Olaf Brzeski: Denně se rozpolcuji
24. 9.–16. 11.
Olaf Brzeski patří k talentovaným polským
autorům. Výstava v Brně je jeho první
prezentací v ČR. V rámci výstavy představí
svá nejdůležitější témata, jako je například
analýza tvůrčího procesu, práce s modelem, akt a pohybové studie nebo nové
možnosti práce s uměleckým materiálem.
Jaroslav Král: 1883–1942
3. 12.–22. 2.
� vernisáž: 2. 12. v 18 h
Souborná výstava prezentuje dílo jednoho
z nejvýznamnějších představitelů brněnské meziválečné malby. Jaroslav Král patřil ke generaci Osmy a Skupiny výtvarných
umělců v Praze, do roku 1911 studoval na
UMPRUM a na AVU v Praze. Jeho dílo se
však začalo výrazněji rozvíjet až po první
světové válce v Brně. V meziválečném
období byl významnou osobností brněnského kulturního života, spoluzakládal
Klub výtvarných umělců Aleš (1919) a po
roce 1922 patřil k jednomu z nejaktivnějších a nejvýraznějších malířů Skupiny
výtvarných umělců v Brně. Kolem roku
1920 se Král stává představitelem sociálně
laděných monumentálních obrazů, od
poloviny dvacátých let sílí v jeho tvorbě
novoklasicistní tendence, kdy se hlavním
tématem obrazů stává žena. Tento námět
u něj přetrvává až do posledního tvůrčího
období přerušeného ve třicátých letech
významnou epizodou lyrického kubismu.
Kubistickou tvorbu Jaroslava Krále
charakterizuje mnoho osobitých zátiší
hraničících s abstrakcí.
Kurátorka / Curator: Marcela
Macharáčková

DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU
Dominikánské nám. 9
Global Communication Festival 2014
15. 10.–2. 11.
� vernisáž: 14. 10., 18.00
Třetí ročník česko-polského festivalu,
zkoumajícího nové formy komunikace
mezi umělcem a divákem. Fitness místo
galerie, uvíznutí v komunikační síti,
domácí práce, večeře v galerii, integrace
menšin a náhodných zvuků, a především:
aktivní návštěvník! Sledujte web Domu
umění, dění v G99 a dění ve městě...
Kurátoři: František Kowolowski a Bartosz
Lukasiewicz
Michaela Thelenová: Na konci světa
19. 11.–18. 1.
� vernisáž: 18. 11., 18 h
Michaela Thelenová patří mezi nejzajímavější a nejvýraznější fotografky mladší
střední generace. Upozornila na sebe
na přehlídkách, jakými byly například
IV. Bienále nejmladšího umění Zvon
nebo Nejmladší ve Veletržním paláci,
v roce 2003 byla jednou z finalistek Ceny
Jindřicha Chalupeckého. Kromě vlastní
tvorby se věnuje i pedagogické práci:
od roku 1994 působila jako odborná
asistentka ateliéru fotografie na Fakultě
užitého umění a designu v Ústí nad
Labem a od roku 2009 zde vede ateliér
videa. První autorčina retrospektivní
výstava představí její nejvýznamnější
fotografické cykly.
Kurátor / Curator: Michal Koleček

Silvina Arismendi (USA, CZE)
19. 11.–18. 1.
� vernisáž: 18. 11., 18 h
Autorka se narodila v roce 1976 v uruguayském Montevideu. V roce 2000 získala
stipendium ke studiu v České republice,
absolvovala Akademii výtvarných umění
v Praze v roce 2007. Její tvorba osciluje
mezi osobní zkušeností, záznamem konkrétní situace a zkoumáním těchto interakcí. Arismendi se zaměřuje na odhalení
konkrétního procesu, jak se obsah a jeho
provedení vzájemně komentují.
FAIT GALLERY
www.faitgallery.com
FAIT GALLERY
Božetěchova 1
st a čt 13–18 h, so 14–18 h /
Wed-Thu 1-6 pm, Sat 2-6 pm
Před pikolou za pikolou /
Výběr ze sbírky Fait Gallery
do / until 13. 11.
Pro interpretaci výstavy jsou důležité
dva hlavní motivy: odkrývání vrstev
v archeologickém přístupu ozřejmující
příčiny našeho zkresleného vnímání
a potřeba měnit stav věcí. Avšak proces
demaskování sám vytváří významovou
linku nového uchopení skutečnosti, je sám druhem narace, divadlem
a mnohovrstevnatým schématem někdy
absurdního charakteru. Rozruch, jenž
způsobuje gesto revolty je druhem
katarze tvůrčího ducha a přítomné skutečnosti. Je také událostí, která zakládá
mýtus šířící se rituálně napříč různými
směry. Událost jeviště formuje námět
představení, jenž je přeformulováván
následnými inscenacemi a interpretacemi.

For Your Eyes Only /
Sbírka Jiřího Valocha
Sběratelský cyklus OKA MŽIK
22. 11.–15. 1.
� vernisáž: 20. 11. v 19 h
G99
Postava Jiřího Valocha, teoretika,
Dominikánské nám. 9
kurátora a umělce, se stala v mnoha
Keith Rowe
ohledech synonynem pro brněnskou
15. 10.–2. 11.
uměleckou scénu posledních pěti de� vernisáž: 14. 10., 18 h
kád. Radius jeho aktivit však významně
Brit Keith Rowe používá ve svých objekpřekročil lokální dění. Po zásluze se dnes
potvrzuje jeho klíčová role při uvádění
a prosazení konceptuálního umění nejen
platforma (pro současné umění)
platforma
Ostrava(pro současné umění)
Ostrava
v českém,
ale také širším středoevropském kontextu. Vytváření osobní sbírky
pro Jiřího Valocha představovalo integrální součást jeho umělecké, teoretické
i životní praxe. Na rozdíl od klasických
sbírek vytvářených milovníky umění
plnila
primárně dokumentační funkci
Denisa Nová, Karin Zadrick,Denisa
Nová,
Karin Zadrick,
Michal
Kalhous
Michal Kalhous
PLATOvideo01
— sport
PLATOvideo01 —
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autorská videa Z.
Baladrána,
je první veřejnou prezentací legenRuměná. Kůže z dechu
Ruměná.
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— 30 z11dechu
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11 09 — 30
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2014
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a V.
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zároveň předzvěstí rozsáhlého projektu
Moravské galerie v Brně věnovaného
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Projekt
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osobnosti Jiřího Valocha.
Kurátor / Curator: Ondřej Chrobák

18. Mezinárodní festival dokumentárních lmů
Ji.hlava
Továrna
Factory

www.dokument-festival.cz
www.ragallery.cz

JakubŠpaňhel
24. 9. 2014 - 25. 1. 2015

Dům umění města Brna
The Brno House of Arts

www.dum-umeni.cz

Galerie současného umění
a architektury / Dům Umění
Města České Budějovice

Následuje výstava: Christian Helwing - Center No Center
27. 11. - 28. 12. / zahájení 26. 11., 18.00

