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FB ArtMap.
DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA /
THE BRNO HOUSE OF ARTS
www.dum-umeni.cz
út – ne 10.00 – 18.00
– DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA
Malinovského nám. 2 (D5)
Jiří Horák, Rostislav Košťál,
František Maršálek a Petr Sikula:
EPOS 1967 – 1980
do 13. 11.
Výstava představí tvorbu fotografů brněnské
skupiny EPOS, Jiřího Horáka, Rostislava Košťála, Františka Maršálka a Petra Sikuly. Jejich
inscenovaná fotografie si jako tzv. Brněnská
škola aranžované fotografie vydobyla místo
v dějinách československé fotografie. Elegické, pochmurné ladění fotografií souvisí
s tehdejším mentálním nastaveném vzdorné
vlasaté „bigbítové“ mládeže sedmdesátých
let i svobodnou hippie náladou konce let
šedesátých.
en Bleak hue in photographs of Brno
photographic group Epos results from
the mental setup of rebellious “big beat”
generation of the 70’s and the free hippie
mood of 1960’s.
k / c Pavel Vančát
Bruno a Marian Palla: Malba hlínou –
klacky zubama
do 13. 11.
Významný brněnský konceptualista Marian
Palla představí svoje obrazy malované hlínou
a dřevěné objekty, které vytvořil svýma
zubama jeho pes Bruno. Specifickou instalaci sestávající také z nástěnných tajuplně
nečitelných textů vytvořil autor přímo pro
prostor Galerie Jaroslava Krále.
en Important local conceptualist Marian
Palla presents a series of paintings made of
clay and teeth made wooden objects created by his dog Bruno.
k / c Terezie Petišková

optikou naší současnosti vzdálených, při
podrobnějším zkoumání však odhalujících
pečlivě analyzované prvky naší současnosti
v době vzrůstajícího neoddělitelného sepětí
člověka a digitálních technologií. Pokémon
Go náhle přestává být pouhou hrou.
en The House of Arts is being transformed
to present activities of global initiative Big
Light, a company authorized to secure and
distribute digital data in the near future.
The exhibition of Federico Díaz becomes
a scene for activities that might seem far
from reality while in fact based in a deep
analysis of our contemporaneity in the age
of inseparable connection of human and
digital technology.
k / c Milan Kreuzzieger, Jen Kratochvil
– DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU
Dominikánské nám. 9 (E4)
Daniela a Linda Dostálkovy, Milan Houser,
Stéphanie Lagard, Kateřina Šimáčková,
Nora Turato a Daniel Walwin:
Cold-Pressed, Low-Heat
virginorganicvegankosher
do 30. 10.
Mezinárodní skupinová výstava se zabývá fenoménem kvality a jejího vnímání v kontextu
současného umění; v galerijním prostředí
spojuje dva obvykle odděleně vnímané světy: spotřebu a kulturu. Titul Cold-Pressed,
Low-Heat (za studena lisovaný, balený při
nízkých teplotách) odkazuje na specifickou
jakost superpotraviny – kokosového oleje.
en An international group exhibition on
quality and its perception in contemporary
art connects two phenomena that are usually perceived as separate – consumption
and culture.
Matěj Al-Ali, Jiří Černický, Tereza
Fišerová, Zdena Kolečková, Pavel Kopřiva,
Alena Kotzmannová, Lukáš Machalický,
Adéla Matasová, Tomáš Moravec, Barbora
Němcová, Jan Rous, Eva Sakuma, Michal
Sedlák, Tereza Severová, Tereza Velíková
a Richard Wiesner: Nevratný posun
23. 11. 2016 – 15. 1. 2017

Federico Díaz: Big Light
7. 12. 2016 – 12. 3. 2017

Dům umění se transformuje v rámci
výstavy Federica Díaze k prezentaci aktivit
nadnárodní iniciativy Big Light. Společnosti
pověřené v blízké budoucnosti ochranou
a distribucí digitálních dat prostřednictvím
kombinace augmentované reality a mysl
obohacujících farmaceutik. Výstava tak
není představením jednotlivých Díazových
děl, ale jevištěm aktivit na první pohled
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Skupinová výstava bývalých studentů prof.
Adély Matasové z výtvarných ateliérů
konceptuální a intermediální tvorby na
UMPRUM v Praze a Západočeské univerzitě
v Plzni. Je posledním z cyklu tří výstav (Zóna
pohybu, DOX, 2014; Teorie chlupatého
míče, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech, 2016).
en A group exhibition of former students
of Czech artist Adéla Matasová.
k / c Jen Kratochvil
– G99
Dominikánské nám. 9 (E4)
Jan Lesák: Running in Haze
do 30. 10.
Netradičně nainstalované, jakoby ledabyle
přehozené readymades vytvářejí pozadí,
anebo také východisko pro další možné
asociace. Návštěvníka galerie totiž v konfrontaci s minimalistickými objekty náhle
opouští jistota, kudy prochází demarkační
linie mezi ‚skutečností‘ a prostředím ‚za
zrcadlem‘, čímž se však zároveň otevírá
prostor jeho vlastní imaginaci.
en The confrontation with minimalistic
objects of Jan Lesák leads to a loss of certainty about the line between “reality” and
the space “behind the mirror”.
k / c Marta Fišerová, Zdena Kolečková,
František Kowolowski
Yuki Higashino, Elisabeth Kihlström
23. 11. 2016 – 15. 1. 2017
Mladá dvojice tvůrců, kteří spolupracují
a žijí již několik let ve Vídni, jsou reprezentanty postkonceptuálních tendencí
v současném uměleckém diskurzu. Jejich
práce prozkoumává příběhovou a narativní
strukturu základních témat, jako: krajina,
umělecká praxe a historie umění.
en Vienna based artists represent postconceptual tendency in contemporary discourse. Their work is an exploration of narrative structures in basic themes as landscape,
artistic practice and the history of art.
k / c Marta Fišerová, František
Kowolowski
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Václav Stratil: Krajiny
21. 9. – 19. 11.
Obohacené pokračování Krajin Václava
Stratila poodhalí další kapitoly v životní
práci brněnského malíře, kreslíře a performera ve vztahu k jeho přátelům, kolegům
a studentům. Vedle starších a mnohdy již
legendárních prací (legendárních i proto, že
jsou mladším zprostředkovány vzpomínáním
starších) představujeme také autorovu aktuální práci s fotografií a textem.
Zastřešujícím tématem výstavy Krajiny je
ovšem zejména vztahování se k druhému
a zachycování sebe sama v „analogové“
sociální síti a komunikaci.
en The lifelong body of work of Brno's painter and performer Václav Stratil
(1950) is being revisited again only a year
after his previous retrospective. Current
exhibition focuses on the second half of
1990's, when Stratil enriched his artistic
repertoire with strategies of alienation,
blurry authorship and co-operation.
k / c Jiří Ptáček, architekt Tomáš Džadoň
Denisa Lehocká
30. 11. – 18. 2.
– FAIT GALLERY MEM

.cz
lerie-tic
www.ga
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FAIT GALLERY
Ve Vaňkovce 2 (F5)
út – so 11.00 – 18.00, Tue – Sat 11 – 6 pm
Každé 2. úterý v měsíci otevřeno až do
21.00 / Every second Tuesday of the
month open till 9 pm

