na cestu k abstrakci, která
vyústila v jeho vlastním -ismu, „fotogenismu“.
Reagoval také na kubismus a vytvořil vzorová
díla nové věcnosti a konstruktivismu.

Holland_retro_style. Nizozemské
malířství zlatého věku jako zdroj
inspirace umění 19. století
Dlouhodobá výstava
Výstava doplňuje expozici starého umění
o vybraná díla nizozemských malířů
17. století, která konfrontuje s obrazy,
vytvořenými v 19. století ve zjevné návaznosti
na tvorbu obdivovaných barokních vzorů.
– Jurkovičkova vila
Jana Nečase 2 [E1]
otevřeno
10–12 h a 12.30–18 h
Vstup pouze po předchozí rezervaci.
Prohlídku s výkladem je možné objednat
na tel. č. 532 169 501 nebo přes
rezervační formulář na
www
moravska-galerie.cz/jurkovicova-vila
Stálá expozice
Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům
Zdeněk Plesník a Miroslav Navrátil
do 27. 10.
Dílo architekta Zdeňka Plesníka a designéra
Miroslava Navrátila. Poprvé spolupracovali na návrzích nábytku pro Plesníkův byt
(1949–1953), který bude ve vile vystaven.
– RODNÝ DŮM JOSEFA HOFFMANNA
náměstí Svobody 263, Brtnice
tel. 420 724 543 722, otevřeno denně
10–17 h, posl. prohlídka v 16 h. Mimo
tyto hodiny po předchozí domluvě.
Stálá expozice
Josef Hoffmann: Inspirace
Hledání inspirací tvorby architekta a designéra
Josefa Hoffmanna.
Josef Hoffmann – Friedrich Kiesler
do 27. 10.
Friedrich Kiesler (1890–1965) byl rakousko-americký sochař, scénograf, teoretik
a architekt. S Josefem Hoffmannem realizoval
expozici Rakouského pavilonu na Mezinárodní
výstavě dekorativních umění v Paříži roku
1925.
Doprovodné programy v Moravské
galerii v Brně:
Výtvarné dílny pro handicapované po
předchozí domluvě da@moravska-galerie.cz
nebo na tel: 532 169 119. Termíny i témata
dílen pro skupiny dle individuální domluvy.
1. – 7. 10. – Týden kávy Brno 2013
(Místodržitelský palác, Moravské nám. 1a)
3. 10. v 10 a 16 h – Vymalováno,
Jako bájný Fénix, výtvarná dílna
(Uměleckoprůmyslové muzeum,
Husova 14)
3. 10. v 19 h – Zaniklá tvář Jeruzaléma: raně
křesťanské kostely ve Svaté zemi, přednáška
(UMPRUM, Husova 14)
7. 10. v 17.30 h – Móda 20. století I,
Inspirace Dálným východem, přednáška
(UMPRUM, Husova 14)
10. 10. v 10 a 16 h – Vymalováno! Co mi
sluší, výtvarná dílna (UMPRUM, Husova 14)
10. 10. v 16–18 h – Výtvarné dialogy pro
pedagogy, Malířská poesie, výtvarná dílna
(Pražákův palác, Husova 18)
10. 10. v 18 h – Daniel Balabán: Zpráva
2013, komentovaná prohlídka výstavy
s autorem (Pražákův palác, Husova 18)
11.–13. 10. – DIVUFEST, festival přednášek
a workshopů (Místodržitelský palác, Moravské
nám. 1a)
13. 10. – Setkání s osobností, Zájezd
do Brtnice u Jihlavy (Rodný dům Josefa
Hoffmanna, Brtnice)

– Camera a Respirium
15. 10. v 15 h – Creativ 60+, „Retroremake-remix“ aneb Nevstoupíš dvakrát do
stejné řeky? Výtvarná dílna (Místodržitelský
palác, Moravské nám. 1a)
17. 10. v 10 a 16 h – Vymalováno!
Švadlenka Madlenka, výtvarná dílna
(UMPRUM, Husova 14)
17. 10. v 17 h – Voliéra No.1,
komentovaná prohlídka výstavy (UMPRUM,
Husova 14)

– Podesta
Ve víru tance
do 23. 2.