24 09 — 16 11 2014

BRZESKI

Pavla Sceranková: Staré světlo
V ODDĚLENÍ GALAXIÍ
27. 9.–13. 11.
Ve Fait Gallery Pavla Sceranková volně
navazuje na dvojici loňských výstav Žena
na měsíci (Galerie Hlavního města Prahy)
a Souhvězdí (Atrium Moravské galerie
v Brně). Každá z nich trochu jiným způsobem rozšiřovala dimenzi prožívání a porozumění vázaného na osobní a tělesnou
zkušenost, o metaforický přesun do vesmíru. Ohromná, pro většinu smrtelníků
vpravdě nepředstavitelná velikost světa
„tam venku“, tvořila v těchto výstavách
kontrapunkt k „malé“ lidské zkušenosti.
Zjevně to není velikost, ale intenzita, co
mezi dvěma radikálně odlišnými univerzy
dokáže vytvořit krátká spojení.
Kurátor / Curator: Jan Zálešák
Lenka Vítková
22. 11.–15. 1.
� vernisáž: 20. 11., 19.00
FAIT GALLERY PREVIEW
Dominikánské nám. 10
út–so 10–18 h / Tue-Sat 10-6 pm
Kamila Zemková: Hluchý místa
3. 9.–10. 10.

Olaf
Denně se rozpolcuji
I split myself every day

MEM
Božetěchova 1
st a čt 13-18 h, so 14-18 h /
Wed, Thu 1-6 pm, Sat 2-6 pm

Kateřina Šedá,
Milada Šoukalová:
Normální život
16. 10.–16. 11. 2014

Lucia Sceranková: Staré světlo
v oddělení galaxií
15. 10.–28. 11.
� vernisáž: 14. 10., 18 h
Tomáš Absolon
10. 12.-9. 1.
� vernisáž: 9. 12., 18 h
GALERIE 209
Rybářská 13/15
www.facebook.com/galerie209
otevřeno po domluvě / open by
appointment: +420 602 578 820
Galerie 209 je vymezený prostor v rámci
Ateliéru malba II FaVU VUT v Brně,
Rybářská 13/15. V pravidelném čtrnáctidenním provozu poskytuje prostor studentům fakulty i hostům z jiných uměleckých škol či již etablovaným umělcům
mladé a střední generace. Galerie je
svobodnou platformou otevřenou výzkumu a experimentům v umění. Přispívá
k rozšíření vzájemné komunikace mezi
ateliéry fakulty i jinými školami. Inspirací
pro její vznik se stala Galerie 207, VŠUP
v Praze. Výstavy jsou doprovázeny přednáškami či diskusemi určené studentům
celé školy i veřejnosti.

Můžete se těšit na prezentace: Martina
Kolarova, Štěpána Pechy, Barbory Kleinhamplové a dalších. Sledujte náš facebookový profil: https://www.facebook.
com/galerie209
GALERIE 34
bytová galerie / flat gallery
Botanická 34
otevřeno po domluvě / open by
appointment: +420 602 463 421
Jan Vermouzek: Kaliningrad
9. 10.–30. 10.
Bohdan Holomíček
listopad
GALERIE ARS
Veselá 39
út–pá 12–18 h, ne 13–17 h /
Tue-Fri 12-6 pm, Sun 1-5 pm
www.galerie-ars.cz
Příležitost
1. 7.–25. 7.
Prodejní výstava obrazů, soch a kreseb
po domluvě na tel. č.: 603 161 476
26. 7.–1. 9. galerie uzavřena
Robert Hliněnský (1908–1979)
3. 9.–27. 9.
� vernisáž: 2. 9., 15–19 h
Výstava obrazů, pastelů, akvarlů a grafik
významného brněnského výtvarníka,
jehož tvorba vyvrcholila v lyrickou
abstrakci, jejímž byl tento skromný autor
výrazným představitelem.
GALERIE ART
Cihlářská 19
po–ne 15–24 / Mon-Sun 3-12 pm
graukllktv.eu
Alžběta Bačíková a Jan Smutný:
Chybný pohyb
do / until 13. 10.
Bazar na Jarošce
4. 10.
od 8 h registrace
10–18 prodej, výměna, kavárna, hudba
Za příznivého počasí se v aleji na Třídě
Kpt. Jaroše bude konat dobročinný
bazar vol.2. Kromě nakupování nebo
darování věcí k prodeji můžete přijít také
prodávat věci vlastní bez nutnosti participace na dobročinném bazaru, stačí
se v sobotu 4.10. zaregistrovat. Všechny
zveme a těšíme se!
Adéla Sobotková
22. 10.–15. 11.
� vernisáž: 21. 10., 19 h

Ladislav Tejml
19. 11.–13. 12.
� vernisáž: 18. 11., 18 h
Andreas Gajdošík
17. 12.–10. 1.
� vernisáž: 16. 12., 18 h
Doprovodný program Grayscale
Promítání filmu Wima Wenderse Chybný
pohyb (1975)
10. 10., 17 h, Malý sál Kina ART
Doprovodný program probíhající stejnojmenné výstavy Alžběty Bačíkové a Jana
Smutného v galeriích ART (Cihlářská 19)
a Umakart (Lidická 40).
Adéla Sobotková
21. 10., 18 h
prezentace autorčiny tvorby
GALERIE AULA
Údolní 19a
po–ne 10–18 h / Mon-Fri 9 am-10 pm
Klíče od galerie jsou k dispozici na
vrátnici fakulty.
www.ffa.vutbr.cz/galerie-aula
Ondřej Homola, Jozef Mrva, Šimon
Kadlčák, Andreas Gajdošík, Martin
Dlabaja, Adam Stanko, Helena Sequens:
Hypertext
do / until 10. 10.
Marie Lukáčová a Jakub Roček:
Za horizontem události
16. 10.–26. 10.
� vernisáž: 15. 10., 19 h
Prostřednictvím videí a mluveného slova
se autoři pokoušejí vytvořit svět s jediným obyvatelem, jímž je divák. Výstavní
prostor využívají pro zhmotnění myšlenky prázdného prostředí, míněno Zemi.
Projekt je založen na zprostředkování
anomické samoty přírody, pozměněného řádu světa, v kterém už někdo byl,
a příběhu, jenž se stal, ale něco se v něm
odehrálo jinak. Autoři své teze materializují pomocí stavby – architektury.
Kurátoři / Curators: Marie Lukáčová
a Jakub Roček
Ulli Berg Peter Haury Stephan Köperl
Sylvia Winkler Jens Hermann Julia Wenz
Ellen Rein Marc Olbrich Jörg Buchmann
Uwe Schäfer Elke Hammelstein Kurt
Grunow Wolfgang Neumann Kathrin
Wörwag Stefanie Reling Rüdiger
Scheiffele Uli Schwinge Iris Hellriegel
Andreas Mayer-Brennenstuhl Michael
Strähle Thomas Ulm Heike Ehrath
Fredrik Lindqvist: Shipping closer
29. 10–9. 11.
� vernisáž: 29. 10., 18 h
Výstava Shipping closer (Připlouvání)
představuje dokumentaci uměleckých
intervencí, které vznikly v průběhu cesty
mezi Stuttgartem a Brnem. / Oberwelt
e.V. is an artist-run space in Stuttgart
(Germany). The association exists since
1978, currently organized by a loose
group of individual artists who occasionally show their work together. Under
the title ‚Shipping Closer‘ the artists

