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Jiří Kolář v Národní galerii
Rozhovor s Lubomírem Typltem
120 let Maroldova panoramatu

UMA Audioguide
k / c: kurátor / curator
mimo mapu / off the map
Informace o termínech vernisáží najdete na
stránkách artmap.cz a v našem newsletteru
/ For exhibition openings, see artmap.cz or
our newsletter.
ARTIKLE
Masná 27/9 (G7)
artikle.cz + fb

art+antiques
měsíčník o umění, architektuře,
designu a starožitnostech
artcasopis.cz

Pavel Hayek
27. 9. – 3. 11.
Bod – výchozí motiv výstavy Pavla Hayeka –
se v autorově tvorbě objevuje v rozmanitých
tvarových, barevných a i vztahových
variacích. Malíř nabízí svůj osobitý úhel
pohledu na efemérnost světa.
en The painter Pavel Hayek varies point –
a crucial motif of his exhibition – in diversily
shaped, coloured and related variations.
k / c Richard Adam
Lubomír Typlt
14. 11. – 19. 12.
DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA /
THE BRNO HOUSE OF ARTS
Malinovského nám. 2 (E6)
www.dum-umeni.cz
út – ne / Tue–Sun 10:00 – 18:00
Jan Steklík
26. 9. – 18. 11.
Retrospektivní výstava představí bytostného kreslíře Jana Steklíka (1938–2017) jako
významnou postavu české výtvarné kultury
druhé poloviny 20. století. Steklíkovo dílo se
vyznačovalo specifickou citlivostí a básnickou poetikou, humor v rovině absurdity
dodával jeho tvorbě schopnost komunikovat
s širokým publikem. Výstava připomene
i umělcovo působení v roli jednoho z ředitelů Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu. Ukáže díla, zapůjčená z více než patnácti
veřejných i soukromých uměleckých sbírek,
tvorbu pak v její šíři a přesazích do dalších
oborů, včetně silné inspirace hudbou.
en Retrospective of Jan Steklík (1938–2017),
a renowned figure in Czech artistic culture
of the second half of the 20th century.
Stekłík's work is characterized by a specific
sensitivity and lyrical poetics; humor to the
point of absurdity lent his work the ability
to communicate with the greater public.
Featuring works on loan from over 15 public
and private collections, the exhibition also
recalls his role as one of the directors of the
Křižovnické školy čistého humoru bez vtip
(The Křížovník School of Witless Pure Humor,
an informal artists' collective that formed in
the 1960s).
k / c Jozef Cseres, Terezie Petišková
Monogramista T.D: Migrant
26. 9. – 18. 11.

14. 9. 2018 – 27. 1. 2019
PRAŽÁKŮV PALÁC
HUSOVA 18
BRNO

STARTPOINT
PRIZE FOR EUROPEAN
ART GRADUATES
WWW.STARTPOINTPRIZE.EU

DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU, BRNO

13. 9. – 29. 10. 2018

4 + 4 DNY V POHYBU,
DESFOURSKÝ PALÁC, PRAHA

5. – 13. 10. 2018

Pro galerii Jaroslava Krále připravil výstavu
svých nejnovějších prací slovenský konceptuální umělec Monogramista T.D. Název
rezonuje svým názvem s aktuální celospolečenskou problematikou, v autorově pojetí
však vychází především z jeho současné
osobní zkušenosti. Přestěhováním se do
jiného města i země se autor ocitá v pozici
cizince, migranta a tato situace se pro něj
stává příležitostí vidět a zažít věci novým
způsobem. Instalace zahrnuje malby, objekty,
texty, videa a proměnu dispozice výstavního
prostoru. Výstavu doprovodí také intervence
umění do přírody – instalace objektu Duchampion podle návrhu T.D z roku 1987.
en Slovak conceptual artist Monogramist T.D
prepared for the Jaroslav Král Gallery an exhibition of his latest works. Its title resonates
with a current global issue, yet the artist’s approach does not focus on its political
and social level; it is mostly based on his
personal experience. By moving to another
city of another country, Monogramist T.D
finds himself in the position of a foreigner,
a migrant, and this situation becomes for
him an opportunity to see and live things in
a new way, to notice details that normally
escape our attention.
k/c Marika Svobodová
Vašulka Kitchen Brno Opening
30. 10. 18:00
Newyorská digitální laboratoř zakladatelů
videoartu Steiny a Woodyho Vašulkových
se otevírá v Brně! Raná díla elektronických
médií se spojí s živou současností v kreativním centru otevřeném pro veřejnost.
Brněnská „Kuchyně“ bude vařit to nejlepší
z oblasti videoartu. Má ambici být otevřeným prostorem pro nová média s přesahy
do oblastí zvuku či nových technologií
a zároveň prezentovat odkaz a nepopiratelný
význam práce Vašulkových. Na slavnostním otevření centra přivítáme především
samotné manžele Vašulkovy, dále představí
své dílo Michael Bielický, žák Nam June
Paika. Ten je vedle Vašulky dalším Čechem,
který se v oblasti umění nových médií
prosadil v zahraničí. Svou produkci představí
také brněnští Bastl Instruments. Účast na
slavnostním zahájení přislíbil i Peter Weibel,
ředitel festivalu Ars Electronica v rakouském
Linci, v současnosti ředitel ZKM – Centra
pro umění a média v německém Karlsruhe
a údajně první evropský teoretik videa jako
uměleckého nástroje. Při otevření Kuchyně
nezapomeneme ani „navařit“ pohoštění pro
všechny, kdo nás přijdou podpořit!
en Vašulka Kitchen Brno is an association concerned with the preservation and
presentation of works by Woody and Steina
Vasulka. Brno's "Kitchen" aims to cook up
a gourmet video art smorgasbord. Vasulka
Kitchen Brno strives to be an open space for
new media art and related fields exploring the relationship between art and new