22. 10. v 17 h – Mistři moderny a secese,
Zdenka Braunerová (1858 – 1934), přednáška
(UMPRUM, Husova 14)
24. 10. v 18 h – Mistři moderny a secese,
Zdenka Braunerová (1858 – 1934), přednáška
(Rodný dům J. Hoffmanna, Brtnice u Jihlavy)
27. 10. v 15–17 h – vorbou k poznání
a inspiraci, Umělecké šaty, výtvarná dílna
(UMPRUM, Husova 14)
31. 10. v 10 a 16 h – Vymalováno!
Pokojíček jako malovaný, výtvarná dílna
(UMPRUM, Husova 14)
31. 10. v 19 h – Cestou do Santiaga: poutní
kostely XII. století, přednáška (UMPRUM,
Husova 14)

– Kabinet

14. 10. v 17.30 h – Móda 20. století I, Belle
epoque, přednáška (UMPRUM, Husova 14)
Voliéra No. 1. Oděvní silueta
v současné české módní tvorbě
do 18. 5.
Devatenáct českých designérů představí
podoby oděvní siluety v 21. století. Oděv je
v tomto případě chápán jako solitérní objekt,
který sám o sobě konstruuje prostor pro svého
nositele. Výstava nabízí rozsahem největší
prezentaci současné autorské tvorby u nás.

21. 10. v 17.30 h – Antimóda přelomu
19. a 20. století: reformní a umělecký oděv
představitelů moderny, přednáška (UMPRUM,
Husova 14)

19. 10. v 10–12 h – Sobotní ateliéry,
Nejkrásnější česká kniha 2012, Listování,
výtvarná dílna (Pražákův palác, Husova 18)

2. 11. v 10–12 h – Sobotní ateliéry,
Dušičková dílna, výtvarná dílna pro děti
(Jurkovičova vila)
4. 11. v 17.30 h – Móda 20. století I.
Vášeň pro Orient, pohanský Východ a antiku,
přednáška (Uměleckoprůmyslové muzeum,
Husova 14)
7. 11. v 10 a 16 h – Vymalováno! Obyčejné
věci, výtvarná dílna pro děti (UMPRUM,
Husova 14)
7. 11. v 17 h – Patrik Illo a současná
sklářská umělecká scéna na Slovensku,
přednáška (UMPRUM, Husova 14)
7. 11. v 19 h – StředověC JinaX, Recepce
středověké architektury v 19. století,
přednáška (UMPRUM, Husova 14)
11. 11. v 17. 30 h – Móda 20. století I,
Móda a moderní umění, přednáška (UMPRUM,
Husova 14)
12. 11. v 15 h – Creativ 60+, Na vlně
fotogenismu, výtvarná dílna (Místodržitelský
palác, Moravské nám. 1a)
14. 11. v 10 a 16 h – Vymalováno!
Šaty dělají člověka, výtvarná dílna pro děti
(UMPRUM, Husova 14)
14. 11. v 16–18 h – Voliéra No. 1, Dialog
tvarů a forem, výtvarná dílna pro pedagogy
(UMPRUM, Husova 14)
14. 11. v 17 h – Fotografie L. Jasanského
a M. Poláka, komentovaná prohlídka
(UMPRUM, Husova 14)
18. 11. v 17.30 h – Móda 20. století I,
„Á la garçonne“, přednáška (UMPRUM, Husova
14)
19. 11. v 17 h – Karol Radziszewski – Artist
and his Desire, filmová projekce (UMPRUM,
Husova 14)
21. 11. v 10 a 16 h – Vymalováno,
Co říkají plakáty, výtvarná dílna pro děti
(UMPRUM, Husova 14)
21. 11. v 17 h
– Jaromír Funke. Mezi konstrukcí a emocí,
komentovaná prohlídka (Místodržitelský palác,
Moravské nám. 1a)
24. 11. v 10–12 h – Sobotní ateliéry,
Fotogramy, výtvarná dílna pro děti (UMPRUM,
Husova 14)
24. 11. v 14–17 h – Tvorbou k poznání
a inspiraci, Fotogramy, výtvarná dílna pro
dospělé (UMPRUM, Husova 14)
25. 11. v 17.30 h – Voliéra No. 1, Glamour:
návrat k ženskosti, přednáška (UMPRUM,
Husova 14)
27. 11. v 16 h – Mediální E.T.N.A, Umění
o život, přednáška (UMPRUM, Husova 14)
28. 11. v 10 a 16 h – Vymalováno, Velký
úklid, výtvarná dílna (UMPRUM, Husova 14)
28. 11. v 19 h – StředověC JinaX, Kouzlo
barev: středověké umění v Etiopii, přednáška
(UMPRUM, Husova 14)
muzeum města brna
www
spilberk.cz
otevřeno
út–ne 9–17 h,
– hrad špilberk
Petr Nikl: Orbis Pictus–Krystalíza her
do 28. 10.
Základem projektu ORBIS PICTUS PLAY, který
měl svou premiéru v roce 2006 v Paříži, je
několik interaktivních expozic inspirovaných
dílem humanistického myslitele Jana Ámose
Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Pro
konkrétní prostory hradu Špilberku koncipoval
výtvarník Petr Nikl nový scénář tak, aby
zvolenými předměty docílil jejich vzájemnou
provázanost. Jednotlivé exponáty, interaktivní
nástrojové objekty, jsou autorskými díly
několika vybraných výtvarníků. Jejich smyslem
je aktivnímu návštěvníkovi prostřednictvím hry
umožnit kreativní poznávání světa i sebe sama
skrze vlastní smysly, rozvíjet vlastní imaginaci
a fantazii.
Růžena Žertová
do 28. 10.
V architektuře a designu Československa
druhé poloviny 20. století lze stále ještě
nalézt pozoruhodné autory, jejichž práce
dosud nebyla souhrnně představena v podobě
monografické publikace či retrospektivní
výstavy. Jedná se zejména o osobnosti, které
svůj profesní život spojily s činností mimo