Matěj Smetana: S leskem v očích
21. 9. – 19. 11.
U uměleckých děl Matěje Smetany čas od
času pojmeme podezření, že se nápadně
podobají výsledkům hokus pokusů z pořadů
typu Věda je zábava. Tato podobnost je
čistě úmyslná. Smetanu přitahuje možnost

uplatňovat rozličné vědecké poznatky
v oblasti vizuálního umění a jejich hravým
užitím objevovat metaforické a symbolické potenciály skutečnosti. Sérii převážně
nových videí, fotografií a objektů na výstavu
„S leskem v očích“ inspirovaly především
lidské vidění a optické jevy, které technika
vnáší do obrazu živé přírody.
en The work of Matěj Smetana sometimes
resembles experiments in entertaining tv
series on popular science. Series of mainly
new photographs, videos and objects
were inspired by human sight and optical
phenomena that technology brought into
the image of living nature.
k / c Jiří Ptáček
Svätopluk Mikyta
30. 11. – 18. 2.
– FAIT GALLERY PREVIEW
Christian Weidner a Lukas Kaufmann:
Erase/Rewind
21. 9. – 19. 11.
Výstava Erase/Rewind důkladně zprostředkovává vztah mezi populární kulturou
a tématem terorismu pomocí objektů
a malby. Střední Východ se pro Weidnera s Kaufmannem stává hřištěm pro
nejrůznější média plným vtipu, politické
nekorektnosti a čiré zábavy. Bratři Assadové
si z nás stříleli, na oplátku dostanou vizuální
protiúder. Pod drobnohledem najdeme
materiál propagandy, nepodařený design
a jásavé barvy, které nám dávají nahlédnout
do budoucnosti, ve které je realita považována za fikci: “Takhle získáte mír!”
en The painterly and object based exhibition represents the relation between pop
culture and the theme of terrorism. The
Middle East becomes a playground for the
media full of wit, political incorrectness and
pure fun.
Eva Rybářová: Kurt Hermes
26. 10. – 19. 11.
Jeden z oblíbených básnických obratů zní,
že oči jsou zrcadlem duše. Dalo by se ale
říct, že existují i selfie duše? Co vypovídají
selfie o naší identitě? V projektu s názvem
Kurt Hermes pracuje umělkyně Eva Rybářová s formálními znaky selfie a tematizuje
komunikační prostřední smartphonů.
Využívá nepřímost pohledu, který namísto
do kamery směřuje během focení do displeje. A uvažuje ještě dál. Co když by i tuto
chybičku za nás zkorigoval smartphone?
Jak by tato aplikace vypadala? Jak bychom
vypadali my?
en A popular poetic quote tells us that
eyes are the mirrors of a soul. But can we
also suggest there is a selfie of a soul? What
do selfies tell us about our identity? In the
Kurt Hermes project Eva Rybářová works
with formal signs of selfies and the communication interface of smartphones.
k / c Katarína Hládeková
Martin Lukáč
30. 11. – 18. 2.
Doprovodný program najdete na
www.faitgallery.com
GALERIE 209
Rybářská 13/15 (F2)
www.facebook.com/galerie209
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
na pražské UMPRUM. Výstavy jsou doprovázeny přednáškami či diskusemi určené
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 on Faculty
of Fine Arts.
GALERIE ARCHITEKTURY BRNO
Starobrněnská 18 (E4)
po – ne 10.00 – 18.00
www.galeriearchitektury.cz
Mccullough Mulvin Architects – Laboratoř
Přírody / Geologie. Biologie
6. 9. – 20. 10.
Projekty kanceláře McCullough Mulvin
Architects z Dublinu mají úzký vztah ke
studiu přírody. V provedení budov se odráží
přírodní krajina, stávají se experimentálním
polem pro studium povětrnostních vlivů –
vody a světla –, jež se mohou v Irsku velmi
dramaticky projevovat. Jsou rozšířením
přírody, přizpůsobují ji, utvářejí ji s pomocí
cihel, kamene a dřeva; člověk v přírodě,
člověk a příroda.
en Projects of Dublin based architectural
studio have a strong relationship to the
study of nature. Natural landscape is being
reflected in the design of buildings that
become an experimental field to study the
effects of water and light.
VELUX active house AWARD 2016
25. 10. – 15. 11.
Soutěž pro studenty vysokých škol společnosti VELUX přichází s aktuální tématikou
budoucího využití stávajících struktur
vesnic v okolí velkých měst. Nový ročník
Active House Award s podtitulem „Rethink
Suburbs“ probíhal v České republice,
Rakousku, Švýcarsku a na Slovensku. Účelem soutěže bylo přinést nové koncepty,
jež by podpořily udržitelný rozvoj vesnic
v příměstských oblastech, a ukázat nové
možnosti využití stávající sídelní struktury
jako alternativy k novým uměle vytvořeným
sídelním celkům.
en The competition for university students
subtitled “Rethink Suburbs”.

Pojišťovny includes works by Mařák, Chittussi,
Špála, Lhoták, Toyen, Zrzavý and others.
GALERIE JAMBORŮV DŮM
Brněnská 457, Tišnov
po – pá : 8 – 12, 13 – 17:30, so: 9 – 12,
13 – 18, ne: 9 – 12, 13 – 16
galeriejamboruvdum.tumblr.com
Miloslav Sonny Halas v letech
22. 10. – 5. 1.
Výstava k příležitosti nedožitých 70. let
umělce, pábitele, mystifikátora, ochránce
přírody a tišnovského rodáka (vlastní pílí)
M. S. Halase.
en An exhibition at the occasion of 70th
birthday of an early deceased artist, performer and ecological activist S. Halas.
Hot Stuffff
23. 11. – 7. 12.
Další program na našem facebooku.
GALERIE KINA ART
Cihlářská 19 (E4)
po – ne 15.00 – 24.00 / Mon – Sun
3:00 – 12:00 pm
Art of Gamer Pie
do / until 9. 10.
Marianna Mlynárčiková a Nóra Ružičková Cvičení s monografiemi
12. 10., 20.30 – malý sál vernisáž
a prezentace
12. 10 – 9. 11. 2016
Výstavu tvoří video a volně rozebíratelné
leporelo, obě části reflektují svět umění
z pozice genderově a mentálně podmíněné
odlišnosti. Svět umění zastupují monografie
slovenských umělců. Herečky Miriam Kujanová a Dana Snopková je při performování
využívají jako rekvizity. S objemnými knihami, které obvykle symbolizují výkon „ducha“
a oblast kultury a vzdělanosti, zacházejí jako
s čistě fyzickými objekty – používají je jako
cvičebné nářadí a/nebo stavební materiál.
Výstava vznikla ve spolupráci s festivalem
B16 jehož letošním tématem je Umění
posiluje.
en Performers using monographs of Slovak
artists, the heavy books that symbolize the
effort of a spirit, purely as physical objects
– fitness tools or building material. The
exhibition consists of a video and a free-totake folder.
k / c Dana Balážová, Ivana Hrončeková
Lukáš Essender
10. 11. – 4. 12.
21. 11. v 17.30 malý sál vernisáž s performance
Lukáše Essendera jsme pozvali do Galerie
Art na základě jeho youtube kanálu, kam
přispívá pod pseudonymem Shisha Bong.
Témata jeho tutorialů hladce zapadají do
kontextu ostatních blogerů. Aktuální obsah
kabelky, zdravotní stav, pánské líčení a jiná
srdcervoucí témata však Lukáš podává
s nebývalou ironií. Jako tvůrce nejmladší
generace má za sebou již více realizací
(např. výstavu v MakeMake nebo Ville Misteria v Hradci Králové či performance v PRAHA v Brně společně s Anitou Somrovou).
Také výstavu v kině chce Esseneder pojmout
více jako performance.
en Lukáš Essender aka Shisha Bong is
a contributor of an own youtube channel.
Typical topics of YT tutorials are served with
unprecedented irony.
k / c Dana Balážová a Ivana Hrončeková
Dalibor Knapp
5. 12. – 11. 1.
Dalibor Knapp vytváří audio-vizuální instalace, některé z jeho realizací jsou určeny
sprecificky pro kinosál. Je absolventem
pražského Centra audiovizuálních studií na
FAMU a Teorie kultury na FF UK, aktuálně se
zabýva tématem digitálního těla.
en Some of his audio-visual installations
are intended especially for the cinema. He
graduated at Film Academy in Prague and
currently works with the topic of digital
body.
GALERIE KLUBOVNA
Zemědělská 19 (B6)
út a čt 16.00 – 19.00
(v ostatní dny po domluvě)
www.galerieklubovna.cz
Grzegorz Bożek, Marta Hryniuk, Agnieszka
Kucharska, Maciej Nowacki, Marta Węglińska, Ola Zielińska: We drink to forget
the coming storm
27. 9. – 20. 10.
Na konci září svého krajana Jacka Zachodného vystřídal v Klubovně polský umělecký
kolektiv Silverado. Skupina pohybující se
na hranicích umělecké a kurátorské praxe
představí spolupráci se studenty Ateliéru
malby Wojciecha Łazarczyka z Univerzity
umění v Poznani.
en The work of Polish art collective Silverado is balancing on the edge of art and
curatorial practice. This time they present
results of their cooperation with students
of Wojciech Łazarczyk’s painting department at the University of Arts in Poznań.
k / c Silverado
Katharina Swoboda: RGB
26. 10. – 17. 11.
Na výstavě RGB Katharina Swoboda
představí sérii tří videí, která jsou založena
na základních barvách digitálního spektra.
Tři příběhy o ženských charakterech jsou
vystavěny na motivech červené (vášeň),
modré (tesknota) a zelené (naděje).
en Three stories of female characters are
based on the colors of digital spectrum – red
(passion), blue (sorrow) and green (hope).
k / c Carola Zechner
Vánoční překvapení! / Christmas surprise!
23. 11. – 15. 12.