technologies while presenting and preserving the heritage and irrefutable importance
of Steina and Woody Vasulka's electronic
oeuvre.
www.vasulkakitchen.org
Feministická avantgarda
12. 12. 2018 – 3. 3. 2019
Putovní mezinárodní výstavní projekt
představuje díla umělkyň tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého
století na feministické téma. Soubor z vynikající rakouské soukromé sbírky Sammlung
Verbund ukazuje obraz ženy na fotografiích,
kresbách, videích, filmech a objektech. Tématem prací je tělesnost, otázky sebeurčení
a ženská identita podané často provokativně,
radikálně, poeticky anebo ironicky. Výstavu
doprovodí konference, která porovná
generační přístupy k ženskému emancipačnímu hnutí a tvorbě v České republice oproti
západní Evropě a USA.
en An international collective exhibition
comprisies over 300 artworks from the Vienna Sammlung Verbund collection. Female
artists have been disclosing, especially in the
last decade, the patriarchal notions of how
women are supposed to live, as a social construct. On the basis of the new media such
as photography, video and film as well as
performance and action art, female artists
use their bodies as projection screens for
the social code and ask questions regarding
self-determination and female identity.
k/c Gabriele Schor
Hugo Táborský: Seriální abstrakce
12. 12. – 3. 3. 2019
Brněnský umělec Hugo Táborský (1911–1991)
je známý svou avantgardní fotografickou
tvorbou z 30. let minulého století, méně
známá je však jeho užitková grafika hlásící se
k mezinárodnímu hnutí tzv. nové nebo funkcionalistické typografie. Jeho volná malířská
tvorba z první poloviny 30. let, kterou tvoří
seriální řady abstraktních kompozic, zůstala
doposud zcela neznámá, přestože je pozoruhodná i v mezinárodním kontextu.
en Brno artist Hugo Táborský (1911-1991) is
know for his avant-garde photographic work
during the 1930s, and less well-known for his
commercial graphics as part of the international "new" or "functionalistic typography"
movement. His paintings from the early
1930s, mostly abstract compositions, are
almost completely unknown. This exhibition
shows his series of abstractions created
during the time of his studies a the School of
Decorative Arts in Brno and are connected
to this photographic and graphic works from
the same period.
k / c Jaroslav Anděl.
DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU
Dominikánské nám. 9 (F5)
StartPoint 2018
13. 9. – 4. 11.
Projekt StartPoint vznikl v roce 2003
v Galerii Klatovy/Klenová jako soutěž pro
diplomanty českých uměleckých škol a záhy
se rozšířil i do okolních zemí. Od roku 2010
je to výstava putovní, prezentace se konaly
i v zahraničí. V současnosti zahrnuje cena
téměř 40 prestižních akademií z 18 zemí
a představuje tak největší evropskou přehlídku svého druhu, zaštítěnou respektovanou mezinárodní porotou.
en The sixteenth edition of the prize
for european art graduates. 28 Schools,
14 countries.
k / c Pavel Vančát
Tangenty
Kateřina Adamová, Jakub Hubálek, Marek
Hyksa, Jakub Janovský, Jan Kaláb, Martin
Káňa, Ivo Návrat, Vanda Němcová, Jaromír
Novotný, Mikuláš Růžička, Dana Sahánková,
Dušan Šoltys, Ivana Štenclová + Jitka
Svobodová
21. 11. – 13. 1. 2019
Výstava se věnuje několika výrazným absolventům Ateliéru kresby profesorky Jitky
Svobodové na pražské AVU (ateliér vedla
v letech 1990–2012). Výjimečnost ateliéru
spočívala ve výuce kladoucí důraz na vnitřní
růst osobnosti a širokou volbu technických prostředků, v jejichž základech tkvěla
kresba. Výstava, do které budou zapojeny
i práce Jitky Svobodové, představuje třináct
autorů v různých obdobích jejich tvorby.
en The exhibition is dedicated to some of
the prominent graduates of the Drawing
Studio of Professor Jitka Svobodová at the
Prague Academy of Fine Arts, which she
headed for over twenty years, from 1990 to
2011/2012. Its uniqueness stemmed from
teaching that emphasized inner personality
growth and a wide selection of technical
means based on drawing. The exhibition
will introduce thirteen artists and some
Svobodová’s drawings.
k / c Karel Srp
G99
Dominikánské nám. 9 (F5)
Áron Kútvölgyi-Szabó: Dezinformační
vzorce
12. 9. – 14. 10.
Výstava je výsledkem autorova letního
rezidenčního pobytu v Brně. Poslední práce
se zabývají zpochybňováním vědomostí, zejména nejasností obrazových zdrojů a podvědomým působením zkreslených poznatků,
které vyplývají ze života v postfaktické době.
en We live in a post-fact era, when truth
is no longer valid. Anyone can write and
say almost anything, without bearing any
substantial responsibility for their false or
deceptive discourse. It is sad when such
behaviour is observed in political authorities. And it is even worse to see a positive
response to such behaviour from the public
(especially if it is to its liking), ready to be
carried along, drifting on the stream of
sweet untruth.
k / c Marta Fišerová Cwiklinski
Ovidiu Anton
24. 10. – 2. 12.
Původem rumunský autor žijící ve Vídni
pracuje s veřejný prostorem i s našimi
každodenními aktivitami v tomto sdíleném
prostoru. V pracích komorního charakteru
posouvá významy běžných událostí a ve
svých akcích upozorňuje na potřebu bdělosti naší společnosti.

en Romanian artist now living in Vienna
works with public space and our everyday
activities in this shared space.
k/c Marta Fišerová Cwiklinski
FAIT GALLERY
Ve Vaňkovce 2 (G6)
út – so / Tue – Sat 11:00 – 18:00
Vstup zdarma / Free admission
www.faitgallery.com
Vladimír Kokolia: To nezbytné z Kokolii /
The Essential Kokolia
17. 10. – 12. 1. 2019
Co je tím nejnutnějším z Kokolii, co máme
mít pro každý případ vždy při sobě – jako
příslovečnou krabičku poslední záchrany
(KPZ)? Mohla by to být například zkušenost,
že obraz není pouhá odvozenina z reality, že
po něm máme chtít daleko víc. V Kokoliově
malířské teologii obraz bez diváka neexistuje.
Kokolia maluje s vědomím vzdálenosti, úhlů,
směru pohybu, stráveného času a způsobu
vidění, které se divákovi před obrazem přihodí. Instalace ve Fait Gallery odkrývá jádro
tohoto Kokoliova know-how.
en What is the most necessary thing from
Kokolia, what should one carry with them at
all times, like an emergency box? It could be,
for example, the experience that a picture
is not simply a derivate of reality, that we
should expect from it much more. In Kokolia’s artistic theology, a picture doesn’t exist
without a viewer. Kokolia paints with the
awareness of the distance, angles, direction
of motion, spent time and manner of seeing which happen to the viewer in front of
a picture. The installation in the Fait Gallery
reveals the core of this know-how.
k / c Miroslav Ambroz
FAIT GALLERY MEM
Alena Kotzmannová & Q:
Poslední stopa & Vteřiny před... /
The Last Footprint & Seconds Before...
17. 10. – 12. 1. 2019
Fotografka Alena Kotzmannová a Q:, jedna
z příležitostných inkarnací vizuálního umělce
a hudebníka Igora Korpaczewského, ve
dvojhlasé elegii na příliš lidskou planetu.
Jejich paralelní výstavy jsou dvojobrazem
blízké apokalypsy, avšak probíhající bez
hlučných fanfár, pouze jako pozvolný pád do
písku pouště. Kotzmannová melancholicky
shromažďuje zbytky lidské civilizace, Q:
lamentuje nad její vzpurností zhmotněnou
v nereálných vizích případného úniku.
en Photographer Alena Kotzmannová and
Q:, one of the occasional incarnations of
visual artist and musician Igor Korpaczewski,
in an elegy for two voices on the subject of
a far too human planet. Their parallel exhibitions create a double image of an impending
apocalypse, yet happening without sound
and fury, as a gradual fall into the desert
sand. While Kotzmannová melancholically
picks up the remains of the human civilisation, Q: laments its defiance, materialised in
unreal visions of a possible escape.
k / c Jiří Ptáček
FAIT GALLERY PREVIEW
Nika Kupyrova: No More Mr Nice Guy
17. 10. – 12. 1. 2019
Umělecké projekty Niky Kupyrové postrádají
jednotný nebo pevný význam a namísto
toho nám otevírají bohatý vesmír materiálů, objektů, odkazů i jazyků. V rámci této
výstavy využívá autorka sérii sci-fi románů
Iaina M. Bankse odehrávající se ve futuristické civilizaci a jeho symbolické či ironické
pojmenovávání hvězdných lodí, které jsou
samy živými bytostmi.
en Art projects by Nika Kupyrova don’t have
a unifying or concrete meaning; instead,
they open before us an opulent universe of
materials, objects, references and languages.
At the current exhibition the artist makes use
of a series of sci-fi novels by Iain M. Banks
taking place in a futuristic civilisation, and of
his symbolic or ironic names of starships that
are in fact living creatures.
k / c Václav Janoščík
GALERIE 209
Údolní 53 (E4)
www.facebook.com/galerie209
Galerie 209 v pravidelném čtrnáctidenním
provozu poskytuje prostor studentům FaVUT
v Brně, hostům z jiných uměleckých škol
i 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 jinými školami. Výstavy
jsou doprovázeny přednáškami či diskusemi
určenými studentům celé školy i veřejnosti.
en Galerie 209 is a free platform for
research and experimentation in art. It
is a part of Painting II Department of the
Faculty of Fine Arts.
GALERIE ARCHITEKTURY BRNO
Starobrněnská 18 (F5)
út – ne / Tue– Sun 10:00 – 18:00
www.galeriearchitektury.cz
GALERIE FAVU
Údolní 244/53, budova U2 (E4)
po–pá / Mon–Fri 10:00–18:00
www.facebook.com/FaVU.VUT
Maroš Belák: Čekal sem velkou věc,
od chvíle ukrojení chleba
26. 9. – 17. 10.
V sérii maleb se autor zabývá svým dlouhodobým tématem – krajinou modifikovanou člověkem. Obrazy jsou fiktivní místo
a absence dynamického děje má v divákovi
vyvolat množství asociací. Obraz nevypráví
příběh, ale snaží se zprostředkovat možnost
nové vlastní interpretace.
en In this series of paintings, the artist
addresses his long-term theme – human
modification of the landscape. The paintings
are fictive locations, and the absence of
dynamic action is intended to induce a multitude of associations in the viewer. The
painting doesn't tell a story, but attempts to
encourage new, personal interpretations.
k / c Jana Písaříková
Marta Fišerová Cwiklinski, Miriam Hamann,
Elizabeth McTernan, Lea Petříková a hosté
24. 10. – 21. 11.
Projekt se zabývá časem jako hlavní entitou
lidského života. Sekvence času, která je