Prahu.Jestliže jméno brněnské architektky
Růženy Žertové (*1932) se zdá být odborné
veřejnosti již poměrně známé, pak designérka a výtvarnice Růžena Žertová takovou
opomíjenou osobnost rozhodně představuje.
Autorka významných obchodních domů
(Hornád v Košicích, Labe v Ústí nad Labem či
Prior v Pardubicích) i obytných staveb, mezi
nimiž zastává klíčové místo její vlastní rodinný
dům v Brně-Žabovřeskách, věnovala velkou
část profesního života výtvarné a designérské
tvorbě. Její lampy a šperky vynikají čistotou
tvarů i jedinečností materiálu.
– vila tugendhat
Černopolní 45[D6]
www
tugendhat.eu
otevřeno
út–ne 10–18 h
prohlídky s průvodcem každou celou
hodinu, v 17 h poslední prohlídka
Památka světové moderní architektury,
zapsaná na seznamu světového kulturního
dědictví UNESCO. Autor: Ludwig Mies van der
Rohe, 1928–1930.
Prohlídková trasa:
– I. okruh Standard (obytné prostory
vily): 3. nadzemní podlaží – tzv. ložnicové
patro (horní terasa; vstupní hala; rodičovská
sekce; dětská sekce), 2. nadzemní podlaží
– hlavní obytný prostor; přípravna, kuchyň,
zahrada,
– II. okruh Technický (technické zázemí
vily): rozšíření I. prohlídkového okruhu
o technické zázemí vily (strojovna vzduchotechniky; kotelna; strojovna pro elektrické
spouštění oken; prádelna; fotokomora; trezor
na kožichy).
– Časově neomezená vstupenka pouze do zahrady (dle povětrnostních podmínek).
Prohlídky každou hodinu (v 17 h poslední
prohlídka) v angličtině, němčině, italštině,
španělštině a ruštině na objednávku. Další
jazyky je třeba domluvit individuálně.
off / format
Gorkého 41 – dvorní trakt [F3]
www
offformat.cz otevřenoút+ne 14–19 h
nebo po telefonické domluvě
+420 737 969 098
Nikola Čulík – Dana Sahánková
3. 10. – 6. 11.
→ vernisáž: 2. 10. v 18 h
Prostor galerie přivlastněný a zabydlený autory, kteří rozvíjejí řeč černobílé kresby. Čulíkovy
jemné deníkové série — syrové imaginativní
analýzy neodbytných niterných a v poslední
době také mediálních mýtů — prorůstají
prostorem a mutují do drobných jakoby improvizovaných zásahů a instalací. Navazují přitom
dialog s podivnou realitou pokrytou srstí —
velkoformátovými kresbami Sahánkové.
Tomáš Moravec
21. 11. – 8. 1.
→ vernisáž: 20. 11. v 18 h
Tomáš Moravec zaujal před několika lety ve
finále Ceny Jindřicha Chalupeckého svými
intervencemi do veřejného prostoru. Vtipné
zásahy upravují realitu za použití různých médií
a strategií, znejisťují divákovu viz uální zkušenost a rozehrávají dialog. Galerijní prezentace
ukazují také autorovo zaujetí samotnými objekty, proměnami jejich formy v rámci daných
regulací, které otevírají cestu k výslednému
tvaru nebo stopě.