GALERIE ARS
Veselá 39 (D4)
út – pá 12.00 – 18.00, ne 13.00 – 17.00 /
Tue-Fri 12-6 pm, Sun 1-5 pm
www.galerie-ars.cz

GALERIE MĚSTA BLANSKA
Dvorská 2, Blansko
út – pá 10.00 – 12.00, 12.30 – 17.00,
so – ne 14.00 – 17.00, ve státní svátky je
galerie zavřena / Tue – Fri 10:00 – 12:00
pm, 12:30 – 5:00 pm, Sat – Sun
2:00 – 5:00 pm, holidays closed
www.galerie.blansko.cz

Česká krajinomalba / Czech Landscape
7. 9. – 13. 1.
Výběr z rozsáhlé sbírky Nadace Pojišťovny
Kooperativa zahrnuje autory jako Mařák
a Chittussi, Špála, Lhoták, Toyen či Zrzavý.
en Selection from the collection of Nadace

Antonín Maloň: Hrát si dovoleno, loutky
a mechanické objekty
Do 30. 10.
Interaktivní výstava pro děti i dospělé.
en Play is Allowed, Puppets and Mechanical
Objects.

Martin Skalický
15. 10. – 16. 11.
Skalického tvorba se chová podobně
jako exoticky vzhlížející jedovaté květiny.
Podprahově totiž vyvolává pocit klamného
zdání a podrývá tak schopnost správného percepčního úsudku (jemnost versus
tuhost materiálu, humor versus úzkost,
barevnost versus ponurost, figura versus
geometrická abstrakce, minimalismus versus
groteska). Většina Skalického soch není od
základu tvořená prostorově, ale naopak
vychází z kresebné obrysové linie. Základní
kompozice sochy vzniká až po nafouknutí
a dodatečných úpravách. Výstava zahrnuje
jak díla starší, tak i sochy a objekty zcela
nové, vytvořené pro blanenskou galerii.
en Interactive exhibition for kids and
adults. Similar to exotic look of poisonous
plants, Skalický’s artwork subconsciously
evokes the feeling of false perception and
a disability of correct recognition.
k / c Jana Písaříková

Ať už se snažíme vidět hluboko pod vodu
nebo daleko do vesmíru, vždycky jdeme za
nějakým tajemstvím. Není nic tajemnějšího
než povědomé věci. Ještě přesně nevíme,
co znamenají, ale jsou nám blízko. Chceme
je znát z druhé strany, zevnitř a zároveň
víme, že to nejlákavější je právě v jejich
neuchopitelnosti.
Instalace v prostoru úzké chodby je seskládaná ze série miniaturních akvarelů a koláží. Je to síť, množina prvků, rozprostřená
po celé délce v nepravidelných shlucích,
doplněna o světelnou instalaci. Vzniká
tak jakási obdoba modelu vesmíru, malé
planetárium.
en Mysteries seduce us to explore and
understand them while its most attractive
aspect remains in its inconceivability. The
installation in a narrow hall consists of small
drawings and collages in irregular clusters.
It forms a small model of universe, a little
planetarium.
k / c Nina Michlovská, architektura Janek Rous

Štefan Papčo
26. 11. – 31. 12.
Cílem sochařských a prostorových
experimentů Štefana Papča je zkoumání
krajiny, jako nositele potenciálu k popisu
dlouhodobého vývoje společnosti, vázané
ke konkrétnímu místu. Jevy a změny spojené s využitím a přístupem ke krajině jsou
schopné vydat report o duchu doby v rámci
vybraných časových intervalů.
en The aim of sculptural and spatial experiments is to explore landscape as a potentiality to describe long-term development of
the human society.

Anita Somrová
25. 11. – 18. 12.

GALERIE MONOMACH
Gorkého 12 (D3)
po – ne 9.00 – 22.00 / Mon – Sun
9:00 am – 6:00 pm. Vstup do galerie
v zimním období přes Café Falk
fb.com/Monomach-676215789191505
Marie Videmanová: Touch Me!
5. 10. – 26. 10.
Výstava pojatá v duchu tělesnosti, založená
na fyzickém dotyku. Studentka ateliéru
sochařství Marie Videmanová se zajímá
o sílu dotyku, ve své tvorbě zobrazuje lidská
těla, která někdy materiálem propojuje
s těly zvířecími. Otisk síly se mísí s něžností
a křehkostí. V galerii Monomach Marie
vytvoří instalaci, která bude zosobněním
její vlastní touhy, a to touhy po fyzickém doteku. Divák se může na této výstavě dotýkat
všech vystavených objektů.
en The exhibition is based on a motive
of physical touch. Marie Videmanová is
fascinated with the power of touch and her
work usually depicts human bodies materially connected with animal ones. Viewers
can touch all exhibited objects.
k / c Dana Dvořáková
Jiří Suchánek a Tomáš Sedláček:
Společná výstava
9. 11. – 30. 11.
k / c Dana Dvořáková
GALERIE TVAR
Rosická 1 (F5)
galerie funguje vernisážovou formou,
ve středu od 18.00, nebo po telefonické
domluvě na tel. 773 037 876
www.galerietvar.tumblr.com
V nastávajícím období se představí /
In upcoming period we will present:
Ivana Hrončeková
GALERIE UMAKART
Lidická 40 (E4)
non-stop
www.facebook.com/Galerie-Umakart

Jakub Tajovský: Expo_dist
25. 11. – 18. 12. 2016
Stáváme se svědky nestálé hranice mezi
analogovou a digitální, potažmo virtuální
a fyzickou formou obrazu. Expo_dist je virtuální artefakt rozvíjející divákovu schopnost
hypertextového čtení. Je nekonečným plátnem, archivem, laboratoří iluze a imaginace,
které nakonec sublimují v novou koncepci
imaginativního pseudonarativu.
en We became witnesses of an unstable
transformation from analogue to digital and
physical into virtual form of an image. Expo_
dist is a virtual artifact that aims to develop
viewers ability of hypertext reading.
k / c Lenore Jurkyová
KNIHKUPECTVÍ ARTMAP /
43
BOOKSTORE ARTMAP
Místodržitelský palác,
Moravské náměsti 1a (D4)
st – ne 10.00 – 18.00 (čtvrtek do 19.00) /
Wed – Sun 10 am – 6 pm, Thu 10 am – 7 pm
knihkupectvi.artmap.cz + fb
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5. narozeniny ArtMap v Brně &
Magda Stanová
16. 11.
ArtMap v Brně slaví páté výročí! V průběhu celého dne očekávejte doprovodný
program v prostorách knihkupectví, večerní
oslava se poté přesune do kavárny Praha
4AM na nádvoří Pražákova paláce. V rámci
slavnostního programu v knihkupectví
proběhne prezentace slovenské umělkyně
Magdy Stanové, která představí výsledky
své práce na téma "algoritmy v umění"
a stejnojmennou knihu. Pro bližší informace
sledujte náš facebook.
en ArtMap Brno celebrates 5 years on
scene! Expect accompanying program in
the bookstore and a late night party at 4AM
Praha café. As a part of festive program
Slovak artist Magda Stanová will present her
book Algorithms in Art. Fore more info see
our facebook.
Přesné termíny dalších akcí budou
zveřejněny na fb Knihkupectví ArtMap.