nepatrným momentem – hned tu a hned
tam, sekunda po sekundě, minuta po
minutě. Jak vlastně vypadá takový čas? Jak
jej můžeme spatřit?
en The project addresses time as the main
entity of human life.
k / c Tereza Záchová
Patrik Thomas & The Random Collective:
Hotel Desterro
28. 11. – 5. 1. 2019
GALERIE KLUBOVNA
Francouzská 33 (D6)
út, čt (v ostatní dny po domluvě) /
Tue, Thu (other days by an appointment)
17:00–19:00
www.galerieklubovna.cz
Svartjord: Greenhouse
25. 9. – 14. 11.
Výstava je instalací kombinující různorodé
materiály (syntetické a přírodní) s novými
médii. Norskou uměleckou skupinu Svartjord tvoří tři umělkyně, jejichž snahou je
vést diskuzi o ekologických otázkách skrze
výtvarné umění. Název skupiny označuje druh půdy, která je bohatá na živiny
a nachází se v nejúrodnějších zemědělských
oblastech na Zemi.
en An installation combining various mateirials (natural and synthetic) with new media
by the Norwegian collective Svartjord three artists who attempt to start a discussion on environmental themes through art.
k / c Tereza Záchová
GALERIE BLANSKO
Dvorská 2, Blansko
út – pá / Tue–Fri 10:00 – 12:00, 12:30 –
17:00, so – ne / Sat–Sun 14:00 – 17:00
(st do / Wed until 19:30), státní svátky –
zavřeno / holidays closed
www.galerie.blansko.cz
V toku času
15. 9. – 28. 10.
Archivní výstava věnující se kulturní
a společenské scéně Blanska v letech 1945
– 89 s přesahy do současnosti. Architektem
výstavy je Oldřich Morys.
en Recent history of Blansko region in the
installation of Oldřich Morys.
František Demeter
3. – 30. 11.
David Možný
8. 12. – 20. 1. 2019
GALERIE MONOMACH
Luční 54 (B2)
Galerie je pohledová z ulice, otevření
po domluvě / The gallery is viewable from
the street, open by appointment
tel. 721 053 935
www.facebook.com/galerie.brn

Pinterová se ve svých pracech věnuje často
environmentální tématice v době 4. průmyslové revoluce: vztahu mezi člověkem
a strojem, ale také zvířetem a strojem,
obecně pak současnou proměnou paradigmatu v kategorii člověk.
en Pinterová is a distinctive representative of the up and coming generation of
contemporary artists from the image/
Sound/Text/Context studio of the Bratislava
Academy of Fine Arts and the Video studio
at the Brno Faculty of Visual Arts. She
focuses on environmentalism in the time of
the 4th industrial revolution: the relationship between man and machine, as well as
animal and machine, as well as the current
transformation of paradigms relating to
humans.
k/c &
Monika Rygálová
13. 11. – 10. 12.
Ve svých dílech autorka ohledává hranice
vnímání. V sérii videoesejí se vciťovala do
ne-lidských entit, v tomto případě květin,
s cílem prožít jejich odlišnost. Fascinace,
s níž autorka k tématu přistupuje, vytváří
v kombinaci se selháním, jež je výsledkem
její snahy, silný a emocemi nabitý mix.
V novějších projektech se pak přiklání spíš
k jakési zvrhlé digitální antropometrii, když
pomocí eye-trackingových technologií
zkoumá, jak se liší vnímání krajiny u lidí
různého původu.
en In her works, the artist examines the
borders of perception. In a series of video
essays, she puts herself in the place of nonhuman entities - in this case, flowers - with
the goal of experiencing their differences.
k / c Šimon Kadlčák
Japonský videoart
od 11. 12.
Krátké filmy a animace zrozené na ostrově,
který se otřásá, ale nepotopí. Všední perličky z nevšední země. Autoři jsou absolventi
Tokyo University of the Arts, Tama Art University, Musashino Art University a Joshibi
University of Art and Design.
en Short films and animations born on the
island that shakes but doesn't drown. Ordinary pearls from an extraordinary country.
The artists are graduates of the Tokyo
University of the Arts, Tama Art University,
Musashino Art University, and Joshibi University of Art and Design.
k / c Karin Písaříková
INDUSTRA ART
Masná 9, areál Mrazíren Rovner (G7)
st – so / Wed–Sat 13:00 – 19:00,
ne / Sun 10:00 – 19:00
industra.space