Drozdíková, Guma Guar, Zuzana
Janečková, Krištof Kintera,
Tomáš Klima, Petr Krátký, Marianna
Mlynárčiková, Mr. BRA, Lucie
Nechybová, Veronika Přikrylová,
Tereza Ruller, Nóra Ružičková, Jano
Šebík, Maja Štefančíková, Martin Zet
– Galerie Mladých
vstup volný
Jana Doležalová: Proměnná společnost
v popelu Fénixe
– konText
Eva Jaroňová, Pavla Kantorová:
Zůstaneš tu sama v posteli posypaný
kytičkami
Doprovodný program:
Eva Jaroňová, Pavla Kantorová:
audiovizuální performance
8. 10. v 18 h
Zuzana Janečková, Maja Štefančíková:
komentovaná prohlídka
19. 11. v 18 h
7. Výstavní blok: Umění instalace
27. 11. – 1. 1.
→ vernisáž: 26. 11. v 17.30 h
Video instalace Davida Možného s názvem
Interiéry / Udělej si sám / Sleepless odkazující
k fenoménu kutilství a kultury Do It Yourself je
založena na artikulaci dvou principů: prvním je
univerzum, ve kterém vše funguje na základě
individuálního plánu, pod naší kontrolou, v řádu,
který sami vytváříme; druhý je obrazem světa, na
který se není možno zcela spolehnout. Kolektivní
výstava Radka Brousila a Jan Pfeiffera se zabývá
převodem média fotografie do prostorového
působení a vztahů. Představuje tak proces počínající nalezením vhodného tématu pro přenos
do prostoru galerie, s následným nastřádáním
fotografického materiálu a jeho rozmístěním.
Oldřich Morys vychází z teze, ve které prezentace současného umění, ačkoli snad v opačné
snaze, vytvořila určitou estetiku, které se pro
ni stává charakteristickou. Jedná se o estetiku,
která je z části daná materiálovou čistotou,
z části z pochopitelných důvodů jeho cenou
a v neposlední řadě výstavnickým stereotypem
s cílem dosáhnout formální krásy bez jakéhokoliv
obsahu. Jakoby výstava, kterou nelze pochopit,
prostá obsahu, ale krásná, současná.
– Galerie Kabinet
v sobotu vstup volný