Co v létě vyvrhneš, v zimě jako když najdeš
/ Summer's Puke is Winter's Delight
Japonská animace / Japanese animation
do 17. 10.

MAKEMAKE /maki:maki/
pasáž Alfa, 1. patro, Poštovská 8c (D4)
po–ne 7.00–24.00
makemakegallery.tumblr.com
nezávislý off-space výstavní prostor

Petra Jansová
18. 10. – 14. 11.
A japonská tématika v Umakartu pokračuje!
Tentokrát v podání fotografující Češky, která
studuje ve Vídni a v Tokiu absolvovala stáž.
en The Japanese theme in Umakart goes
on! This time as a presentation of a Czech
photographer who studied in Vienna and
visited Tokyo for a residency.
k / c Šimon Kadlčák

NudeOnNude#1
1. 10.–30. 10.
Eau de teint
Fit me foundation
Hydrating
Clear, light, warm, soft, deep, cool love
story
“I think it’s because the previously labeled
‘nude’ does not apply to everyone,”
Urban decay

Vy: Grand Instance Fiction
15. 11. – 12. 12.
Posílejte GIFy ve formátu max. 800 x 800 px
na adresu barboratrnkova@tomasjavurek.
cz. Zasílat bude možno i během výstavy!
en Send your gif’s in maximum of 800 x 800 px
format to barboratrnkova@tomasjavurek.cz
k/c &

Martina Růžičková + Marek Lužný –
Modrý stan / Blue Tent
1. 11.–1. 12.

Petr Švolba
13. 12. – 9. 1.
Autor, který se vzdělal v prostorové tvorbě
na Fakultě umění v Ostravě, připraví pro
Umakart site specific výlohovou instalaci.
en Site specific window installation of an
Ostrava’s Faculty of Arts graduate.
k / c Šimon Kadlčák
INDUSTRA ART
Masná 9, areál Mrazíren Rovner (F6)
st – so 13.00 – 19.00, ne 10.00 – 19.00 /
Wed – Sat 13 am – 7 pm, Sun 10 am – 7 pm
industrabrno.cz
Michal Cáb, Bronislava Orlická: Lovci
bouřek
21. 10. – 20. 11.
Bouřka jako přírodní jev – jen do určité míry
matematizovatelný a vysvětlitelný / bouřka
jako mysterium tremendum (Mircea Eliade)
/ bouřka jako zpřítomnění / bouřka jako
fascinující spektákl i koncert / bouřka jako
moment ohrožení a vnitřní proměny (Sein
zum Tode). Prostorová dispozice galerie
Industra je pojednána cyklem velkoformátových maleb Bronislavy Orlické, kombinovaných s multimediální instalací Michala Cába.
en Storm as a natural phenomenon - is
mathematized and explicable just relatively
/ storm as mysterium tremendum (Mircea
Eliade) / storm as presence / storm as
fascinating spectacle and concert / storm
as a moment of fear and inner change (Sein
zum Tode). Space of gallery is fulfilled with
large format paintings by Bronislava Orlická
and multimedial installation by Michal Cáb.
k / c Matěj Smrkovský
Karolína Rossí: Zdání pravdivosti-úžas
21. 10. – 20. 11.

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ /
MORAVIAN GALLERY IN BRNO
st–ne 10.00–18.00, čt 10.00–19.00 h /
Wed–Sun 10:00 am – 6:00 pm,
Thu 10:00 am – 7:00 pm
Volný vstup do stálých expozic / Free
admission to the permanent exhibitions
www.moravska-galerie.cz
– MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC
Husova 18 (D4)
ART IS HERE: Nové a Moderní umění /
New and Modern Art
Stálá expozice / Permanent exhibition
Nová stálá expozice přináší vybrané kapitoly
a příběhy umění po roce 1945. Její osu tvoří
umělecká sbírka a archiv Jiřího Valocha,
klíčové osobnosti nejen kulturního Brna.
O patro výš naleznete obnovenou expozici
Moderního umění s díly Emila Filly, Toyen či
Jana Zrzavého, kterou svou intervencí oživil
designér Maxim Velčovský.
en The new permanent exposition brings
selected chapters from the story of art
after 1945. Its axis is the collection of Jiří
Valoch, key figure of (not only) Brno cultural
scene. The renewed exposition of Modern
Art intervened by contemporary designer
Maxim Velčovský includes works by Emil
Filla, Toyen or Jan Zrzavý.
k / c O. Chrobák, J. Písaříková, P. Ingerle
70 × Jiří Valoch
do / until 9. 10.
– HLAVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTOR
27. BB16: Které zrcadlo chceš olizovat?
Fiktivní výstava v reálném prostoru /
Which Mirror Do You Want to Lick?
A fictitious exhibition in a real space
16. 6. – 30. 10.
Výchozím bodem projektu Které zrcadlo
chceš olizovat? je předpoklad, že když je
něco vytištěno, stává se „to“ skutečnějším.