Jimena Mendoza
5. 10. –31. 10.
Výstavní blok Proměna identity /
Jimena Mendoza je mexická umělkyně
Transforming Identity
pracující s médiem kresby, grafiky, koláže,
září – prosinec / September – December
porcelánu a skla. Absolvovala UMPRUM
Aktuální výstavní blok bude na různých
v Praze, kde studovala současně v několika
úrovních naplněn problematikou a poateliérech: například v ateliéru Visual Arts
střehy souvisejícími s proměnou identity,
osobní transformací, přeměnou duševní či (pod vedením Mileny Dopitové) a ateliéru
fyzickou v návaznosti na to, jak se jako by- Intermediální konfrontace (pod vedením
Jiřího Davida). Zaměřuje se na práci s umětosti záměrně (někdy možná i nezáměrně)
prezentujeme navenek. Objeví se například ním starých kultur, uměním evropského Výtémata zasahující do oblasti transgenderu, chodního bloku a tyto vlivy míchá s uměním
své mexické domoviny.
zaobírající se motivacemi k různým tělesných modifikacím, body shamingem apod., en Mendoza is a Mexican artist whose media
include drawing, graphics, collage, porceale například i otázky týkající se stárnutí
lain, and glass. She studied at Prague's UMnebo změn duševního stavu. Z tématu
PRUM in the Visual Arts and Intermedia
vychází také změna postoje k vlastnímu
výtvarnému sebevyjádření, hraní rolí a jeho Confrontations studios simiultaneously. Her
focus is on art of ancient cultures and art
fungování v rámci percepce veřejnosof the former Eastern Bloc countries, which
ti. Typickým odrazem reakce na vnější
okolí, která mnohdy kontrastuje s vnitřním she combines with her Mexican artistic
roots.
osobním životem, může být v konečném
důsledku i osamělost v moderní době
Monika Žáková: Nová gravitace
sociálních sítí a charakteristická posedlost 8. 11. – 30. 11.
sebereprezentací.
Umělecká činnost autorky se odehrává
en The current exhibition block will address v rámci jednotlivých souborů, které nathe topic of transformation of identity,
vzájem prostupují do sebe a vznikají často
personal transformation, and religious
paralelně. Jedná se o opakované ohledávání
or physical conversion, linked to how we
materiálových východisek s důrazem na
consciously or unconsciously present
jejích vlastnosti, konstrukci a samotný proourselves externally.
ces práce. Soubor je náhledem do aktuální
práce Moniky Žákové, současně jsou v něm
Zorana Směšná: Vymítání
přítomny rozmanité přístupy jejího dlouho12. 10. – 2. 11.
dobého zkoumání, jak s danými formálními
Anette Messager kdysi napsala, že umění
východisky vědomě nakládat, jak je dále
je jako opakované sypání si soli do ran. Já
rozvíjet a poznávat.
si myslím, že je to vymítání, abychom do
en Žáková presents a new series of her
hrobu (dalšího života) přišli čistí.
en Anette Messenger wrote, that art (artistic metal objects in which she searches for
material solutions with an emphasis on their
activities) is like pouring salt into a wound
properties, construction, and the work
over and over again. I think that it's like an
exorcism to ensure that we enter the grave process itself.
(and the next life) clean."
Lucia Gašparovičová a Ján Gašparovič
k / c Dana Kinclová, Pavla Maslejová
6. 12. – 31. 12.
Natália Drevenáková: @nataliadreven_ x
@youridentity
9. 11. – 30. 11.
Chceme identity.
en We want identities.
k / c Dana Kinclová, Pavla Maslejová
GALERIE PITEVNA
Komenského nám. 2 (E5)
po-pá / Mon-Fri 12:00-18:00
www.facebook.com/galeriepitevna
Katarína Hládeková: Čtyři modely /
Four Models
8. 10. – 2. 11.
GALERIE UMAKART
Lidická 40 (D5)
non-stop
www.facebook.com/Galerie-Umakart
Andreas Gajdošík: Závěry policejního
vyšetřování / The Results of the police
Investigation
18. 9. – 15. 10.
Jeden z mála opravdu angažovaných umělců
nejmladší generace. Aktivně zkoumá internetový extrémismus běžných lidí, xenofobii
v souvislosti s uprchlickou krizí i reálné
možnosti českého právního systému.
en A student in the intermedia department
at FaVU, one of the very few truly engaged
artists of the younger generation. He
actively investigates extremism in ordinary
people, xenophobia in relation to the migrant crisis, and the real possibilities of the
Czech legal system.
k / c Kateřina Olivová
Renáta Pintérová
16. 10. – 12. 11.

Lucia Gašparovičová a Jan Gašparovič jsou
vizuální umělci a sourozenci a i přesto,
že běžně nespolupracují na společných
projektech, na jejich pracích je cítit shodný
rodokmen. Pro oba je společné konceptuální uvažování o materiálu a o různých
fyzických a fyzikálních procesech. To možná
plyne i z jejich stejného východiska ve sféře
užitého umění a designu – Lucia se věnuje
šperku a Jan studoval sklo.
en Lucia, a jeweler, and Jan Gašparovič,
a glassmaker, are artists and siblings. Although they generally don't work together,
their work shares common elements - they
both address materials conceptually as
well as physical (i both senses of the word)
processes.
KNIHKUPECTVÍ ARTMAP / BOOKSTORE
Místodržitelský palác,
Moravské náměsti 1a (E5)
st – ne / Wed –Sun 10:00 – 18:00
(čt do 19:00 / Thu untill 19:00)
bookstore.artmap.cz + fb

Knihkupectví zaměřené na umění, design
a dětské ilustrované knihy pravidelně pořádá
doprovodné akce – více na FB a webových
stránkách.
en A bookstore dedicated to art, design,
and children’s illustrated books regularly
hosts an related events. More on FB and
Website.
DĚTSKÝ KNIŽNÍ FESTIVAL BALDUR /
BALDUR CHILDREN BOOK FESTIVAL
1. 12. 10:00–20:00
Místodržitelský palác + Univerzitní kino
Scala, Moravské náměstí 1 a 3
www.baldurfestival.cz