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
6. Výstavní blok: Komentáře
9. 10. – 20. 11.
→ vernisáž: 8. 10. v 17.30 h
Záměrem programového bloku “Komentáře” je
vhled do interpretačního koloběho uměleckých
děl s poukazem na roli diváka jako subjektu
a objektu uměleckého díla. Tematizuje jeho
snahu vynaloženou na vnímání, ne/porozumění
a následné interpretování a komentování.
Objevuje se zde tak odkaz na Pierra Bourdieho,
který v knize Pravidla umění zmiňuje, že
dílo nevzniká naráz a jednou, ale je znovu
vytvářené tisíckrát všemi, kdo o něj projeví
zájem. Interpretace je tak druhem poodhalení
a pochopení, které je podobné religióznímu
poznání víry. Umělci jsou tak více než kdy
předtím závislý na průvodních aktivitách, mimo
jiné na komentářích a komentátorech, kteří
se přímo podílí na vzniku díla svými úvahami
o umění. Skupinová výstava No Comment?
vol. 2. v Galerii U Dobrého pastýře poskytuje
divákům možnost zanechat umělcům svůj
komentář, vzkaz.
David Helán vytváří v Galerii Kabinet textově-obrazový mikrokosmos a Jana Doležalová
v Galerii mladých oživuje symbolický mýtus
sebeobrození Fénixe, prostupující napříč
kulturami v různých podobách. Dlouhodobá
spolupráce Evy Jaroňové a Pavly Kantorové
se stala východiskem pro vznik série objektů
a instalací na hranici audiovizuálni performance pod melancholickým názvem Zůstaneš tu
sama v posteli posypaný kytičkama.
– Galerie Kabinet
v sobotu vstup volný
David Helán: LP
– Galerie u Dobrého Pastýře
v sobotu vstup volný
No comment? Vol. 2. (Peter Baréneyi,
Cyril Blažo, Eja Devečková, Eva

Matúš Baluch
7. 11. – 3. 12.
→ vernisáž / opening: 6. 11. v 18 h /
6. 11. 18 PM
Matúš Baluch, student intermédií Václava Stratila, přijal výzvu. / Matúš Baluch – student of
intermedial studio of Václav Stratil – accepted
the chalenge.
Anita Somrová, Jiří Topínka: IKEBANA
5. 12. – 1. 1.
→ vernisáž / opening: 4. 12. v 18 h /
4. 12. 18 PM
IKEBANA je společný výstavní projekt studentů
FaVU Jiřího Topínky z ateliéru Malířství 1 a Anity
Somrové z Videa.
Anita je ve skutečnosti nevyzpytatelná tanečnice, éterická žínka. Její jemnost je každou
vteřinu drcena tunami překrásných digitálních
i analogových motivů tanečnic a éterických
žínek, občas i hodně předvídatelných.
Zatímco Anita pracuje s mnoha médii, od
videí po performance v nichž sleduje otázky
lowart/highart, nebo například uměleckého
klišé, Jiřího známe hlavně jako malíře. Jeho
poetické malby vycházejí z koláže a překrývání
vrstev. / IKEBANA is collaborative work two
students Faculty of Fine Arts Brno University of
Technology Jiří Topínka (Painting 1) and Anita
Somrová (Video).
In a fact Anita is unpredictable dancer, fairy.
Every second is her softness crushed by a tuns
of digital motives of dancers and faire. Anita
works with video, performance or installations,
where she asks the questions concerning for
example the lowart/highart, or artists cliche,
Jiří is known mainly as a painter. His poetic
paintings are growing up from the methods of
collage or overlapping the levers.
Výstavní prostory Archivu
Masarykovy univerzity
Komenského nám. 220/2 [F4]
otevřeno
po–pá 12–18 h
wannieck gallery
Ve Vaňkovce 2[H6]
www
wannieckgallery.cz
otevřeno
po–ne 10–18 h, čt zavřeno

Radek Brousil, Jan Pfeiffer: Objekt-iv
– Galerie u Dobrého Pastýře
v sobotu vstup volný
David Možný: Interiéry / Udělej si sám
/ Sleepless
kurátor Jan Zálešák
– Galerie Mladých
vstup volný
Oldřich Morys: Krása
– konText

STOPATNÁCTPADESÁTPĚT
Arne Nováka 1 [F4]
Přístupná vitrína ve dvorním
traktu Filozofické fakulty

It won‘t be the calm water. After all, the other
way is prohibited by Ostrava environment. Two
graduates of Jiří Surůvka‘s studio, Petra Filipovská and Martin Froulík are going to squat Brno
Umakart by theirs pitoresque contents, objects
and installation. They fill a calm shopping window on the busy street, aspire to include the
other small piece of confusion to the common
chaos. Catch the boundaries of system and let
it fall down to see the crystal transparency of
pure ideas, love and humanity.