Výstava představí díla, ve kterých realita
(nebo fikce?) udělala odbočku.
en In the core of this project is an assumption that once something is printed, it
becomes “more real”.
27. BB16: Studovna. Tabula rasa:
Propojené světy aneb manýrismus designu
/ The Study Room. Tabula Rasa: Worlds
Connecting or Design Mannerism
16. 6. – 30. 10.
Projekt Studovny se zabývá významem knižních referencí v rozvoji designérské praxe.
en The Study Room Project deals with the
meaning of book references in the development of designer practice.
Neváhej a ber! Laureáti Ceny Jindřicha
Chalupeckého ze sbírky Magnus Art / Up
For Grabs! Jindřich Chalupecký Award
Winners from the Magnus Art Collection
2. 12. 2016 – 19. 3. 2017
Výstava představí výběr ze sbírky současného umění Magnus Art J&T Banky. Za
kritérium výběru bylo zvoleno vždy jedna
nebo více prací každého z laureátů Ceny
Jindřicha Chalupeckého. Dílo pokud
možno z doby, kdy tuto cenu autor získal.
Výstava sbírky je tak svého druhu retrospektivou výrazných uměleckých osobností a počinů, které utvářely a utváří dění na
výtvarné scéně od začátku devadesátých
let až po současnost.
en Exhibition will presents the selection
of the works from the Magnus Art J&T
Bank collection of Czech contemporary
art. As a criterium for a selection was
chosen one or more artworks by laureates
of Jindřich Chalupecký Award. As it was
possible, artwork from a year, when artist
won the price. Exhibition of the collection
is retrospective of the important artists
and their achievements which shaped
and still forms what is happening on the
art scene since the early nineties to the
present.
k / c Ondřej Chrobák, Karina Kottová
– ATRIUM
Adéla Svobodová. Antiobjekt / Antiobject
17. 6. – 30. 10.
Autorka vytváří skrze svou uměleckou
tvorbu a vizuální citace grafického designu
prostor pro otevřenou sociální interakci.
Ten je složený z fragmentů ikonických knižních obálek a úryvků textů.
k / c Petr Ingerle
Martin Horák: Spinn-off
2. 12. 2016 – 19. 3. 2017
V Moravské galerii bude poprvé představena
tvorba „nejlepšího olomouckého výtvarníka“
– jak zní trpce komický slogan na jednom
z Horákových starších objektů. Název „Spin-off“ je hravým označením autorovy metody
vytváření paralelních odkazů k pevně zakódovaným kulturním informacím.
k / c Petr Ingerle
– KNIHOVNA
51+ Nejkrásnější české knihy roku 2015
2. 12. 2016 – 19. 3. 2017
Publikace, které se v konkurenci 202 knih
probojovaly do užšího výběru 51. ročníku
soutěže o nejkrásnější české knihy roku,
budou v knihovně Moravské galerie vystaveny spolu s oceněnými tituly.
en Exhibition of the winners and nominated books in 51st competition of the most
beautiful Czech book of the year.
k / c Hana Karkanová
– UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM,
Husova 14 (E4)
Užité umění a design / Applied Art and Design
Stálá expozice / Permanent exhibition.
DESIGN.LIVE! Helena Lukášová: „Jsi tím,
co si přeješ.“ / “You Are What You Wish”
17. 6. – 30. 10.
Intervence ve stálé expozici – vstup zdarma
/ Intervention in the permanent exhibition
– free admission
k / c Andrea Březinová
DESIGN.LIVE! Milan Pekař: Vázy / Vases
9. 12. 2016 – 16. 4. 2017
Intervence ve stálé expozici – vstup zdarma
/ Intervention in the permanent exhibition
– free admission
k / c Andrea Březinová
– HLAVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTOR
27. BB16: Mezinárodní přehlídka /
International Exhibition
16. 6. – 30. 10.
Mezinárodní přehlídka je zaměřena na projekty z oblasti grafického designu, které svým
rozsahem tvoří menší celky nebo soubory
– edice, vizuální identity, dlouhodobé spolupráce – tedy ukázky jednotného přístupu.
en International exhibition focuses on such
kind of graphic design projects that create
smaller sets – editions, visual identities,
long-term co-operations.
Galavečer Mariana Pally: Kdybych byl
opravdu dobrý, tak o mě nikdo neví
10. 11. 2016, 19.00
Slavnostní vyhlášení Ceny Michala Ranného
za rok 2016. Večerem nabitým uměním,
hudbou a humorem vás provede Adéla Elbel, vystoupí Mucha, Děti kapitána Morgana,
Vendula Chalánková, Flautas de Colores
a další. Prodej vstupenek na pokladně
Uměleckoprůmyslového muzea Moravské
galerie.
OCH! Olgoj Chorchoj: Logika emoce /
Logic of Emotion
9. 12. 2016 – 16. 4. 2017
Výstava OCH! Logika emoce představuje
proměnu designerského studia Olgoj
Chorchoj – Michala Froňka a Jana Němečka od postmoderní tvarové a materiálové
bohatosti či výstřednosti jejich návrhů
až k preciznímu čtení technologií výroby
a kvality a možností zpracovávaného
materiálu.
en OCH! Logic of Emotion exhibition presents an overview of the transformations of
the Olgoj Chorchoj design studio of Michal
Froněk and Jan Němeček from a post-modern variety of shapes and materials
and the eccentricity of their designs to the
perfect understanding of production technologies and the quality and possibilities of
the processed material.
k / c Lada Hubatová-Vacková, Rostislav
Koryčánek

– RESPIRIUM
27. BB16: Souborné dílo. Čestné uznání
mezinárodní poroty 26. Bienále Brno 2014
/ A Body of Work. Honourable Mention
by the International Jury of the 26th Brno
Biennial 2014
16. 6. – 30. 10.
Čtyři absolventky školy Werkplaats Typografie Goda Budvytytė, Ines Cox, Anna
Haas a Corina Neuenschwander pro letošní
bienále připravily výstavu, která odráží jejich
subjektivní pohled na současný grafický
design.
en Four Werkplaats Typografie graduates –
Goda Budvytytė, Ines Cox, Anna Haas and
Corina Neuenschwander created an exhibition for this year's Biennial reflecting their
subjective view on contemporary design.
– CAMERA
27. BB16: Zdeněk Ziegler. Osobnosti
českého grafického designu /
Personalities in Czech Graphic Design
16. 6. – 30. 10.
Výstava významného českého grafického
designéra a pedagoga prezentuje zejména
jeho rozsáhlou tvorbu v oblasti filmového
plakátu od začátku 60. do konce 80. let
20. století.
en The exhibition of this outstanding
Czech graphic designer and teacher introduces primarily his extensive work in the
film poster domain from beginning of the
1960s to the end of the 1980s.
Ateliérové portréty šlechty /
Studio Portraits of the Nobility
9. 12. 2016 – 16. 4. 2017
Portrétní fotografická tvorba zachycující
představitele šlechty v rakousko-uherské
monarchii, včetně panovnické dynastie
Habsburků.
en Photographic portraiture work showing
members of the nobility in the Austro-Hungarian Empire, including the ruling dynasty
of the Habsburgs.
k / c Petra Medříková
– MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC
Moravské náměsti 1a (D4)
Umění od gotiky po 19. století / Art from
the Gothic to the 19th Century
Stálá expozice – vstup zdarma / Permanent
exhibition – free admission
– HLAVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTOR
27. BB16: Off Program / Off Programme
16. 6. – 30. 10.
Otevřený prostor zaměřený zejména na
výstavní projekty.
en Open Space mainly focused on exhibition projects.
Aristokracie vkusu. Obrazárna zámku
Rájec nad Svitavou a sběratelství knížat
ze Salm-Reifferscheidtu / Aristocracy
of Taste. The Picture Gallery in Rájec
nad Svitavou Chateau and the Collecting
Activities of the Princes SalmReifferscheidt
16. 12. 2016 – 16. 4. 2017
Sběratelství moravské větve starohraběcího a knížecího rodu Salm-Reifferscheidtů
v období od roku 1763 až do závěru 19.
století bude představeno prostřednictvím pestrého výběru významných či jinak
pozoruhodných artefaktů, ale i pomocí
dalších objektů a dokumentů umožňujících
nahlédnout do zákulisí narůstání obrazových
sbírek Salm-Reifferscheidtů.
en Collecting activities of the Moravian
lineage of the Altgraves and Princes Salm-Reifferscheidt, from the year 1763 until
the late 19th century, will be introduced
through a selection of prize and remarkable
artefacts as well as further items and documents providing an insight into the building
of the Salm-Reifferscheidt art collections.
k / c Petr Tomášek
- SÁL Č. 6
Národní cena za studentský design 2016 *
NOMINACE! / National Award for Student
Design 2016 * NOMINATIONS!
16. 9. – 30. 10.
Výstava nominovaných prací v oborech
spojených s vizuální komunikací.
k / c Lenka Žižková, Marta Sylvestrová
Cena profesora Jindřicha Halabaly 2016 /
Professor Jindřich Halabala Award 2016
9. 11. – 28. 11.
Prezentace nejlepších studentských projektů v oblasti designu nábytku a interiéru,
přihlášených do 12. ročníku mezinárodní
soutěže o cenu spjatou se jménem významného designéra, publicisty, teoretika
a pedagoga Jindřicha Halabaly.
en The best awarded students projects in
furniture and interior design.
k / c Jiří Tauber, Rostislav Koryčánek
Hang in There. Ateliér módní tvorby VŠUP
/ Fashion Design Studio AAAD
16. 12. 2016 – 5. 2. 2017
Šest odlišných autorských přístupů oděvní
tvorby v šesti modelových situacích. Oděv
se stává se prodlouženou rukou naší
osobnosti.
en Six different creative approaches in
fashion design in six model scenarios.
Clothing becomes the extended arm of our
personality.
k / c Lenore Jurkyová, Nik Timková
– JURKOVIČOVA VILA
Jana Nečase 2 (E1)
út-ne 10.00-12.00 a 12.30-18.00
/ Thu – Sun 10 am-12 pm, 12.30-6 pm
doporučujeme rezervaci předem na
tel.: 532 169 501 / 773 773 616 nebo
přes rezervační formulář na www.
moravska-galerie.cz/jurkovicova-vila
Dušan Jurkovič: Architekt a jeho dům /
The Architect and His House
stálá expozice / permanent exposition
Martin Rajniš: První architektura /
The First Architecture
29. 4. – 6. 11.
Výstava představuje jednoto z nejinspirativnějších architektů současné české scény.
Postihuje jeho osobní vzpouru vůči diktátu
výrobců stavebních hmot, stavebních
norem, konzumnímu životnímu stylu. Ukazuje osobní cestu za nalezením architektury,
která by byla blíže přírodě, ale i uživatelům,
a nově tematizuje práci Dušana Jurkoviče.
en One of the most inspirational architects