will address their personal and spatial
approach to Stuttgart´s twin city Brno.
A rented bus serves as a carrier for the
artists and their individual works as well
as a vehicle to realize artistic interventions during several stops along the route.
The documentation of those interventions is going to be displayed at Galerie
Aula in a collaborative installation.
Kurátorka / Curator: Jana Písaříková
Martin Dlabaja: Hudba pro vodní kapky,
piano a zvukoplochy
� vernisáž: 12. 11., 19 h
13. 11.–30. 11.
Projekt je založen na umění vědomého
poslechu. Jeho koncept je inspirován
tezí o synchronizaci v nelineárních
systémech (periodicita šumu) a naráží na
otázku existence skutečně náhodných
čísel. Instalace sestává z klavíru umístěného v centru výstavního prostoru, čtyř
sloupů vody kapající v dlouhých intervalech s rozdílnou frekvencí a z reproduktorů rozmístěných po obvodových
stěnách galerie.
Kurátor / Curators: Jana Písaříková,
Andrea Vatulíková
GALERIE KLUBOVNA
Zemědělská 19
otevřeno út a čt 16-19 h,
v jiné dny po telefonické domluvě
galerieklubovna.cz
Carola Zechner: Winterlandschaft, 1935
10. 9.–9. 10.
Karolína Kohoutková
15. 10.–13. 11.
� vernisáž: 15. 10., 18 h
Aktuální program najdete na webu galerie a facebooku.
Klubovna vypisuje VÝZVU na výstavní
projekty pro rok 2015. Svoje CV, portfolio
a projekty zasílejte do 30. 11. 2014 (včetně) na adresu: marta@galerieklubovna.
cz. Podrobnosti o výzvě najdete na
našich stránkách. / Klubovna is happy to
announce an OPEN CALL for exhibition
projects for year 2015. Cv, portfolio and
projects proposals can be sent until 30th
November 2014 (included) to the address: marta@galerieklubovna.cz. More
details can be found on our website.
GALERIE MĚSTA BLANSKA
Dvorská 2, Blansko
út–pá 10–12 h, 12.30–17 h, so–ne 14–17 h,
Ve státní svátky je galerie zavřena /
Tue-Fri 10-12 pm, h 12:30-5 pm, Sat-Sun
2-5 pm. Holidays closed
www.galerie.blansko.cz
Oldřich Bystřický, Martin Fišr, Matyáš
Chochola, Dita Klicnarová, Šárka
Koudelová, Ondřej Maleček, Matěj
Smetana, Jiří Thýn, Lenka Vítková:
Krystalizace
6. 9.–8. 10.
Přírodní krystaly jsou jedinečný jev, oceňovány nejenom kvůli své vzácnosti, ale
také kvůli kombinaci optických vlastností, geometrie a řádu. Krystaly se samozřejme objevují i v umění a v posledních
dekádách snad ještě více než kdy jindy.
Na výstavě je představen skromný průřez
možnostmi jak s krystalem pracovat.
Kurátoři / Curators: Radek Čák
a Martin Fišr
Pavel Korbička & Lucie Vítková
INTERFERENCE
18.10.–19. 11.
� vernisáž: 18. 10. v 17 h
Umělecké duo se na výtvarné i hudební
scéně dosud objevili s projekty Akustické obrazy a Medialog. Výstava připravovaná pro Galerii Blansko představí zcela
nový typ Akustických obrazů, vytvořených přímo pro tuto galerii a její klíčová
místa, v podobě třech monumentálních
zvukově-obrazových projekcí.
Igor Korpaczewski KW + Q:
Kapitoly / Paula / Ghosts / Stories
with names / Escape to Nowhere
29. 11.–31. 12.
� vernisáž: 29. 11. v 17 h
Po vernisáži koncert Ewski
(hard‚n‚soft loops)
Ve velké místnosti galerie budou instalavány obrazy ze tří sérií (kapitol) - Paula,
Ghosts a první verze z dlouho plánovaného cyklu portrétů Stories with names.
Menší místnost autor „zneužije“ k instalaci Escape to Nowhere, což bude slovy
autora: taková poněkud brutální dioráma
v „životní“ velikosti. Půjde o premiérové
ztvárnění dlouho promýšlené instalace
a zároveň originální, nepřenosnou věc,
která bude vytvořena přímo pro blanenskou galerii.
KNIHKUPECTVÍ /
BOOKSTORE ARTMAP
Místodržitelský palác,
Moravské náměsti 1a
Nově otevřené knihkupectví v Místodržitelském paláci na Moravském náměstí,
vychází z nabídky on-line knihkupectví
ArtMap (bookstore.artmap.cz). Nabízí
široký sortiment knih o umění, designu,
filmu, architektuře, knihy pro děti,
ale i hudbu, hračky a design. Nachází
se v přízemí Místosržitelského paláce
naproti kinu Scala. / Bookstore ArtMap is
devoted to books about art, design, architecture, children's books and there is
also selection of music, design and toys.
Tomáš Přidal: Židle se mrtvých nebojí
21. 10., 20.00
Autorské čtení a výstava. Tomáš Přidal
(1968) básník, prozaik, kreslíř, typograf
a příležitostní hudebník představí svou
zcela novou knihu formou autorského
čtení a výstavy autorksých kreseb a fotografií, které knihu doprovází.
Bojtky
7. 11., 14.00–17.00
Dílna pro děti. Bojtky jsou básničky
a říkadla z Jablunkovska v jazyce „ponašimu“. Z předtištěných archů nastřiháte
a sešijete zjednodušenou knížečku.
Nakonec doplníte vlastníma ilustracema

třeba tu, jak Cebula a čosnek skokali
přes mostek. Připravily: Uutěrky
(uuterky.cz). / Workshop for children.
Časopis X #5 – prezentace
posledního letošního čísla
25. 11., 18.00
Časopis X je slovenský časopis věnovaný
současné kresbě a její teoretické reflexi.
Časopis X #5 se zaměří na paměť a její
záznam a přinese speciální projekty
připravené přímo pro X autory ze Slovenska, Čech, Estonska a Německa.