Petr Dub: Co všechno bychom mohli
udělat, pokud bychom nevěděli jak
Doprovodný program
10. 12. v 18 h – Petr Dub: Umění instalace
aneb design bezradnosti?
Nabídka komentovaných prohlídek po objednání na tel: 542 427 108 nebo e-mail:
galerie@ticbrno.cz.
TVAR
Rosická 1 [H6] tel. 773 037 876
galerietvar.tumblr.com
1.11. znovuzahajení provozu galerie
koncert LOVE a Deceased Squirrel On
The Phone

Pán much
16. 10. – 26. 1.
→ vernisáž:
Wannieck Gallery příležitostně oslovuje některé kurátory a umělce, aby osvěžili výstavní
prostor svým vlastním, jedinečným projektem.
Tentokráte se této příležitosti chopí členové
významné české výtvarné skupiny RAFANI,
které není třeba příliš dlouze představovat.
Tato skupina jistě dostojí své provokativní
pověsti a představí ve svém kurátorském
projektu výběr, který zaručí, že budeme mít
možnost shlédnout něco neotřelého, nového
a originálního. Zároveň se také do instalace
promítnou různé přístupy jednotlivých členů
skupiny, kteří každý nahlíží na svět umění a výtvarnou tvorbu odlišným pohledem, sledují jiné
cíle a záměry. Výsledek kurátorské spolupráce
se tedy bude nalézat v oblasti mezi konsenzem
a kompromisem, a ukáže pluralitu sjednocenou
ve výtvarné kvalitě, kde médium jednotlivých
děl není podstatné při hledání smyslu výstavy,
důležitější je typ zobrazení, určitá inklinace.
kurátor: umělecká skupina Rafani
– Galerie na Mostě
Josef Achrer: Push the Leaks
16. 10. 2013 – 26. 1. 2014
Výstava je výběrem z posledních dvou let
autorovy tvorby. Obsahuje dva souběžně
vznikající obrazové cykly „Obytný a Neobydlený sektor“ doplněný o úplně poslední práce
nesoucí název „GEO-metrie“. Kurátor výstavy:
Martin Dostál
– Galerie za Stěnou

Umakart
Lidická 40 [E5] otevřeno nonstop
www
facebook.com/Galerie-Umakart
Ladislav Vondrák
3. 10. – 22. 10.
→ vernisáž: 2. 10. v 18 h
Ladislav Vondrák je i performer. Člověka zaujme jeho neobvyklé pojetí mužské tělesnosti,
smysl pro trapnost a sebeironii. Vytrvalá práce
s vlastním tělem i s blízkými, všechny rád
trochu potrápí. Umanutě a systematicky vytěžuje témata a situace a přes vhled do vlastní
i cizí intimity neřeší svoje traumata, ale spíš
se dobře baví. Má fotografií vycvičený cit pro
výstavbu kompozice a práci s obrazem. Přijďte
se seznámit. Ladislav Vondrák je student
ateliéru fotografie na pražské VŠUP vedeném
Aleksandrou Vajd a Hynkem Altem.
Zbytek Jelena, Sibenicak Jelen,
Zebrak Lisak
24. 10. – 12. 11.
→ vernisáž: 23. 10. v 18 h /
opening: 23. 10. 18 PM
Klidná voda to asi nebude. Ostatně již zažitý
stereotyp ostravského podhoubí toto zakazuje.
Brněnský Umakart tentokrát osquatují dva absolventi ateliéru Jiřího Surůvky, Petra Filipovská
a Martin Froulík. Svými pitoreskními obsahy,
objekty a instalací naplní prostor poklidné
výlohy rušné ulice, doufaje, že do zmatku Světa
vnesou ještě kousek zmatku navíc tak, aby
bylo dosaženo maximum únosnosti, systém
se zbortil a světlo Světa spatřila křišťálová
průzračnost čistých idejí, lásky a lidskosti. /