of the Czech scene. The exhibition reflects
his personal resistance against the lobby of
construction material producers, norms and
consumer lifestyle. It shows his personal way
towards architecture in liaison with nature.
k / c Rostislav Koryčánek
– RODNÝ DŮM JOSEFA HOFFMANNA
náměstí Svobody 263, Brtnice
út – ne 10.00 – 17.00, posl. prohlídka
v 16.00. Mimo tyto hodiny po předchozí
domluvě / Thu – Sun 10 am – 5 pm, last
tour at 4 pm. Outside these hours by
appointment: tel. 420 724 543 722
Josef Hoffmann: Inspirace
stálá expozice / permanent exposition
Josef Hoffmann – Josef Frank:
Od „nekonečné garnitury“ k otevřenému
systému / From “Endless Garniture”
to an Open System.
22. 6. 2016 – 7. 5. 2017
Výstava se zabývá vztahem mezi uměleckými
osobnostmi Josefa Hoffmanna a Josefa
Franka, jehož díla se v České republice
vystavují poprvé. Exponáty reprezentují
Frankův volný a individuální otevřený systém
ztvárnění Hoffmannovy ideje komplexního
pojetí zařizování prostoru – „Garniturdenken“. Výstava zároveň poukazuje na
Hoffmannův význam a vliv na architekty
a designéry, kteří jej následovali.
en The exhibition reflects the relationship
between the two artistic personalities. Josef
Frank's work is being exhibited for the first
time in the Czech republic. The exhibition
refers to Hoffman's influence on architects
and designers who followed him.
MUZEUM MĚSTA BRNA
spilberk.cz
– HRAD ŠPILBERK (D3)
otevřeno út – ne 10.00 – 18.00
Vysílá studio Brno / Studio Brno
Broadcasting
23. 6. – 31. 12.
Televizní studio Brno slaví 55 let od svého
založení. Výstava představí kulturní význam,
historii i zákulisí studia. Právě zde se natáčela spousta oblíbených seriálů (Četnické
humoresky, Slovácko sa nesúdí), pohádek
(Sedmero krkavců) i dalších známých televizních pořadů (Banánové rybičky nebo stále
živoucí legendární AZ kvíz). Nahlédněte do
brněnského televizního světa. Klapka, jedem!
en The television studio in Brno celebrates
55 years since its foundation. The exhibition
presents the history, cultural importance
and also the backstage of the studio.
k / c Martin Samson
Vladimír Kopecký: Dálky a póly
7. 7. – 4. 9.
Legendárního uměleckého skláře Vladimíra
Kopeckého proslavily skleněné sochy
připomínající malby nebo monumentální
skleněná mozaika pro halu havířovského
Hlavního nádraží. Je držitelem zlaté medaile
z bruselského EXPA 58. Jeho sklo je plné
dynamiky, barev a abstrakce. Významná je
i jeho spolupráce s architekty. Na Špilberku
bude k vidění jeho celoživotní tvorba od
50. let 20. století po poslední práce.
en The exhibition presents the body of
work of legendary artistic glass designer
famous for his painting resembling sculptures or monumental mosaic for train station
in Havířov. He is also the holder of a Gold
Meddal from Expo 1958 in Brussels.
k / c Ján Gajdušek, Ilona Víchová
Bohuslav Woody Vasulka: Mystery &
Memory
14. 9. – 6. 11.
Světově proslulý experimentátor a průkopník
videoartu Bohuslav Woody Vasulka pochází
z Brna, ale od 60. let působí v New Yorku.
Výstava nazvaná Mystery & Memory ho
představí jako spoluzakladatele audiovizuálního umění. Některé jeho videoprojekce
jsou součástí stálé expozice „Od moderny
po současnost“, nyní však uvidíte jeho
celoživotní dílo.
en The world-renowned experimenter
and a video art pioneer Woody Vasulka
formerly comes from Brno, although he has
been living in New York since 1960's. The
exhibition will present him as a co-founder
of audiovisual art.
k / c Tomáš Ruller, Ilona Víchová
Půlstoletí s Cimrmanem
14. 10. – 31. 12.
Výstava představí průřez padesáti lety
působení Divadla Járy Cimrmana a současně
i osobnost Járy Cimrmana jako učitele, vědce, vynálezce a světoběžníka. Jedna její část
bude novou fotovýstavou o legendárním
divadle z odvrácené strany a také návratem
Járy Cimrmana na Špilberk.
en The exhibition presents a selection of
exhibits associated with a 50-year activity
of Jára Cimrman’s Theatre so as the mythical teacher, scientist, inventor and traveller
himself.
k / c Veronika Muselíková
Tajemné příběhy Pavla Čecha
1. 12. – 29. 1.
Pavel Čech, držitel ceny Muriel 2010 a Muriel
2013 za nejlepší původní komiks, Magnesia
Litera 2013 a Zlaté stuhy 2014, je brněnský
ilustrátor a autor dětských knížek. Maluje
obrazy, vytváří objekty, kreslí komiksy. Vytváří
zvláštní kouzelný svět, v němž se skutečnost
mísí se sny a zážitky z dětských her.
en Pavel Čech, the holder of prestigious
comic book awards and an author of
drawings, children books, paintings and
objects will build a strange magical world
where reality meets dreams and childhood
memories.
k / c Robert Janás
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY /
MUSEUM OF ROMANI CULTURE
Bratislavská 67 (C6)
út – pá, ne 10.00 – 18.00 / Tue – Fri,
Sun 10:00 am – 6:00 pm
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.

Poklad Romů (Amare Somnak)
Tajemství romského šperku
7. 10 – 30. 4.
Tradiční zlaté a stříbrné šperky, historické unikáty a současné šperky úspěšných
romských designérek poprvé k vidění na
jednom místě.
en Traditional gold and silver jewelery of
Roma culture.

57. ročník mezinárodního festivalu krátkých filmů
57th International Short Film Festival

www.brno16.cz
Kino Art

OFF / FORMAT
Gorkého 41 – dvorní trakt / yard (D3)
tel: +420 737 969 098
www.offformat.cz
Resuscitace a amputace
5. 10. – 9. 11.
V programu galerie neobvyklý formát
výstavy představí šestici uměleckých
projektů, z nichž nejstarší byl realizován již
před čtvrtstoletím, zatímco jiné jsou stále
aktuální. To co je spojuje je zájem o českou
a moravskou krajinu a především motiv
přímé aktivní péče o ni. Zatímco lékařský
termín resuscitace je aluzí na tento záměr,
výraz amputace s jistou nadsázkou odkazuje jak na zranitelnost našeho životního
prostředí, tak projektů, které usilují o jeho
zkvalitnění. V rámci výstavy budou prezentovány dokumentace a evokace ambiciózních aktivistických konceptů Vltava-Labe
(manželé Harrisonovi a kolektiv M. Šejna), Voda a život (T. Büsch a J. Kabilka),
krajinářských projektů On, ona a krajina
(L. Gavlovský), Kříže cesty sochy krajina lidé
(Jinákrajina), geurillového Agrosquattingu
(J. Doležalová a Š. Plátek) a institucionlně kritické Kauzality Ostrov (J. Trejbal).
Návštěvník tak bude konfrontován s jejich
výpovědí o vztahu člověka a krajiny, potřebě spolubytí, empatie a reciprocity, stejně
jako náznakem širšího příběhu této pozoruhodné a hraniční umělecké strategie.
en Unusual exhibiting format presents six
artistic projects on Czech and Moravian
landscape and a care of it. The oldest of
presented projects is more then 25 years
old, while some others are still in progress.
k / c Ondřej Navrátil
Dominik Lang
16. 11. – 21. 12.
Určujícím prostředkem Langovy tvorby
je zásah do prostoru, jímž se mění nebo
naopak zvýrazňuje jeho funkce, divák bývá
dezorientován a tedy vybízen k hledání
nových nebo prověřování stávajících kódů
a map. Autor tak reaguje na společenské
dění, na determinace prostředí, v němž se
pohybujeme a ve kterém přemýšlíme, umělecký provoz nevyjímaje. Díru do světa udělal
ještě před mediálně pověstnou dírou do zdi
Veletržního paláce. Laureát Ceny Jindřicha
Chalupeckého.
en Space intervention to change or, on the
contrary, highlight its function is a significant element of Lang’s work. The viewer
is being disoriented thus excited to look
for new meanings of already established
codes. The author is a holder of the most
prestigious Czech art prize – The Jindřich
Chalupecký Award.
k / c Petr Kovář