ním šťastných okolností do týmu šéfdesignéra Anatolije Lapina a měl tak možnost
uplatnit svůj umělecký talent a podepsat se
na finálním tvarování legendárního modelu.
Výstava chce tuto skutečnost připomenout
české veřejnosti a představit Jiřího Kuhnerta prostřednictvím designerských skic
i samotného modelu Porsche 928.
en When the Porsche 928 was introduced
at the Geneva Motor Show in 1977, few
people in Czechoslovakia realized that the
Brno designer Jiří Kuhnert was behind the
design. After his emigration in 1968, Kuhnert
came to the team of Chief Designer Anatoliy
Ahoj v Brně! Třetí ročník festivalu dětské
Lapin, where he was given the opportunity
knihy a ilustrace Baldur během jednoho dne to use his artistic talent and begin designing
představí novinky malých i větších nakladathe final shaping of this legendary model.
telů a nabídne aktivní zapojení dětí všech
The exhibition wants to remind the Czech
věkových kategorií v několika lektorovaných
public of his contributions and to present
dílnách. Společným tématem letošního roč- Jiří Kuhnert through his designer sketches
níku je Příběh! Na dílnách se bude animovat, and Porche 928 model itself.
vyprávět, vytvářet komiks, modelovat, vystři- k / c Rostislav Koryčánek, Michal Froněk
hovat, tlouct kladivem i přemýšlet.
MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC /
Termín do diářů, ať víte, co bude pod
GOVERNOR’S PALACE
stromečkem! www.baldurfestival.cz
Moravské náměstí 1a (E5)
en Hello in Brno! The third edition of the
Children's Book and Illustration Festival
Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře / Josef
Baldur will feature the news of smaller
Šíma: The Road to Le Grand Jeu
publishers and in one day will offer an active 26. 10 – 24. 2. 2019
program for children of all ages. The theme
Výstava připomíná Šímovu uměleckou
for this year's festival is Story! In the several dráhu od počátků v Brně, kdy se v jeho
workshops we will animate, narrate, create
tvorbě projevovala fascinace moderními
comics, shape, cut, hammer and think. The
technologiemi, až po okamžik zakořenění
date to put down to your diary so you know
mezi umělci pařížské avantgardy, které
could be the right gift for Christmas!
se potvrdilo jeho působením v umělecké
www.baldurfestival.cz
skupině Le Grand Jeu (Vysoká hra). Umělci
této surrealistické skupiny se pokoušeli
MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ /
proniknout za hranice reálného, k čemuž
MORAVIAN GALLERY IN BRNO
používali všemožné prostředky – drogy,
st–ne / Wed–Sun 10:00–18:00,
alkohol, spánkovou deprivaci, zatajování dečt / Thu 10:00–19:00
chu nebo meditační techniky. Šímova tvorba
Volný vstup do stálých expozic /
zabstraktněla, vytvořil si poetiku vycházející
Free admission to the permanent
převážně z vlastních zážitků spojených s výexhibitions
lety do přírody, či z hledání mytologických
Stálé expozice v Místodržitelském paláci
symbolů a kořenů lidstva.
a Uměleckoprůmyslovém muzeu z důvodu en The exhibition commemorates Šíma's arrekonstrukce uzavřeny / Permanent
tistic career from its beginnings in Brno,
exhibitions in the Governor's Palace and
when his work reflected a fascination with
the Museum of Applied Arts are closed
modern technology, to his settling in with
due to reconstruction
the artists of the Parisian avant-garde,
www.moravska-galerie.cz
which was confirmed by his work in the art
group Le Grand Jeu. The surrealist group
– PRAŽÁKŮV PALÁC / PRAŽÁK PALACE
tried to break through the boundaries of
Husova 18 (E5)
reality, using all sorts of means – drugs,
ART IS HERE: Nové a Moderní umění /
alcohol, sleep deprivation, breathing and
New and Modern Art
meditation techniques. Šíma's work became
Stálá expozice – vstup zdarma / Permanent
more abstract, he created poetics based
exhibition – free admission
largely on his own experiences in nature
Stálá expozice Nové umění přináší vybrané
and the search for mythological symbols
kapitoly a příběhy umění po roce 1945. Její
and the roots of humanity.
osu tvoří umělecká sbírka a archiv Jiřího
JURKOVIČOVA VILA /
Valocha, klíčové osobnosti nejen kulturního
JURKOVIČ HOUSE
Brna. Expozici moderního umění s díly Emila
Jana Nečase 2 (D2)
Filly, Toyen či Jana Zrzavého svou intervencí
duben – říjen / April – October: út – ne /
oživil německý umělec Clemens von WedeTue – Sun 10:00 – 12:00, 12:30 – 18:00
meyer.
Doporučujeme rezervaci předem /
en The permanent exhibition New Art brings
It is recommended to book guided tours
selected chapters from the story of art
+420 532 169 501
after 1945. Its axis is the collection of Jiří
www.moravska-galerie.cz/jurkovicovaValoch, key figure of (not only) Brno cultural
vila
scene. Exhibition Modern Art intervened
by German artist Clemens von Wedemeyer
V kůži Dušana Jurkoviče /
includes works by Emil Filla, Toyen and Jan
Being Dušan Jurkovič
Zrzavý.
27. 4. – 24. 3. 2019
k / c Ondřej Chrobák, Petr Ingerle,
Studio A1 Architects názvem výstavy odkaJana Písaříková
zuje na film s Johnem Malkovichem a předesílá, že se prostřednictvím této výstavy
HLAVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTOR /
pokusí „vlézt do hlavy” Dušana Jurkoviče.
MAIN EXHIBITION SPACE
Zdůraznění některých nesourodých prvků
Inez Tuschnerová
a méně známých poloh poukáže na určité
14. 9. – 27. 1. 2019
drobné detaily z Jurkovičova života. Tato
Výstava je věnovaná české textilní výtvarnici, introspekce je motivována také 150. výročím
kostýmní návrhářce a akademické malířce
narození Dušana Jurkoviče.
pocházející z Brna. Inez Tuschnerová jako
en By choosing such name, A1 Architects
jedna z prvních umělkyň začala pracovat
studio is making a reference to a film with
s unikátní technologií netkané textilie zvané John Malkovich. By this token, the studio is
art protis, jež byla vyvinuta právě v Brně.
also trying to convey the message that this
Věnovala se také tapisériím a dalším textilním exhibition’s goal is to "get in the head" of
formám, často spolupracovala s architekty.
Dušan Jurkovič. Stressing of some of the
Vytvořila kostýmní návrhy pro stovky divadel- disparate elements discloses several details
ních i televizních inscenací, za což získala
from the life of Jurkovič. Such an introspeccenu DIVA, v roce 2002 obdržela Cenu
tion is motivated by the 150th anniversary
města Brna za celoživotní dílo. Retrospekof Jurkovič’s death.
tivní výstava v Pražákově paláci prezentuje
k / c Rostislav Koryčánek
její tvorbu od skic a kostýmních návrhů přes
Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům /
volnou tvorbu až po ukázky mistrné práce
The Architect and His House
s technikou art protis a artaig.
Stálá expozice / Permanent exhibition
en The exhibition is devoted to Czech textile
designer, costume designer and academic
RODNÝ DŮM JOSEFA HOFFMANNA /
painter from Brno. She was one of the first
JOSEF HOFFMANN MUSEUM
artists to employ the art protis – unique
náměstí Svobody 263, Brtnice
technique developed in Brno. She also
duben–červen / April–June: út–ne
created tapestries and other textile forms,
10:00–17:00, nebo po domluvě / or by
she often collaborated with architects. Inez
appointment, tel: +420 724 543 722
Tuschnerova created hundreds of theater
Josef
Hoffmann – Koloman Moser
and television costumes, for what she got
30. 5. – 24. 3. 2019
the DIVA prize for costume design, in 2002
Kolomana Mosera k Hoffmannovi pojí
she received the Brno City Award for her
lifetime achievements. The exhibition in the nespoutaná tvůrčí síla a fantazie, která se
projevuje v tisících skic. Zatímco Hoffmann
Pražák Palace presents sketches and coszůstává přísným tvůrcem, Koloman Moser
tume designs through free art to examples
of her virtuoso work with the art protis and ve své tvorbě zastupuje idylicky dekorativní
prvek.
artaig techniques.
k / c Andrea Březinová, Ondřej Chrobák, Jiří en Moser’s style is related to Hoffman’s through the unprecedented usage
Zahrádka
of fantasy which is detectable in number
of his sketches. Whereas Hoffman is more
ATRIUM
of a strict artist, Koloman Moser’s works
Tomáš Hlavina
represent idyllic decorative elements.
14. 9. – 13. 1.
Tomáš Hlavina absolvoval pražskou Akademii k / c Rainald Franz
výtvarných umění v ateliéru Milana Knížáka.
Pro svoji výstavu v Atriu Pražákova paláce
vytvořil několik nových, originálních objektů,
které potvrzují jeho mimořádné postavení
na české výtvarné scéně.
en Tomáš Hlavina graduated from the Prague
Academy of Fine Arts at the Milan Knížák
Studio. For his exhibition at Atrium Pražák
Palace, he created several new, original
objects that confirm his extraordinary
position on the Czech art scene.
k / c Richard Adam

Josef Hoffmann: Inspirace / Inspirations
Stálá expozice / Permanent exhibition
MUZEUM MĚSTA BRNA
Špilberk 210/1 (E4)
út-ne / Tue–Sun 9:00 – 17:00
www.spilberk.cz

Rok 1918 – co nám válka vzala a dala…
1918 – What the War Gave Us and What It
Took Away…
3. 5. – 31. 12.
Výstava přibližuje závěr první světové
války, vznik nových států v Evropě včetně
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM /
Československa, připomíná vojáky vracející
MUSEUM OF APPLIED ARTS
se z fronty do Brna a vysvětluje, jaký dopad
Husova 14 (F5)
měla válka na společnost a geopolitickou
situaci. I tak strašlivá věc, jakou válka byla,
Jiří Kuhnert: Sketch the Dream
měla pozitivní důsledky – kromě tech2. 11. – 13. 1. 2019
Když byl v roce 1977 na Ženevském autosalo- nologického pokroku právě zrod samostatného československého státu. Sto let
nu představen vůz Porsche 928, málokdo si
v tehdejším Československu tento inovativní republiky muzeum oslavuje vzpomínkou
model spojoval také se jménem brněnského na hrdinství i bázeň našich předků. Na sto
konstruktéra Jiřího Kuhnerta. Jiří Kuhnert se padesát historických exponátů a fotografií,
po své emigraci v roce 1968 dostal s přičině- němých svědků své doby, je vystaveno