ART SALE POINT
16. 10. 2013 – 26. 1. 2014
Wannieck Gallery navazuje na prodejní výstavu Art Sale Point a nabízí opět uměnímilovné
veřejnosti možnost nejenom shlédnout, ale
také zakoupit špičkové české umění za velmi
výhodné ceny. Díla pochází jednak ze sbírky
galerie, jednak z majetku umělců v ní zastoupených. Zájemci mohou získat díla např.
J. Šalandy, P. Nikla, O. Kopala a dalších.
Dětský sobotní výtvarný ateliér
Sobotní dopoledne v galerii patří dětem!
Přiveďte své ratolesti na výtvarný ateliér, kde
si pod vedením lektorů prohlédnou výstavu,
inspirují se díly současného umění a budou
rozvíjet fantazii a tvořivost při výtvarných
aktivitách. Ateliéry se konají od 10 do 12 hodin, jsou určeny všem dětem ve věku od 4 do
12 let. Cena vstupného je 80 Kč, doprovod
má vstup zdarma. Více informací na webu
galerie nebo mailu cimbalkova@w-g.cz
Výtvarné kurzy pro děti a studenty:
Od září 2013 Wannieck Gallery pořádá
výtvarné kurzy! I. bude určen dětem od 4
do 7 let, II. pro děti od 8 do 15 let a III. pro
studenty od 15 let. Kurzy jsou určeny všem,
které zajímá umění a baví výtvarná činnost.
Budou probíhat pravidelně pod vedením
zkušených lektorek od září do února 2014,
přímo v prostorách galerie. Bezprostřední
kontakt s originály uměleckých děl bude sloužit jako podnět k dialogu, zdroj inspirace ke
kreativní činnosti, experimentování s různými

technikami a přístupy a zkoumání vlastního
tvůrčího potenciálu. Více informací na e-mailu
cimbalkova@w-g.cz nebo webu galerie.
Programy a zábava pro 15 +:
Navštivte speciální večery pro návštěvníky starší 15 let. Pravidelně připravujeme
interaktivní programy k výstavám, workshopy,
koncerty, divadla. Ve Wannieck Gallery to
žije, protože umění není nuda! Sledujte web
a facebookový profil galerie, kde se pozvánky
na akce objevují: www.wannieckgallery.cz,
www.facebook.com/wannieckgallery.
na výletě
55. Bienále v Benátkách
The Encyclopedic Palace
(Giardini–Arsenale)
do 24. 11.
www
labiennale.org
Kurátor: Massimiliano Gioni
–––
The Icelandic Pavilion
Katrín Sigurdardóttir: Foundation

Jake & Dinos Chapman:
The Blind Leading the Blind
3. – 5. 1. 2014

NÁRODNÍ GALERIE,
Veletržní palác, Praha
www
ngprague.cz
Finalisté ceny Jindřicha Chalupeckého 2013: Daniela Baráčková, Aleš
Čermák, Dominik Lang, Václav Magid
a Richard Nikl
do 1. 12.

Festival Fotograf
Mezi znaky. Obraz, text a fotografie
Praha 2.–31. 10. 2013
www
fotografestival.cz

Galerie Na shledanou
hřbitov Malsička, Volyně
www
galerienashledanou.blogspot.com
Jaromír Novotný: #11
do 31. 3. 2014

Tranzitdisplay
Praha
www
tranzitdisplay.cz
Lia Perjovschi
11. 9. – 13. 11.

Dům umění České Budějovice
Dominik Lang: Procházení zdí
do 11. 10.
GALERIE RUDOLFINUM
Praha
www
galerierudolfinum.cz

Galerie moderního umění
Roudnice nad Labem
www
galerieroudnice.cz
Esther Stocker: Prostor bez hranic /
Unlimited Space
3. 10. – 1. 12.