Místodržitelský palác,
Moravské náměstí 1a, Brno

Otevřeno / Open St 10–18 h / Wed 10 am–6 pm
Čt 10–19 h / Thu 10 am–7 pm Pá 10–18 h / Fri 10 am–6 pm
So 10–18 h / Sat 10 am–6 pm Ne 10–18 h / Sun 10 am–6 pm

e-shop: boostore.artmap.cz

Facebook knihkupectví & info o programu
www.facebook.com/ArtMapBrno

(naproti kinu Scala)

Recykliteratura
11. 12., 18.00
Workshop – tvorba příběhů kombinováním fotografii a textu nalezených v
knihách a časopisech.
Program Knihkupectví sledujte na
www.facebook.com/ArtMapBrno
MAKEMAKE /maki:maki/
pasáž ALFA, 1. patro, Poštovská 8c
po–ne 7–24 h
makemakegallery.tumblr.com
nezávislý off-space výstavní prostor
Clemens Reinecke
22. 10.–18. 11.
www.clemensreinecke.com
GALERIE TVAR
Rosická 1
galerie funguje vernisážovou formou, ve
středu od 18hod., nebo po telefonické
domluvě na čisle 773 037 876.
www.galerietvar.tumblr.com
Depakine Chrono
říjen
Zahájení sezóny koncertem českobudějovické formace Depakine Chrono.
Jakub Czyszczoń
listopad
Jakub Czyszczoń je jedním z výrazných představitelů poznaňské mladé
umělecké scény. Jeho zájmy oscilují
mezí grafickými technikami, typografií,
objektem a médiem malby a vyznačují se
také jistou dávkou experimentu. Pro galerii Tvar připraví Jakub nový projekt, se
zřetelem na specifika daného prostoru.
Zuzana Žabková / Lucie Mičíková
prosinec
Prezentace kolaborativního projektu
autorek, pojednávajícím o vnímání a definování prostoru, o budování jeho architektury skrze zvuk, pohyb a instalaci.
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MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ /
MORAVIAN GALLERY IN BRNO
st–ne 10–18, čt 10–19 h / Wed-Sun
10 am-6 pm, Thu-10 am-7 pm
Volné vstupy do stálých expozic / Free
admission to the permanent exhibitions:
Pražákův palác, Uměleckoprůmyslové
muzeum, Místodržitelský palác
www.moravska-galerie.cz
PRAŽÁKŮV PALÁC
Husova 18
Moderní a současné umění
Stálá expozice – vstup zdarma!
26. mezinárodní bienále
grafického designu Brno 2014
do / until 26. 10.
Mezinárodní bienále grafického designu
Brno se již více než padesát let snaží
reflektovat dění a proměny grafického
designu a vizuální kultury a řadí se mezi
nejstarší a nejvýznamnější akce tohoto
druhu na světě. Tématem 26. ročníku
Bienále Brno je vzdělávání v oblasti grafického designu a vizuální komunikace.
Vzít si linku na procházku
Školní úlohy a cvičení jsou historicky
jedním z nejdůležitějších aspektů, které
propojují školy designu po celém světě.
Výstava prozkoumá typologii, vnitřní
logiku a opakující se struktury školních
úloh a cvičení. K tomuto účelu vznikne
online banka školních úloh a cvičení, do
které bude mít možnost kdokoli přispět.
Osobnost českého grafického
designu: Rostislav Vaněk
26. Bienále Brno má tu čest představit
jeho první retrospektivní výstavu, která
představí výběr prací od školních let,
přes grafickou tvorbu knižní i časopiseckou, ukázky plakátů a vizuální komunikaci
ve veřejném prostoru.
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Důstojnost lidstva...
24. 9.–16. 11.
Mezinárodní výstava věnovaná 100. výročí vypuknutí první světové války.
Výstava reflektuje situaci ve světě, kde
je důstojnost člověka často pošlapávána a potlačována. Jak reagují současní
umělci a umělkyně na katastrofy války,
jak se projevují v jejich dílech otřesy
základních hodnost lidské existence? Těmito otázkami se zabývala pětice kurátorů ze tří měst Vídně, Sarajeva a Brna.

Termíny prezentací: 8. 10., 22. 10., 5. 11.,
19. 11., 3. 12., 10. 12
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DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA
Malinovského nám. 2

tech netradičním způsobem konvenční
hudební nástroj, jakým je kytara,
která je myšlenkou, jakož i prostředkem
sebepozorování. Jeho použité bohaté
vizuální formy přispívají k tomuto reflexnímu procesu. Kytara v jeho podání není
dokumentem ani památníkem. Nejedná
se o dokumentaci či připomínku události. Ucho diváka v tomto procesu je
nenahraditelné. Výstava doplní festival
Expozice nové hudby.
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DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA /
THE BRNO HOUSE OF ARTS
www.dum-umeni.cz
út–ne 10–18 h

Inspirace kubismem
3. 12.–22. 2.
� vernisáž: 2. 12. v 18 h
Kubismus představuje v kontextu české
výtvarné tvorby mimořádný umělecký
směr, který významně ovlivnil jazyk naší
meziválečné moderní kultury, designu i architektury. Výstava reaguje na
rozsáhlou, zároveň probíhající retrospektivu brněnského malíře Jaroslava
Krále v prvním patře Domu umění. Na
příkladech tvorby současných autorů
se pokouší ukázat, že idea kubismu je
stále živá a inspirující. Na výstavě budou
prezentována díla Ondřeje Basjuka, Patrika Hábla, Davida Hanvala, Jasanského
a Poláka, Pavly Scerankové, Tomáše
Smetany, Jana Steklíka, Václava Stratila,
Petra Veselého.
Kurátor / Curator: Petr Veselý
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4AM / FÓRUM PRO
ARCHITEKTURU A MÉDIA
Rosická 1
www.forum4am.cz
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Brněnský Devětsil a umělecká
avantgarda 20.–30. let XX. století
28. 11.–26. 4.
Prezentace multimediální tvorby brněnského avantgardního uskupení Devětsil.
Krátká činnost brněnského Devětsilu,
ohraničená léty 1923-1927, nepředstavovala pouze úzce vymezenou regionální
aktivitu, ale lze ji vnímat i jako důležitý
počin v širším poli moderní kultury. A to
nejen v rámci brněnského kulturního
života, ale i v rovině popularizační, politické a novinářské.
ATRIUM
26. mezinárodní bienále
grafického designu Brno 2014
do / until 26. 10.
Od A do B do C
Vizuální představení historie grafického
designu pomocí černých tabulí.
Václav Girsa: Bratři, držme se
28. 11.–26. 4.
Expresivní malby Václava Girsy jsou čistými extrakty vhledů autora, stenografickými záznamy křížících a prolínajících
se realit vrstvených v souhrnný korpus
obsahující všechny dimenze a témata
významná pro daný celek.

bookstore.artmap.cz

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM
Husova 14
Užité umění a design
Stálá expozice – vstup zdarma
26. mezinárodní bienále grafického
designu Brno 2014
do / until 26. 10.
Mezinárodní přehlídka
Tradiční součást Bienále Brno, bude
v mnoha ohledech výjimečná. Důrazem