Mezinárodní festival
dokumentárních lmů

PRAHA / FÓRUM PRO
ARCHITEKTURU A MÉDIA
Kulturní prostor s kavárnou
Nádvoří Pražákova paláce,
Husova 18 (D4)
po – ne, 12.00 – 00.00
prahavbrne.cz, www.forum4am.cz

01/10 – 31/12 2016
BRNO

The Dirty Electronics Earache II /
workshop & S(o)unday mixtapes /
poslechovka
9. 10., 15.00 – 19.00
Workshop a performance pod vedením
Johna Richardse (UK) z Dirty Electronic
zaměřený na sekvencer Earache.
en Earache sequencer workshop with John
Richards of Dirty Electronic.
S(o)unday mixtapes > Skupina uvádí
Tomáše Šenkyříka
9. 10., 20.00
V rámci pravidelné poslechovky terénních
nahrávek představí brněnský autor Tomáš
Šenkyřík své nové album Hrklavka.
en Public listening of Tomáš Šenkyřík new
album Hrklavka.
Od chaosu k novému řádu / křest
11. 10., 18.00
Křest publikace věnované počátkům institucionalizovaného výzkumu v oblasti urbanismu a územního plánování v Brně. Autoři
publikace Markéta Žáčková a Jan Kristek.
en Ceremonial presentation of a book on
origin of institutionalized urban research
in Brno.
Jak se dělá galerie / křest
12. 10., 16.00
Program pro děti a veřejný křest publikace
autorů Jiří Franty a Davida Böhma. Akci
organizuje Moravská galerie.
en Children program and a presentation of
a newly published book.
Posilovna :: Brněnská 16 / party
14. 10., 21.00
Afterparty po 56. ročníku filmového festivalu Brněnská 16.
Rebelčin průvodce osvobozením žen / křest
18. 10., 18.00
Křest publikace autorky Judit Orr, která
mapuje kořeny útlaku žen a ukazuje, proč
způsob, jakým je společnost za kapitalismu
utvářena, a zejména to, jak vypadá moderní
rodina, vede k tomu, že obyčejné ženy
i muži prohrávají. Publikaci vydalo nakladatelství Solidarita.
en Launch of a Judit Orr’s book on oppression of both women and men in capitalistic
society.
Expozice nové hudby / festival
19. 10. – 23. 10.
19. 10., 20.00
Don’t condemn me, I’m only the double-bass player! – Ben Patterson (1934 – 2016),
Marian Palla kontrabas, Kristina Rafailov a její
žáci ze ZUŠ flétny.
Imaginary Landscape party
20. 10., 22.00
Imaginary Concerts – Accept Party
21. 10., 22.30
Živé hraní k promítaní – Dětský hudební
workshop
22. 10., 15.00 – 18.00

�

25. ——— 30. 10. 2016
dokument-festival.cz

Současné umění
v brněnských galeriích

Contemporary Art
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� Imaginary Concerts Fieldy pro lepší svět
22. 10., 22.30
Visiting Editors: Ethel Baraona Pohl –
dpr-barcelona / přednáška a prezentace
20. 10., 17.30
První z cyklu přednášek zaměřených na
nové nezávislé a nekomerční editorské řady
interdisciplinárně a kriticky orientovaných
autorů. Ethel Baraona Pohl je španělská
kritička, spisovatelka a kurátorka, spoluzaložila nezávislé a nekomerční knižní řady
“dpr-barcelona” zaměřené na zkoumání architektury z řady možných úhlů, zejména její
propojení s politikou, technologií, ekonomií
a sociálními otázkami.
en Lecture and presentation of Spanish
critic, writer and curator Ethel Baraona
Pohl.

H
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Mařena 2016 / doprovodný program
7. 11. – 8. 11.
Přednášky a workshop hostů brněnské
Fakulty architektury v rámci doprovodního
programu akce Mařena 2016. Představí se
Petr Babák z grafického studia Laboratoř
a architekt Jan Adamus.
en Faculty of Architecture ceremonial
event’s accompanying program
Judy Dunaway (US), Billy Roisz (AT) / koncert
11. 11., 20.00
Patrick Higgins (US), support TBA / koncert
15. 11., 20.00

Prostor pro umění: Milan Knížák / přednáška
26. 10., 18.30
Prostor pro je platforma, která otevírá prostor pro diskuse, setkávání se a prezentaci
umění a designu; věnuje se i otázkám, které
se k oblasti současného uměleckého světa,
galerijního a veřejného prostoru vztahují.
Akci organizuje Moravská galerie.
en Milan Knížák as a guest of a platform for
discussion, meeting and presentation of art
and design.

5. Narozeniny ArtMap / party
16. 11., 20.00
Více info / More info: Knihkupectví ArtMap /
Bookstore ArtMap �.

Jozef Van Wissem (NL), Syny (PL) / koncert
30. 10., 20.00

Horse Lords (US) / koncert
21. 11., 20.00

The Present of Music – A Collective
Composition / přednáška
31. 10., 19.00
Přednáška věnovaná konceptu kolektivní
a komunitní kompozice se uskuteční v rámci
Visegrad Artist Residency Program 2016
rezidenta Jána Podrackého (SK).
en The lecture is dedicated to the concept
of collective and community composition.

Jak přežít v post-digitální době: Dutch
Model / přednáška a workshop
23. 11. – 24. 11.
Přednášky a workshop pod vedením
holandských umělkyň a designérek Mandy
den Elzen a Chloé Rutzerveld věnovaný
konceptům udržitelného rozvoje, použití
nových materiálů a přípravy jídla v budoucnosti v kontextu vývoje nových technologií
a společnosti.
en Lecture and workshop of Dutch artists and designers Mandy den Elzen and
Chlo Rutzerveld dedicated to concepts of
sustainable development and preparation of
food in the future.

J
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Videogram
2. 11., 9. 11., 7. 12., 19.00
Večery určené autorským prezentacím současných podob pohyblivého obrazu. Jména
pozvaných umělců budou zveřejněna na
webu a fb MG. Akce probíhá ve spolupráci
s Kabinetem AV technologií FaVU VUT v Brně
a kolektivem Fiume. Vstup zdarma.

Jimena Mendoza, Osamělá Hvězda, 2016, print and aerosol

mentace, notace a prostoru a jejich různé
podoby. Jediný koncert v ČR!
en Presentation of contemporary forms of
moving image.

Rashad Becker (DE, PAN) & Eli Keszler (US)
/ koncert
6. 11., 20.00
Koncert dvou výjimečných představitelů
současné experimentální hudby – Rashad
Becker je brilantní zvukový inženýr, který ve
své tvorbě experimentuje s tvarem vlastních
zvukových kompozic a také odkazuje k významným představitelům soudobé hudby
a radikální avantgardy. Eli Keszler je v New
Yorku působící skladatel a perkusionista.
Jeho kompozice skoumají hranice instru-

Živé hraní k promítání / dětský workshop
19. 11., 15.00 – 18.00
Vzdělávací workshop, který se jak v praxi,
tak i v teorii, věnuje nejmladším posluchačům & audiovizálním umělcům generace
“born digital” od 6 let.
en Audiovisual children workshop.