v šesti tematických celcích v jižním křídle
hradu Špilberku.
en The main exhibition at Brno City Museum
this year takes us back to the year 1918, the
end of World War I and the formation of
new states in Europe, including Czechoslovakia, and remembers the soldiers returning
to Brno from the front lines. The exhibition
explains the impact the war had on society
and the geopolitical situation. Even something as terrible as the war had its positive
consequences, however, such as great
technological advancement and the birth of
the independent Czechoslovak state. The
museum is celebrating the hundredth anniversary of the foundation of our state with
a reminder of the courage and the fear of
our predecessors.
k / c Radim Dufek
Rok 1968 v Brně očima cenzora / 1968 in
Brno from the Censor's Point of View
22. 8. – 28. 10.
V srpnu 2018 uplynulo 50 let od okupace
ČSSR vojsky Varšavské smlouvy. Výstava
připomene, co se událo v Brně a jak na vpád
reagovalo konzervativní jádro KSČ a okupační propaganda. Nezůstane jen u okupace,
výstava zmíní i její první výročí a počátky
normalizace. Část expozice ukáže tzv. „druhý
život události“ v současnosti, kdy okupaci
vykládají extremistické skupiny a konspirační
weby až bizarním způsobem. Deformování
historie se dnes zdá jako „orwellovská“
realita.
en August 2018 marks 50 years since
the Warsaw Pact troops occupied
Czechoslovakia. The exhibition
commemorates it in the local context of
Brno, showing how the conservative part
of Communist Party reacted to it and what
the pro-occupation propaganda looked like.
Another part of the exhibition is focused on
the so-called “second life of events” today,
when history is shaped by extremist groups
and conspiratorial web sites in sometimes
bizarre ways. Historical deformation seems
to be the “Orwell-like” reality of today.
k/c Martin Samson
Umění loutky / The Art of Puppets
22. 11. – 20. 1. 2019
Sbírka historických českých loutek manželů
Pavla a Marie Jiráskových vzniká již tři desítky
let. Přesto se představí vůbec poprvé ve
svém domovském městě. Jsou mezi nimi
loutky vyráběné profesionálně i amatérsky, avšak vždy s láskou k dětem a divadlu
a úctou k řemeslu.
en Historical Czech puppets, including the
beloved Špejbl and Hurvínek) from the collection of Pavel and Marie Jirásek are on display at Špilberk Castle until the of the year.
k/c Robert Janás
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY /
MUSEUM OF ROMANI CULTURE
Bratislavská 67 (D7)
út – pá, ne / Tue–Fri, Sun 10:00 – 18:00
Volný vstup / Free entrance 28. 10.
www.rommuz.cz
Muzeum je unikátní institucí zabývající
se historií a kulturou Romů od počátků
k dnešku.
en A unique institution follows the history
and culture of Roma from its beginnings
until today. Besides the permanent exposition it offers temporary exhibitions, public
events, so as it coordinates scientific research and activities for local children.
Stálá expozice Příběh Romů / Permanent
exhibition The Story of Roma
Andrej Pešta: Mire Sveti /
Světy Andreje Pešty
prodlouženo do jara 2019 / prolonged until
spring 2019
Andrej Pešta (1921 – 2009) byl významnou
romskou osobností, amatérským fotografem,
literátem a výtvarníkem. Peštovy fotografie
ze sbírek MRK zachycují zcela specifickým
vnitřním pohledem život Romů v Československu převážně v období šedesátých až
osmdesátých let 20. stol. Svojí autentičností
a tematickým zaměřením fixují nadčasové
hodnoty romské kultury. Peštova celoživotní
fotografická tvorba nebyla doposud systematicky zpracována.
en Andrej Pešta was a notable photographer, literate and an artist of Roma origin.
Pešta’s photographs from the MRK collection depict the life of Czechoslovak Roma
between 1960’s to 1980’s with a specific view
of an insider. Pešta’s lifelong body of work
had never been systematically examined.
k / c Tomáš Pospěch
OFF / FORMAT
Gorkého 41 – dvorní trakt / yard (E3)
út / Tue 16:00-19:00
ne / Sun 14:00-19:00
tel: +420 737 969 098
www.offformat.cz
Vypůjčená krajina
Pavel Jestřáb, Tomáš Kajánek, Denisa
Krausová, Matěj Smetana, Michal Šmeral
26. 9. – 30. 10.
Lze vyprávět o zážitku z konkrétní krajiny
prostřednictvím děl, která s touto
zkušeností přímo nesouvisí? Co si lze
vypůjčit, protože je to sdílené? Jaké
jsou formy lidského vztahování k místu,
přírodě...?
en What are the forms of human relation to
a place, nature or landscape..?
Václav Magid
7. 11. – 19. 12.
Základními kótami projektu Václava Magida
jsou pražské nákupní Centrum Chodov
a nedaleká stanice metra Háje. Zatímco
první lokalita uspokojí všechny vaše tužby,
druhá vám zprostředkuje jejich krach.
V obou případech se tak stane naprosto
předvídatelným a zaměnitelným způsobem,
který setře jakékoli rozdíly mezi vaší
osobou a kýmkoliv jiným. Ornament složený
z tisíců těl, které každodenně cirkulují mezi
těmito dvěma místy, nabízí úchvatný obraz
simultánního rozkvětu a rozkladu.
en Prague situated shopping mall Centrum
Chodov and a nearby subway station Háje
are the primary objects of Magid's project.
Whereas the first locality will satisfy your
desires the other will make you lose it.
The ornament of thousands of bodies

circulating between the two places gives
us a fascinating image of simultaneous rise
and decay.
POLANSKY GALLERY
Lidická 26 (zadní vchod) (D5)
st-so / Wed – Sat 13:00 – 18:00
www.polanskygallery.com
Julie Béna
6. 9. – 20. 10
V Praze žijící francouzská umělkyně připravila
pro svou samostatnou výstavu velkoformátové sochy. Instalace odkazuje k napětí mezi
člověkem a přírodou v kruté postapokalyptické realitě.
en Prague based French artist prepared
large-format sculptures for her solo presentation. The installation refers to tension
between man and nature in cruel postapocalyptic reality.
k / c Christina Gigliotti
Roman Štětina: To jsem já, ty
1. 11. – 22. 12.
k / c: Jiří Havlíček
PRAHA / FÓRUM PRO
ARCHITEKTURU A MÉDIA
Kulturní prostor s kavárnou
Nádvoří Pražákova paláce,
Husova 18 (E5)
po – ne / Mon–Sun 12:00 – 00:00
prahavbrne.cz, www.forum4am.cz
TIM Panel: Martin Bukáček: Corinth
3. 10. 19:00
Vinyla: Povodí Ohře, Walden
5. 10. 20:00
Divadlo D’ EPOG: Sakurambo
7. 10. 19:30

Vladimír Kokolia
To nezbytné z Kokolii /
The Essential Kokolia

B16: Narativní video – Blíž k příběhu
10. 10. 18:30
B16: Diskuzní panel o experimentálnímu
filmu
11. 10. 18:30
B16: Mřížka / The Grid
12. 10. 17:00

Alena Kotzmannová
Poslední stopa /
The Last Footprint
& Q: Vteřiny před… /
Seconds Before...

Živé hraní k promítání
13. 10. 13:00
Multimediální dětský workshop (6 do 12 let).
HUDBA PRAHA w/ Tatiana Heuman (AG),
Tayhana (AG/MEX) / Martyyna (CZ)
13. 10. 21:00
TIM Panel: Klára Peloušková: Artalk.cz
17. 10. 19:00
Vinyla: Genot Center, Lišaj, Obelisk od Light
19. 10. 20:00
TIM Panel: Vít Bohdal: Diffractions
collective
24. 10. 19:00

Nika Kupyrova
No More Mr Nice Guy

HUDBA PRAHA w/ Æthereal Arthropod
(ESP), John Object (UA), Dlab (CZ)
26. 10. 21:00
S(o)unday Mixtapes: Sounds Queer? – Introduction to synths w/Zosia
28. 10. 17:00

17/10/2018—12/1/2019

TIM Panel: Václav Janoščík
31. 10. 19:00
Vinyla: Five seconds to Leave, Panenské
plameny
2. 11. 20:00