Kresba / Drawing: Václav Girsa

na studentské práce ponechá nyní tvorbu profesionálů stranou.
Brno – moravský Manchester
12. 12.–12. 4.
Prostřednictvím příběhů továren
a průmyslníků představíme město Brno
jako centrum vlnařského průmyslu v rakousko-uherské monarchii.
Pozornost soustředíme na urbanistické proměny související s budováním
textilního průmyslu v několika lokalitách
a nejdůležitější továrny a jejich majitele,
jejichž rozsáhlá textilní výroba iniciovala
vznik řady dalších průmyslových odvětví
(strojírenství, chemický průmysl).
CAMERA A RESPIRIUM
26. mezinárodní bienále grafického
designu Brno 2014
do / until 26. 10.
Laureáti Grand Prix Bienále Brno:
Cornel Windlin / Mevis & van Deursen
Cornel Windlin (Švýcarsko) je designér
a art director v současnosti působící v Berlíně. Designéři Armand Mevis
a Linda van Deursen (Nizozemsko) vedle
své praxe působí také jako pedagogové
na Rietveld akademii v Amsterodamu,
Werkplaats Typografie v Arnhemu a Yale
University School of Art v New Haven.
PODESTA
Dětské křtící soupravy
do / until: 12. 10.
Kromě dárku od kmotrů dostávalo dítě
ke křtu také speciální oblečení – křestní
soupravičku, jejíž součásti často plnily
určité obřadní a ochranné funkce. Použité luxusní materiály, výzdoba a způsob
provedení svědčí o významu křtu, jímž
se dítě plnohodnotně zařadilo do rodiny
a společnosti.
MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC
Moravské náměsti 1a
Umění od gotiky po 19. století
Stálá expozice – vstup zdarma.
26. mezinárodní bienále
grafického designu Brno 2014
do / until 26. 10.
OFF program
OFF program je koncipován jako otevřený prostor věnovaný workshopům, intervencím a jiným oborovým prezentacím.
Národní cena za studentský design
do / until 26. 10.
Výběr prací zaslaných do letošního
ročníku Národní ceny za studentský design je zaměřený především na grafický
design a vizuální komunikaci.
Kupezky. Mistr a jeho okruh
14. 11.–22. 3.
Výstava představí barokní portrét
18. století v jeho nejrůznějších podobách. Hlavním reprezentantem tohoto
významného druhu malířství ve střední
Evropě byl Johann Kupezky, jehož tvorba
bude zastoupena několika díly.
KABINET
Holland_retro_style. Nizozemské
malířství zlatého věku jako zdroj
inspirace umění 19. století
do / until 26. 10.
Dlouhodobá 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.
Poděbradský mýtus
13. 11.–22. 2.
Výstava na souboru děl výtvarného umění 19. století představuje důležité projevy
kultu „husitského krále“ Jiřího z Poděbrad, jenž se v období tzv. národního
obrození stal pro emancipující se českou
společnost významným symbolem
státnosti a politické svrchovanosti. Výstava se koná ve spolupráci s Národním
památkovým ústavem v rámci projektu
„Rok pánů z Kunštátu“.
JURKOVIČKOVA VILA
Jana Nečase 2
10–12 h a 12.30–18 h / 10 am-12 pm,
12.30-6 pm
Vstup pouze po předchozí rezervaci.
Prohlídku s výkladem je možné objednat
na tel. č. 532 169 501 nebo přes
rezervační formulář na / Admission only
by prior reservation. Guided tours can
be booked on phone no. +420 532 169 501
or via the booking form on
www.moravska-galerie.cz/jurkovicova-vila
Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům
Stálá expozice
Krajinou koncernovaného designu
do / until 29. 3. 2015
Výstava představí tvorbu designérů Studia Koncern. Absolventi brněnské FaVU
VUT Martin Immrich a Jiří Přibyl patří
mezi nejúspěšnější české designéry. Za
své návrhy získali Red Dot Design Award,
analogii filmového Oscara pro designéry.
RODNÝ DŮM JOSEFA HOFFMANNA
náměstí Svobody 263, Brtnice
denně 10–17 h, posl. prohlídka v 16 h.
Mimo tyto hodiny po předchozí domluvě
/ daily 10 am-5 pm, last tour at 4 pm.
Outside these hours by appointment:
tel. 420 724 543 722
Josef Hoffmann: Inspirace
Hledání inspirací tvorby architekta
a designéra Josefa Hoffmanna.
Kolegialita a kontroverze
do / until: 26. 10.
Prostřednictvím kreseb, fotografií
a textů upozorní výstava na kolegiální,
ale i konfliktní vztahy mezi Josefem
Hoffmannem a jeho krajany mezi Moravou a Vídní.
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.