The Mexican Pavilion
Ariel Guzik: Cordiox
Romanian Pavilion
Alexandra Pirici, Manuel Pelmuç:
Immaterial Retrospective of the Venice
Biennale
Taiwan Pavilion
Chia-Wei Hsu, Bernd Behr, Kateřina
Šedá: This is not a Taiwan Pavilion
French Pavilion
Anri Sala: Ravel Ravel Unravel
Czech & Slovak Pavilion
Petra Feriancová: Stále to stejné místo
Zbyněk Baladrán: Osvobození
Holland Pavilion
Marek Manders: Room with Broken
Sentence
Vatican Pavilion
Pavilion of the Holy See
Studio Azzurro, Lawrence Carroll,
Josef Koudelka

WG inzerce Artmapa 95x45:WG inzerce Artmapa 95x45

12.9.2013

PÁN MUCH
kurátor: umělecká skupina RAFANI
16.10.2013 – 26.1.2014

... Benátky plné umění
Punta della Dogana
Benátky
www
palazzograssi.it

FOTOGRAFIE
LUKÁŠE JASANSKÉHO
A MARTINA POLÁKA
11/10/2013 – 5/1/2014
Uměleckoprůmyslové muzeum
www.moravska-galerie.cz
Mediální partner: ArtMap

Prima Materia
do 12. 31. 2014
Salone degli Incanti /
Ex Pescheria
Trieste
www
retecivica.trieste.it
Jannis Kounellis: Trieste
7. 9. 2013 – 6. 1. 2014
Martin-Gropius-Bau
Berlín
www
gropiusbau.de
Anish Kapoor
do 24. 11.
Thyssen Bornemisza Art
Contemporary TBA21
Vídeň
www
tba21.org
Cerith Wyn Evans: The What If…
Scenario (after LG)
do 3. 11.

Dům umění města Brna
Wilhelm LehmBruck
(1881–1919)
retrospektiva
11 09 —
10 11 2013
martin rasp
Nehledám, nacházím
18 09 —
10 11 2013

Vojtěch V. sLáma
Fotografie
27 11 —
12 01 2014
Tamara moyzes
27 11 —
12 01 2014
Vzpomínky na budoucnost II
27 11 —
12 01 2014

www.dum−umeni.cz

11.—19. 10. 2013
www.ctyridny.cz

De Appel Arts Centre
Amsterdam
www
deappel.nl
Artificial Amsterdam:
Mounira Al Solh, Lara Almarcegui,
Linda Bannink, James Beckett,
Egle Budvytyte & Bart Groenendaal,
Ed van der Elsken, Carlos Garaicoa,
Kendell Geers, Bert Haanstra,
Inti Hernandez, Roderick Hietbrink,
Thomas Hirschhorn, Philipp Kremer,
Glenda Leon, Cristina Lucas,
Arnoldus Montanus, Tatzu Nishi, Hans
Op de Beeck, Jan Rothuizen, Fernando
Sánchez Castillo, Kuang-Yu Tsui,
Barbara Visser and Lawrence Weiner
do 13. 10.
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA,
Esterházyho palác, Bratislava
www
sng.sk
Ľubomír Ďurček: Situačné modely
komunikácie
do 13. 10.
Plánované otevření:
Galerie města Ostravy
multifunkční aula Gong, Ostrava

ArtMap se těší podpoře:

David Michálek
listopad
Muzeum moderního
umění Olomouc
www
olmuart.cz
Magdalena Jetelová:
(DES)ORIENTATION?
prodlouženo do 29. 12.

ArtMap Brno vychází pod
záštitou primátora
města Brna pana
Bc. Romana Onderky, MBA
Mapu poskytlo: © Marco Polo, s.r.o,
Naskové 1, 150 00 Praha 5
ArtMap kontakt: info@artmap.cz, artmap.cz, bookstore.artmap.cz
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Pro ArtMap Anna Balážová
Poděkování: Veronika Vlková,
Martin Baar

Brno 1. 10. – 31. 12. 2013
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