Brno

Živé hraní k promítání
3. 11. 13:00
Multimediální dětský workshop (6 do 12 let).
TIM Panel: Andi Schmied
7. 11. 19:00
S(o)unday Mixtapes: Sounds Queer? –
MIDI implementation w/ Zosia
11. 11. 17:00
TIM Panel: Illegal TaiPei
14. 11. 19:00
HUDBA PRAHA & Gin&Platonic w/ N1L (LVA/
DE), eva01 (CZ), G&P djs (CZ)
16. 11. 21:00
Divadlo D’ EPOG: Sakurambo
18. 11. 19:30
HUDBA PRAHA w/ Eli Keszler (US),
Ondrej Zajac (SK)
20. 11. 21:00
VIDEOGRAM: Apart Collective
21. 11. 19:00
TIM Panel: SHAPE Platform
28. 11. 19:00
PROSTOR PRO: David Vávra
29. 11. 19:00
TIM Panel: Palo Fabuš
5. 12. 19:00
Vinyla: Dukla, Market
7. 12. 20:00
S(o)unday Mixtapes: Sounds Queer? –
Introduction to Ableton w/ Violetta
9. 12. 17:00
VIDEOGRAM: Lukáš Likavčan
12. 12. 19:00
ALOBÁL: D'epog x-mas rave
14. 12. 21:00
Živé hraní k promítání
15. 12. 13:00
SOLO OFFSPACE
Körnerova 9 (E5)
solooffspace.tumblr.com
www.facebook.com/solo.offspace

Jan Steklík, 26. 9. – 18. 11., Dům umění města Brna, www.dum-umeni.cz
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červenec
srpen 2018

Během podzimu probíhají v galerii úpravy,
pro další program sleduje facebook SOLO.
en Throughout autumn, renovations will be
taking place in the gallery - please follow the
SOLO Facebook page for program info.
STROM ART GALLERY
třída Kpt. Jaroše 31 (D5)
út– pá / Tue-Fri, 13:00–18:00
stromart.cz
Stanislav Diviš: Prázdný prostor
3. 10. – 9. 11.
Luděk Rathouský
14. 11. – 14. 12.
Petr Kovář
19. 12. – 25. 1. 2019
TIC GALERIE
Radnická 4 (G5)
út – pá / Tue-Fri 10:00 – 18:00,
so / Sat 10:00 – 14:00
www.galerie-tic.cz

artmap.cz

01/10 – 31/12/2018
Současné umění v brněnských galeriích
Contemporary Art in Brno Galleries
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Tereza Příhodová-Štětinová: Hora je modrá,
řeka teče / Blue Mountain, Flowing River
10. 10. – 3. 11.
Lidskou rukou pečlivě opracovaný materiál
přemosťuje vztah mezi civilizací a přírodou,
kterými se Tereza ve své práci dlouhodobě
zabývá komponováním adaptovaných nalezených materiálů. Bez ohledu na dominanci
sochařského jazyka je z instalace patrné
klasické fotografické vzdělání autorky, které
tvoří základní východisko pro její krajiny coby
rozvrstvené, trojrozměrné snímky s výrazně
symbolickým vyzněním.
en Materials carefully worked by hand bridge
the relationship between civilization and
nature, a theme that Tereza Štětinová has
focused on long-term in her work by adapting and combining found materials. Despite
the dominance of sculpture, her photography education at Prague’s FAMU is clearly
evident in the entire installation, forming
the basis of her landscapes that occupy the
exhibition space as layered, 3D images with
a distinctly symbolic tone.
k / c Jen Kratochvíl

H

I

recent years, it reflects its current preference in gastronomy.
k / c Zuzana Janečková
Tomáš Kajánek: How Many iPhones 7
Does It Take to Save Your Life
19. 12. – 2. 2. 2019
Tomáš Kajánek zkoumá pozici umění mezi
produkcí a destrukcí, když pojímá umělecké
dílo jako zbraň vytisknutou na 3D tiskárně
podle plánu staženého z internetu, s níž po
vzoru virálních střelců pálí do řady chytrých
ltelefonů, aby zjistil, kolik iPhonů 7 je třeba
k záchraně lidského života.
en Tomáš Kajánek examines the position
of art between production and destruction – he labels a weapon printed on the 3D
printer based on plans downloaded from the
internet as a work of art, and taking a page
from viral shooters, he fires into a line
of smartphones to determine how many
iPhone 7s it takes to save a human life.
k / c Vojtěch Märc
GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE

Andreas Töpfer: Backbone
10. 10. – 24. 11.
Zdejší první samostatná výstava berlínského
Martina Růžičková, Max Lysáček:
umělce a grafického designéra Andrease
"I am not sure about your concern,
Töpfera (1971) má charakter předběžné
but it's really nice" Rucola
retrospektivy. Jejím východiskem je rozsáhlý
14. 11. – 8. 12.
Výstava působí na první pohled jako showro- archiv autora dokládající širokou škálu užití
média kresby. Pro Andrease Töpfera je
om v procesu instalace. Pohybuje se na
pomezí konceptualizmu, aktivizmu, produk- kresba součástí identity, paměti a dokumentového designu a DIY umění s ambici vytvořit tací osobní minulosti. Tato „pevná půda pod
nohama” neboli „páteř myšlení“ je také kreplatformu pro vývoj a prezentaci prototypu
ativním zdrojem všech jeho projektů směnového produktu - chytrých hodinek. Ty
vizuálně lákají potencionálního uživatele bu- rujících do užité sféry: tvorby knih, časopisů
žírkovou DIY estetikou, jejich funkce ale není nebo provozu vlastního vydavatelství.
en The first local solo exhibition of Berlin
jenom estetická - upozorňují na nutnost
péče o jednotlivé rostliny v domácnosti. Vý- artist and graphic designer Andreas Töpfer
běr konkrétního druhu - rukola není náhod- (1971) is a kind of retrospective. Drawing
is part of Töpfer’s identity, memory, and
ný, rostlina je esencí diskuze mezi oběma
documentation of his personal past. This
umělci a vzhledem k její zvýšené propagaci
a popularitě v posledních letech, také odráží “firm footing” is also a creative source for all
his projects aimed at the applied art sector:
aktuální preference v gastronomii.
en At first glance, the exhibition appears to book and magazine production and operatbe a showroom during installation. It ranges ing his own publishing house.
between conceptualism, activism, product k / c Katarína Hládeková
design, and DIY art with the ambition to
Divácká cena CJCH
create a platform for the development
5. 12. – 2. 2. 2019
and presentation of a prototype for a new
Divácká cena je spolu s laureátem Ceny
product - a smart watch. It visually attracts Jindřicha Chalupeckého vyhlašována pravidelně již od roku 2010. Diváci prostředpotential users with its spaghetti-like DIY
aesthetic - but its functions are not simply nictvím hlasování na internetu nebo přímo
aesthetic - it points to the need to care for v místě konání finálové výstavy volí jednoho
z finalistů. Dosavadními vítězi divácké ceny
individual plants in the home. The selection of a specific plant - rucola - is not
byli: Anna Hulačová, Lukáš Karbus, Richard
random - it is the essence of the discussion Loskot, David Böhm a Jiří Franta a Jakub
between the two artists and with regard to Matuška aka Masker. CJCh ve spolupráci
s galeriemi TIC představuje výběr jejich prací
its increased promotion and popularity in