Doprovodné programy
v Moravské galerii v Brně:
1. a 2. 10. v 10–11.30 h, Vymalováno! ABC,
výtvarná dílna pro děti (Uměleckoprůmyslové muz., Husova 14)
4. 10. v 18-24 h, Bienálová noc, večerní
komentované prohlídky výstav 26. Bienále Brno 2014, workshopy, doprovodný
program, vyhlášení Ceny diváka 26. Bienále Brno 2014. Vstup zdarma (Pražákův
palác, Husova 18; Uměleckoprůmyslové
muz., Husova 14; Místodržitelský palác,
Moravské nám. 1a)
8. a 9. 10 v 10 – 11.30 h, Vymalováno!
Linkování, výtvarná dílna pro děti (Uměleckoprůmyslové muz., Husova 14)
15. a 16. 10 v 10 – 11.30 h, Vymalováno!
Vystřihovánky, výtvarná dílna pro děti
(Uměleckoprůmyslové muz., Husova 14)
22. 10. v 8:30, Inspirativní ráno, přednáška. Inspirativní rána vám umožní vyslechnout si zdarma u kávy a občerstvení
zajímavé přednášky, zúčastnit se diskusí
a začít svůj den plný nápadů a idejí (Místodržitelský palác, Moravské nám. 1a)
22. a 23. 10 v 10 – 11.30 h, Vymalováno!
Kočky z plakátů, výtvarná dílna pro děti
(Uměleckoprůmyslové muz., Husova 14)
30. 10. v 19 h, Galavečer ceny Michala
Ranného (Moravská galerie v Brně a Společnost přátel Moravské galerie v Brně),
slavnostní večer spojený s předáním
ceny Michala Ranného, laureátem 8.
ročníku se stal Václav Stratil (Uměleckoprůmyslové muz., Husova 14)
Vstupné: 350,- Kč (sezení), 200,- Kč (stání). Předprodej na pokladnách MG. Více
informací na www.moravska-galerie.cz
31. 10. v 16 h, Studio Koncern, prezentace, prohlídka výstavy a debata s představiteli předního designového studia
Jiřím Přibylem a Martinem Imrichem
(Jurkovičova vila, Jana Nečase 2)
5. a 6. 11. v 10 – 11.30 h, Vymalováno! Byl
jednou jeden domeček, v tom domečku
stoleček, výtvarná dílna pro děti (Uměleckoprůmyslové muz., Husova 14)
6. 11. v 17 h, Adam Gebrian, přednáška.
Po dlouhá staletí se na našem území
odehrával dialog mezi stavbami z odlišných období, které od sebe nebyly
striktně odděleny, ale tvořily jeden
celek. Pár let po roce 1989 se zdálo, že
novostavby mají přednost, jsou mnohem
důležitější než konverze, rekonstrukce
a adaptace, ale posledních několik let
naopak ukazuje, že už tomu tak naštěstí
není (Místodržitelský palác, Moravské
nám. 1a, 1. patro)
12. a 13. 11. v 10 – 11.30 h, Vymalováno!
Listy vějíře, výtvarná dílna pro děti
(Uměleckoprůmyslové muz., Husova 14)
19. a 20. 11. v 10 – 11.30 h, Vymalováno!
Barevné paprsky, výtvarná dílna pro děti
(Uměleckoprůmyslové muz., Husova 14)
22. 11. v 10 – 12 h, Obraz v zrcadle, Víte,
co je portrét? A co znamená slovo
autoportrét? Výtvarná dílna inspirovaná
výstavou Kupezky. Mistr a jeho okruh.
Lektorka Markéta Skotáková (Místodržitelský palác, Moravské nám. 1a)
25. 11. v 17 h, Sborová tvorba Leoše
Janáčka a Pavla Křížkovského, průřez
sborovou tvorbou Leoše Janáčka pro
mužské hlasy z raného i vrcholného období zazní spolu s díly jeho učitele Pavla
Křížkovského. Zpívá mužský pěvecký
sbor Láska opravdivá (Místodržitelský
palác, Barokní sál, Moravské nám. 1a)
26. a 27. 11. v 10 – 11.30 h, Vymalováno!
Zpátky v čase, výtvarná dílna pro děti
(Uměleckoprůmyslové muz., Husova 14)
PAMÁTNÍK LEOŠE JANÁČKA /
LEOŠ JANÁČEK MEMORIAL
Moravské zemské muzeum /
Moravian Museum
Smetanova 14
út 9–15, st–pá 9–17, so–ne 13–18 /
Tue 9 am-3 pm, Wed-Fri 9 am-5 pm,
Sat-Sun 1-6 pm
www.mzm.cz/pamatnik-leose-janacka
Ivan Kafka: 7x v řadě
do 9. 11.
MUZEUM MĚSTA BRNA
spilberk.cz
HRAD ŠPILBERK
otevřeno út–ne 10–18 h
Dalibor Chatrný: Letem českým světem
do / until 31. 12.
Cyklus čtyř výstavních projektů obsahově vázaných k osobnosti Dalibora
Chatrného.
VILA TUGENDHAT
Černopolní 45
út–ne 10–18 h / Tue-Sun 10 am-6 pm
www.tugendhat.eu
Rezervace vstupenek / Ticket
reservations: rezervace.spilberk.cz
nebo / or: tel. 515 511 015
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY /
MUSEUM OF ROMANI CULTURE
Bratislavská 67
út–pá, ne 10–18 h, poslední vstup
v 17.15 / Tue-Fri, Sun 10 am-6 pm,
last entry at 5.15 pm
www.rommuz.cz
Muzeum romské kultury je unikátní
institucí zabývající se historií a kulturou
Romů od počátků k dnešku. Kromě stálé
expozice Příběh Romů nabízí dočasné
výstavy, pořádá akce pro veřejnost,
působí jako vědecké pracoviště a v rámci
Dětského muzejního klubu koordinuje
aktivity pro děti z lokality okolo muzea.
Století pohrom – století zázraků
Rudolfa Dzurka
23. 10.–20. 3. 2015
Uhrančivé skleněné mozaiky a sochy
unikátního tvůrce (1941–2013) včetně
zápůjček od soukromých majitelů.
Rozsáhlá výstava bude instalována ve
všech výstavních prostorách muzea. Na

dlouhou dobu poslední příležitost vidět
dílo uznávaného naivisty a nejúspěšnějšího romského výtvarníka u nás. Na
převoz choulostivá křehká díla budou
po skončení výstavy opět na desítky let
uložena v depozitářích.
Kurátoři: J. Horváthová, F. Johánek
OFF / FORMAT
Gorkého 41 – dvorní trakt / yard
út a ne 14–19 h nebo po telefonické
domluvě / Tue and Sun 2-7 pm or by
appointment +420 737 969 098
www.offformat.cz
Ondřej Maleček
1. 10.–5. 11.
Malby baladických krajin a báchorečných
jevů, odkazující k romantické obraznosti,
které vyvažují osobní zaujetí a citlivost
s nutným odstupem. Vnímejme je jako
fragmenty a komentáře příběhů, ze
kterých lze skládat nové.
Marek Kvetan
12. 11.–17. 12.
� vernisáž / opening: 12. 11., v 18 h
Etablovaný slovenský multimediální
umělec s citem pro ironii a absurditu rád
narušuje a posouvá kontexty. V poslední
době nejčastěji prostřednictvím objektů
a velkoplošných tisků.
TIC GALERIE
Turistické a informační centrum
města Brna, Radnická 4
út–pá 10–18 h, so 10–14 h /
Tue-Fri 10 am-6 pm, Sat 10 am-2 pm
www.galerie-tic.cz
vstup volný / free entrance: Galerie
mladých; v sobotu vstup volný / free
entrance at Saturday: Galerie Kabinet,
Galerie U Dobrého pastýře, konText
GALERIE MLADÝCH
Martina Nováková a Katarína
Hládeková: Pokus / Omyl
24. 9.–29. 10.
Ve spolupráci se Střední školou umění
a designu, stylu a módy a Vyšší odbornou
školou v Brně. Předkládaný ucelený
výstavní projekt Martiny Novákové
a Kataríny Hládekové pro Galerii mladých v rámci oslav devadesátého výročí
ŠUŘ představí sérii několikadenních prezentací jednotlivých oborů v režii jejich
současných pedagogů a studentů.
Vladimír Houdek
5. 11.–10. 12.
� vernisáž / opening: 4. 11., v 17.30 h
Projekt navazuje na autorovy předchozí
pokusy opustit prostor malby směrem
k pohyblivému obrazu. Vladimír Houdek
představí v Galerii mladých novou sérii
koláží a krátkých videí, které vychází
z jeho filmu Kanoucí šíře. Výstava nabídne spektakulární a výrazově vytříbenou
video koláž na pomezí divadla, kabaretu,
filmu a fotografie.
GALERIE KABINET
Milan Houser: Eugenika
24. 9.–29. 10.
Výstava nejnovější série objektů Milana
Housera, které rozvíjí i přesměrovávají
jeho tradiční pozici na pomezí ready
made, technicistní sériovosti a materiálového fetišismu.
Pavel Ryška: Přežitky
5. 11.–10. 12.
� vernisáž / opening: 4. 11., v 17.30 h
Video Pavla Ryšky spojuje autorův
zájem o vizuální kulturu 50. let s jeho
původní uměleckou činností. Nahrazuje
a rozšiřuje standardní obsah výstavní
expozice do jediné animace, využívající
soubor drobných předmětů z padesátých let minulého století (od fotografií
přes drobné tiskoviny až po rukodělné
nebo řemeslné výrobky), propojených
narativní explikací.
GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE
Ruce
Zbyněk Baladrán, Barbora
Kleinhamplová, Alena Kotzmannová,
Markéta Othová, Pavel Sterec,
Petr Strouhal, Jiří Thýn a další
24. 9.–29. 10.
Kolektivní výstava ruce je sestavena
z fotografií a videí s ústředním motivem
lidské ruky. Instalace v Galerii U dobrého pastýře je koncipována jako
cesta od ruky jako objektu, přes ruku
psychologickou (portrétní), konající až k ruce sociální a pracující.
Kurátor / Curator: Jiří Ptáček
Site specific: Umění na zakázku
Michal Cáb, Oldřich Morys,
Tomáš Pavlacký, Krišs Salmanis,
Barbora Švehláková
5. 11.–10. 12.
� vernisáž / opening: 4. 11., v 17.30 h
Hlavním motivem výstavy je přístup kurátorů k výběru děl a koncipování výstav.
V současném umění není neobvyklé, že si
kurátoři nevybírají jen z existujících děl,
ale vyberou si autora, jemuž zadají téma,
na které umělec „vyrobí“ nový artefakt,
situaci nebo video.
KONTEXT
Ateliér KIN: Situace - Háček a očko
Umělecký projekt Ateliér KIN (Eva Pejchalová a Marie Vránová) reaguje na prostor konText místně specifickou malbou.
Pro shlédnutí obrazu bude muset najít
návštěvník správné místo, odkud bude
možné obraz vidět.
UMAKART
Lidická 40
non-stop
www.facebook.com/Galerie-Umakart
Alžběta Bačíková a Jan Smutný: Chybný
pohyb I.+ II.
do / until 12. 10.
Dvojdílná výstava, jejíž druhou část můžete shlédnout v Galerii ART, Cihlářská
19, Brno
Kryštof Ambrůz: No Friends
říjen 2014

Hlavním bodem výstavy je video, které
se stalo opět hlavní doménou mé tvorby. V 3D programech animuji jednotlivé
objekty které pak vrstvím přes sebe,
čímž vytvářím pomyslnou hloubku,
prostor. Nyní však budu věnovat větší
pozornost samotným objektům, ve
finální podobě oprostěných od pozadí.
Inspiračním zdrojem je pro mě příroda
sama, a proto se výstava bude odehrávat v jejím duchu.
Lucie Nováčková
18. 11.–14. 12.
� vernisáž / opening: 17.11., 18 h
Ve třetí z cyklu Výměnných výstav jsme
od Galerie Ferdinanda Baumanna v Praze
získali Lucii Nováčkovou. Malířku, tvůrkyni textilních instalací, absolventku FaVU
a naši dlouholetou kamarádku. Výměna
tedy nemůže být milejší! Lucii zajímají
barvy, industrial, dětství a divadlo. Pokud
netká na stavu, tak zrovna maluje.
Těšte se, co naše niťová princezna připraví do Umakartu na revoluční vernisáž.
Martina Pavelková
16. 12. 2014–5. 1. 2015
� vernisáž / opening: 15. 12., 18 h
RICHARD ADAM GALLERY
Ve Vaňkovce 2
po–ne 10–18 h, čt zavřeno /
Mon-Sun 10 am-6 pm, Thu closed
www.ragallery.cz
RICHARD ADAM GALLERY
Jakub Špaňhel
24. 9. –25. 1.
Na podzim a zimu Richard Adam Gallery
představuje jednoho z nejvýznamnějších
malířů, kteří u nás v současné době žijí
a tvoří, Jakuba Špaňhela. Autora, který
již od dob svých studií na Akademii
výtvarných umění v Praze zaujal nepřehlédnutelné místo mezi umělci nejen
svých vrstevníků. A postavení, které
tehdy získal, si už jen upevňuje. Výstava
nabídne především nejaktuálnější tvorbu
a rozměrná plátna, která je možná díky
velkorysosti výstavního prostoru poprvé
představuje veřejnosti.
Kurátor / Curator: Richard Adam
GALERIE NA MOSTĚ
Vladimír Houdek
24. 9.–25. 1.
Vladimír Houdek, nositel ceny Jindřicha
Chalupeckého pro rok 2012, představuje jednoho z klíčových umělců mladé,
nastupující generace. Po „realistických“
obrazech, které vytvářel zvláště v počátku svých studií na AVU v Praze (ateliér
Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy), dospěl postupně k abstrakci, kdy centrální,
dominující kruh, který tvoří jádro jeho
pláten, zpracovává různými tvůrčími
postupy včetně kolážovitého lepení
nebo opakovaného překrývání obrazové
plochy. V Galerii na Mostě představuje
nejnovější plátna.
GALERIE ZA STĚNOU
Fraser Brocklehurst
11. 6.–12. 10.
Malířskou tvorbu Frasera Brocklehursta
nepředstavuje Richard Adam Gallery
poprvé. Tento Angličan, který již od
počátku 90. let žije v Praze, je příkladem
specificky chápaného expresionismu,
který však postrádá německou „umanutost“ a útočnost. Originální způsob,
s nímž svoje plátna tvoří, dává daleko
spíše prostor pro přemýšlení o významu
obrazů jako takových, než k prvoplánovité
agresivitě.
Plátna, která na výstavě představujeme,
vytvořil Fraser Brocklehurst během posledního roku a představují tak pohled
do nejaktuálnější malířovy tvorby.
Jiří Franta
15. 10.–25. 1.
� vernisáž / opening: 14. 10., v 18 h
Jiří Franta, člen dnes již legendární skupiny Rafani a jeden z nejlepších kreslířů
vůbec, se představí cyklem obrazů, který
vytvoří speciálně pro Richard Adam
Gallery. Stručně by se tento cyklus dal
charakterizovat jako „cyklus o čase“. Na
cca 26 obrazech budou zachyceny jednotlivé fáze, takže divák bude mít možnost vidět jak 26 sekvencí, tak i celek,
který k nim dal podnět. Celá instalace
pak bude tvořit zdánlivě do nekonečna
se opakující smyčku.
Další programy k výstavám v RAG
Výtvarný kurz pro 15+
Od října 2014 probíhá v úterní večery
v RAG výtvarný kurz pro starší 15 let
pod vedením výtvarnice Zlaty Kalusové.
Kurz je otevřený, je možné se zúčastnit
i jednotlivých lekcí!
Během kurzu se seznámíte se současným uměním, především s tvorbou
Frasera Brocklehursta, Jakuba Špaňhela,
Vladimíra Houdka a Jiřího Franty, tito
autoři budou inspirací pro vaši vlastní
tvorbu a experimenty. Budeme zkoumat
a zkoušet, každý svojí vlastní cestou.
Kurz je určen všem, kteří se rádi baví
výtvarnými činnostmi, zajímá je umění,
nebo těm, kteří by prostě jen chtěli
vyzkoušet novou zábavnou volnočasovou aktivitu. Přijďte se svézt na vlně
jedinečné tvůrčí atmosféry galerie
současného umění!
Kurzy budou probíhat pravidelně jednou
týdně v úterý, vždy 18:30 - 20:30 hodin.
Celkem proběhne 10 lekcí. Cena kurzu
1100 Kč. Maximální počet účastníků ve
skupině je 15.
Kontakt / přihlášení: vlkova@ragallery.cz.
Více info na webu www.ragallery.cz.
Jóga mezi obrazy
Tento podzim startujeme pro akční rodiče, prarodiče a děti originální novinku,
jógu v galerii!
Lekce jógy s Petrou Čiklovou inspirovaná vystavenými obrazy bude probíhat
jednou měsíčně v soboty odpoledne (16-