J

z posledních let, který se bude řídit především měřítkem kvality, současně bude veden
snahou o vytvoření spojující, popřípadě
asociativní linky mezi jednotlivými díly – ať už
na rovině formální nebo obsahové.
en The Viewers’ Award and the Jindřich
Chalupecký Award have been handed out
regularly since 2010. Viewers vote for one
of the finalists either online or onsite at the
finalists’ exhibition. The Jindřich Chalupecký
Award and Galerie TIC present a selection of
works by former Chalupecký Award winners.
k / c Tereza Jindrová, Veronika Čechová
KONTEXT
Tatiana Nikulina a Tomáš Bryscejn:
Vlněná zeď, lněný obličej / Woolen Wall,
Linen Face
10. 10. – 3. 11.
Pro dvojici Tania Nikulina a Tomáš Bryscejn je
funkce a charakter specifického architektonického prostoru nik a foyer galerie
výchozím bodem. Proměňují ho pomocí
textilií. Instalace vybízí k setrvání na místě,
čekání a noření se do nové situace. Možná je
to déjà vu, možná sen a možná něco mezi.
Můžete se nechat vést neznámou průvodkyní nebo se posadit například na gauč, když si
vzpomenete jak vypadá.
en The function and character of the specific
architectural space of the gallery is the starting point for the artistic duo. They transform
it using textiles. The installation invites viewers
to spend time, to immerse themselves into
a new situation. Maybe it’s deja vu, maybe
a dream, maybe something in between.
k / c Ivana Hrončeková
Jana Švecová: Kousek
14. 11. – 8. 12.
Otevřený vějíř je ve skutečnosti jeden dům
schovaný v kopci. Siamská trojčata se ale liší
v jemných detailech a úkosech. V trojce je
vana, ve dvojce chybí soukromí a jednička je
provizorní. Nespočet zrcadlení v půdorysu
se podivně přenáší do nálady hostů. Stávají
se z nich pistolníci, kteří jsou jako na trní
a obávají se útoku z horizontu.
en An open fan is in reality one house hidden
in the hills. Siamese triplets differ in the fine
details and bevels. In three is a tub, in two
there’s no privacy, and one is temporary.
Boundless mirroring in plans strangely affects
the guests’ moods. They become gunmen on
the edge, fearing an attack from the horizon.
k / c Dana Balážová
Michaela Casková: Small Talk #3
19. 12. – 2. 2. 2019
Výstava je další ze série projektů, vycházející
z fascinace, rozhovorů a zápisků o počasí.
Téma počasí se zde proměňuje z vědeckých

výpočtů pravděpodobnosti na základě přesných dat na metafory, které vyjadřují často
spíše nepravděpodobnost nebo nemožnost
předvídání budoucnosti. Michaela Casková
je členkou finského kolektivu Mustarinda,
který rozvíjí projekty zaměřené na udržitelné
hodnoty a životní styl, ekologickou a kulturní
rozmanitost, uměleckou kritiku, edukaci
a propojuje různé disciplíny umění a vědy.
en Another in a series of projects based on
the fascination with, interviews and writings
about the weather Casková is a member
of the Finnish collective Mustarinda, which
develops projects focusing on sustainable
values and lifestyles, ecological and cultural
diversity, art criticism, education, and linking
various art and science disciplines.
k / c Ivana Hrončeková
Doprovodné programy:
Kateřina Olivová: Kačin kalendář:
Podzim: Ovce na obzoru
9. 10. 18:00
Třetí ze série performancí, které se dramaticky a neovladatelně vyvíjí, stejně jako
počasí.
Zima: Tvoji oblíbení chalupáři (tělová)
4. 12. 18:00
Závěrečná akce ze série performancí
umělkyně připravené pro Galerie TIC.
VILA TUGENDHAT
Černopolní 45 (C6)
út–ne / The–Sun 10:00–18:00
Rezervace vstupenek / Ticket reservation:
+420 515 511 015/017, nebo /
or info@tugendhat.eu, www.tugendhat.eu
Svojdomov
13. 9. – 23. 10.
Realizace dobové funkcionalistické městské
čtvrti Svojdomov v Žilině na Slovensku (1931)
patří k největším stavebním akcím v Československu, ve které se odrazily myšlenky programu Nového bydlení, definovaného výstavní
kolonií Weissenhof ve Stuttgartu (1927).
en The realization of the contemporary
functionalist district Svojdomov in Žilina, Slovakia (1931) was one of the largest construction projects in Czechoslovakia, in which the
ideas of the New Housing program, defined
at the exhibition colony Weissenhof in Stuttgart (1927), are reflected.
4. ročník Iconic Houses European Lecture
Tour/ The 4th edition of the Iconic Houses
European Lecture Tour
Tim Benton: Vila Eileen Gray E-1027:
obnova a kontroverze / Restoring Eileen
Gray’s Villa E-1027 and Clarifying the
Controversies
16. 10. 18:00

Přednáška anglického historika architektury
Tima Bentona se zaměřuje na obnovu nábytku ve vile Eileen Greay E-1027 na francouzském Azurovém pobřeží a na různé kontroverze, které ovlivnily způsob, jakým byl dům
přijat. Anglická přednáška bude tlumočena
simultánně do češtiny. Po přednášce bude
promítán dokumentární film od Vincenta
Cattanea, který přiblíží restaurátorské práce,
jenž mezi lety 2015 a 2017 provedlo sdružení
Cap Moderne (délka: 55 minut – promítán
bude v originálním francouzském znění
s anglickými titulky).
en Tim Benton’s lecture focuses on the
restoration of the furniture in Eileen
Gray’s iconic Villa E-1027 1027 by the sea
on the Côte d'Azur and on the various
controversies which have coloured the way
the house and its contents have been understood and explained. The lecture will be
in English with a czech translation. The film
by Vincent Cattaneo documents restoration
work carried out by the Association Cap
Moderne between 2015 and 2017 (the film
lasts 55 minutes and is French spoken with
English subtitles).
Jindřich Halabala: Mimo čas / Out of Time
31. 10. – 9. 12.
Výstava připravená u příležitosti druhého,
rozšířeného vydání publikace Jindřich
Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové
závody v Brně připomíná Halabalovy nadčasové návrhy především sedacího nábytku,
které jsou dodnes ceněny pro originální
tvarové i ergonomické řešení. Nadčasové
pojetí dokládá novodobá výroba společnosti
Modernista, která na výstavě prezentuje
kolekci autorizovaných replik nejoblíbenějších modelů.
en The exhibition in occasion of publishing
the second edition of the book Jindřich Halabala and the United Arts and Craft Industry
in Brno, remembers the Halabala's timeless designs of seating furniture, which
are still valued for their original shape and
ergonomics. Timeless concept is illustrated
by the modern production of the company
Modernista, which presents a collection
of authorized replicas of the most popular
models at the exhibition.

tvorbu. Odlišné formy pojetí komiksu
a současného umění jsou prezentovány
jako dva provázané světy. KOMA je živoucí
organismus výstav, živého malování, výtvarných instalací, projekcí, workshopů,
komiksového trhu, koncertů, divadel či
storytellingu.
Čtvrtý ročník ponese podtitul „Extinction – ohrožené druhy“. Ohrožení je
pojem týkající se jevů a objektů na pokraji
zániku, společnosti nebo zájmu. Běžící čas
před potenciálním vyhynutím budí naši
pozornost vůči neopakovatelnému, jemuž
hrozí zánik. KOMA se zaměří na hraniční
pole zájmu, ale i na odloučenou a mizící
společnost, zvyky a tendence. Podtémata:
menšiny, folklór, tradice, etnika, subkultury, sociální vyloučení, migrace, ekologie,
biodiverzita, endemité.
en KOMA is the first festival contemporary
comics festival in Brno. The different ways
in which comics and contemporary art are
portrayed are presented as two intertwined worlds. KOMA is a living organism of
exhibitions, live painting, art installations,
projections, workshops, comics market,
concerts, theater performances, and storytelling. The 4th annual festival is subtitled
“Extinction - Endangered Species”. “Endangered” in this case refers to phenomena and objects on the edge of extinction,
society, or interest. KOMA focuses on the
boundaries between areas of interest, as
well as on isolated and disappearing society, habits, and tendencies. Subthemes:
minorities, folklore, traditions, ethnicities,
subcultures, social exclusion, migration,
ecology, biodiversity, endemics.
ArtMap se těší finanční podpoře:

Statutární město Brno

akce / events
KOMA – Mezinárodní komiskový festival
4. 10. – 7. 10.
Malá Amerika
Hybešova 1
festivalkoma.cz
KOMA je první festival svého druhu v Brně,
který představuje současnou komiksovou
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