17.30). Přijďte si užít zábavné spojení
umění a pohybu! S sebou podložky na
cvičení a pohodlné oblečení. 1 pra/
rodič + 1 dítě. Termín pro říjen: 18. 10.
Přihlášky na vlkova@ragallery.cz.
Programy pro dospělé aneb
Jak se vaří umění
V galerii současného umění Richard
Adam Gallery se můžete přijít od
podzimu nejen podívat na výstavy,
ale také navštívit ve svém volném
čase různorodé programy, které pro
vás lektorské oddělení pravidelně
připravuje. Můžete navštívit například
komentované prohlídky. Ty jsou vedeny buď našimi lektory, nebo přímo
samotnými autory. Ty lektorské jsou
obohacené o různé krátké zábavné aktivity, takže si na své přijdou
všichni ti, co se rádi více zapojují do
dění. Pokud přijdete na prohlídku
s autorem, můžete nejen nahlédnout do zákulisí jeho tvorby, ale také
následně vše prodiskutovat v galerii
u kávy nebo čaje. Kromě prohlídek
na vás čekají přednášky a diskuse
se zajímavými osobnostmi, které
vám umožní nahlédnout na aktuální
výstavy v širších kontextech. A pro ty
nejakčnější, kteří rádi tvoří, připravujeme ke každé výstavě workshopy
(nejen) s autory. Nenechte si ujít
setkání v tvůrčí atmosféře a přijďte si
vyzkoušet různé experimenty.
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Program říjen
Na výtvarné dílny a workshopy je možné přihlásit se na vlkova@ragallery.cz.
Pro Děti
6. 10. – MINIateliér speciál – (10.0011.30) výtvarná dílna pro nejmenší
Děti i rodiče si zkusí zábavnou formou
tvorbu v galerii a zažijí hry v přímé
souvislosti s vystavenými díly. Jako
speciální bonus jsme se připravili Čtení
pro nejmenší (1-4roky) s minimem slov
a několika znaky.

GALERIE KLUBOVNA
ERA

D

15. 10 - MINIateliér – (10-11h) výtvarná
dílna pro nejmenší. Děti i rodiče si
zkusí zábavnou formou tvorbu v galerii
a zažijí hry v přímé souvislosti s vystavenými díly.
18. 10. - DVA speciál (16-17.30) dětský
výtvarný ateliér pro rodiče, prarodiče
a děti. Speciální lekce jógy! Inspirace
obrazem. 1dítě + 1rodič/prarodič
25. 10. – DVA – (10.00-12.00) dětský
výtvarný ateliér pro rodiče, prarodiče
a děti. Děti (4-12let) se společně s rodiči seznámí s vystavenými díly a inspirují
se k vlastní tvorbě pod vedením zkušených lektorek.
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14. 10. – Kurz pro 15+ (otevřená lekce)
Tradiční i moderní malba II. (18.30–
20.30), inspirace výstavou J. Špaňhela,
lektor: Zlata Kalusová
18. 10 – Komentovaná prohlídka Richard Adam Gallery (10-12h), prohlídka
výstavy + budovy RAG. Akce je pořádána ve spolupráci s projektem Moje
brněnské lásky
22. 10. – Jak se vaří umění aneb
prohlídka výstavy a diskuse s malířem
Jakubem Špaňhelem (18-19:30), diskutovat se bude u kávy

KNIHKUPECTVÍ ARTMAP
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PRAŽÁKŮV PALÁC
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DŮM PANŮ Z KUNŠTÁTU

G99

GALERIE TIC
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3. 11. – Jak se vaří umění v Ostravě
aneb diskuse nad tématem Umění
a Ostrava (18-19.30), diskutovat se
bude u kávy se zajímavými osobnostmi
z Ostravy
Informace o programu naleznete také
na www.facebook.com/ragallery.
Kontakt na lektorského oddělení:
vlkova@ragallery.cz, +420 731 131 865

NA VÝLETĚ /
OUTSIDE BRNO

RICHARD ADAM GALLERY

H

Vladimír Havlík: Návody k uskutečnění
(Projects, Concepts, Remarks 1978-86)
do / until 31. 10.
„V letech 1978–86 jsem si zaznamenával nejrůznější nápady k pozdější realizaci, ke které však většinou nedošlo.
Na webových stránkách Galerie Cella
(bludnykamen.cz) vám předkládám
doslovný a kompletní přepis těchto
poznámek. Kladu si (možná zbytečnou) otázku, jde-li už jen o historické
vykopávky, nepoužitelné zbytky dobového myšlení, fragmenty naivního
lokálního izolacionismu nebo se
alespoň některé projekty mohou
„aktualizovat“ a vstoupit do kontextu
současné interpretace tím, že se
uskuteční. Pokud si nějaký projekt
vyberete a realizujete, pošlete
prosím dokumentaci na e-mail:
vladimir.havlik@upol.cz. My ji vytiskneme a umístíme pod příslušný text
do galerie Cella.” Vladimír Havlík

GALERIE 209

4AM

GALERIE CELLA, OPAVA
Nádražní okruh 31, Opava
http://bludnykamen.cz

TVAR

I

J

GALERIE KABINET T.
12. tovární budova Zlín
kabinett.cz
Eva Koťátková, Josef Hofer:
Rámy a rámce
18. 9.–31. 10.
GALERIE RUDOLFINUM
Alšovo nábřeží 12, Praha
galerierudolfinum.cz
Ana Mendieta: Traces / Stopy
2. 10. 2014–4. 1. 2015
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Pro dospělé

7. 10. – VyTvoř!: Kurz pro 15+ (otevřená lekce) Tradiční i moderní malba I. (18.30–20.30), inspirace výstavou
J. Špaňhela, lektor: Zlata Kalusová

Dům umění města Brna /
The Brno House of Art (DU)
Moravská galerie v Brně /
Moravian Gallery in Brno (MG)

GALERIE ART

PAMÁTNÍK LEOŠE JANÁČKA

1. 10. – Workshop pro 15+ Expresivní
malba (18.30–20.30), inspirace výstavou J. Špaňhela, lektor: Zlata Kalusová
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