Visiting Editors: Jack Self – Real.
foundation / přednáška a prezentace
25. 11., 18.00
Jack Self (Londýn) je britský kritik architektury a zakladatel nadace REAL, která
je vydavatelem nového nekomerčního
čtvrtletníku REAL REVIEW. Ve svém výzkumu se snaží propojovat různé obory jakými
jsou architektura, výstavba, urbanismus,
průmysl, umění, design, ekonomie i politika. Visiting Editors je cyklus přednášek
zaměřených na nové nezávislé a nekomerční
editorské řady interdisciplinárně a kriticky
orientovaných autorů.

en British architectural critic and founder
of REAL foundation Jack Self who aims to
connect architecture, construction, urbanism, industry, art, design, economy and
politics in an interdisciplinary research in
a presentation and lecture.
Prostor pro město: kancelář městského
architekta Brna
30. 11., 18.00
Rada města Brna jmenovala v dubnu tohoto
roku do čela Kanceláře architekta města
(KAM) zkušeného architekta Michala Sedláčka. Přijďte na debatu o tom, na čem Kancelář pod jeho vedením aktuálně pracuje,
jaké urbanistické změny nás v Brně mohou
do budoucna čekat a jak moc je můžeme
ovlivnit. Vstup zdarma.
en Discussion with a head of county office
for architecture of Brno Michal Sedláček.
Magnus Art / výstava v Pražákově paláci MG
1. 12., 18.00
Vernisáž a afterparty výstavy ze sbírky
současného umění J&T Banky. Klíčem pro
výběr děl do kolekce jsou jména laureátů
Ceny Jindřicha Chalupeckého a datum jejich
vytvoření. Kurátor Ondřej Chrobák.
en Opening and afterparty of an exhibition
in Moravian Gallery

SOLO OFFSPACE
Körnerova 9 (D5)
solooffspace.tumblr.com
www.facebook.com/solo.offspace
Katarína Hládeková
14. 12. – 1. 1.
Další program na našem facebooku.
STROM ART GALLERY
třída Kpt. Jaroše 31 (E4)
stromart.cz
Jan Vičar: Hašiš a kuřata
6. 10. – 11. 11.
Laco Teren
24. 11. – 13. 1.
TIC GALERIE
Turistické informační centrum
města Brna, Radnická 4 (G5)
út – pá 10.00 – 18.00, so 10.00 – 14.00 /
Tue-Fri 10 am-6 pm, Sat 10 am-2 pm
www.galerie-tic.cz
– GALERIE MLADÝCH
Juraj Gábor a Dominika Jackuliaková:
Jankova paleta
do / until 15. 10.

Visiting Editors: Léopold Lambert –
The Funambulist / přednáška a prezentace
2. 12.
Další z cyklu přednášek zaměřených na
nové nezávislé a nekomerční editorské
řady interdisciplinárně a kriticky orientovaných autorů. LÉOPOLD LAMBERT
(Paříž) je francouzský architekt, spisovatel,
zakladatel webové platformy ARCHIPELAGO
a tištěného magazínu THE FUNAMBULIST.
Zatímco ARCHIPELAGO představuje archiv
podcastů různých osobností napříč různými
státy, dvouměsíčník THE FUNAMBULIST
s podtitulem “Politiky prostorů a těles” se
snaží propojit svět kreativního navrhování
(architektury, umění, designu a průmyslu) se
světem humanity (antropologií, sociologií,
historií atd.).
en French architect Leopold Lambert will
present his web platform Archipelago and
periodic magazine The Funambulist.

Aleš Zapletal: Earthworks
26. 10. – 26. 11.
Alež Zapletal pokračuje v subtilnější malbě,
která se objevila už v předešlém cyklu s melancholickým názvem Podzim jara (2015).
V nové sérii Earthworks ustoupil od zobrazování figur a představuje naopak soubor
vylidněných prostředí a interiérových zátiší
s důrazem na architekturu, artefakty, přírodniny a zvířata. Anachronický způsob malby
a název Earthworks odkazují k legendárním
land-artovým projektům Roberta Smithsona
z přelomu 60. a 70. let a k jeho uvažování
o vplyvu času nejen na hmotu ale i myšlení.
en In Earthworks series Aleš Zapletal
presents paintings of empty architectures,
interior still-lifes, natural products and animals. Anachronistic form of a subtle painting
associates legendary 60’s and 70’s land art
projects of Robert Smithson.
k / c Zuzana Janečková

S(o)unday mixtapes >> Skupina uvádí
Filipa Cenka
11. 12., 20.00

TATRAHUNDERT
do / until 15. 10.

KK Null (JP) + Balazs Pandi (HU),
support TBA / koncert
12. 12., 20.00
Divadlo D' Epog
13. 12., 20.00
Experimentální divadlo D'epog v repríze
monodramatu Sakurambo.
en Experimental theatre presents Sakurambo.

– GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE

Za hranicí Farmakonu
26. 10. – 26. 11.
Moderní disciplína urbanismu vychází už historicky z předpokladu, že město je „nemocné“. Od chvíle, kdy Ildefonso Cerdà vydal
svůj spis Teoría General de la Urbanización,
si oblékl architekt/urbanista bílý plášť a jeho
úkolem je stanovit diagnózu a aplikovat

léčbu. Pět projektů se věnuje místům ve
městě Brně, které jsou někdy označovány
za „nefunkční oblasti“, nebo jako „městské
pouště“. Otázkou je: Nefunkční z jakého
pohledu? Lze najít pro tyto místa nový jazyk
mimo kategorie zdraví a nemoci? Lze o nich
přemýšlet za hranicemi farmakonu? Projekty
vznikly na Fakultě architektury VUT v Brně
a ateliéru Jana Kristka a Jaroslava Sedláka.
en The modern discipline of urbanism
suggests that the city is “ill”. Five different
projects are devoted to places depicted
as “non-functional” or “city desserts”. The
question is – dysfunctional in what sense?
Can we find a new language that will go beyond the categories of health and decease?
Jak to vlastně bylo. Symptomy 90. let
v Galerii mladých
7. 12. – 4. 2.
Devadesátá léta jsou stále chápana jako
„bílé místo na mapě“, jemuž není věnována
dostatečná odborná pozornost; stejně
jako zlomové období, které zformovalo
současný výtvarný provoz. Stalo se zdrojem
retro nostalgie i urbánních legend. Výstava
představí 90. léta prostřednictvím jakýchsi
mikro-příběhů, jež se vážou k historii Galerie
mladých a Galerie U Dobrého pastýře. Jednotlivé příběhy zde účinkují jako „náhledy“
do současného povědomí o 90. letech.
en The 1990’s are still perceived as a blank
spot on the map so as the turning period
that formed the contemporary art industry.
It is a source of retro-nostalgia and urban
myths. The exhibition presents this period
throughout the micro-stories that took
place at the same gallery in a different time.
k / c Marika Kupková, Katarína Hládeková
– KONTEXT
Barbora Fastrová a Miroslava Večeřová:
BARBORA a MIROSLAVA
do / until 15. 10.

výroba ohýbaného nábytku v Bystřici pod
Hostýnem.
en Historical furniture of a legendary Czech
company TON.
Doprovodný program:
Přednáška Radmila Tomčíka
31. 10. 18.00
Diskuzní večer s designéry TON
30. 11. 18.00
Přednáška Dagmar Koudelkové
5. 12. 18.00
Den hudby ve vile Tugendhat
24. 10. od 19.30
Sólisté baletu NdB a projekce filmu
Fanfán Tulipán
27. 10. 20.00
Recitál písní židovských autorů
7. 11. 19.30
Vstupenky na akce rezervujte na
tel: +420 515 511 015 nebo
e-mailu: info@tugendhat.eu. Předchozí
rezervace nutná, kapacita omezena.
SCREENSAVERGALLERY
online umění ve vašem screensaveru /
online art in your screensaver
screensaver.metazoa.org
Ladislav Tejml: vítěz soutěže PRELOADER
COMPETITION (festival PAF 2015)
25. 9. – 8. 11.
Listopadový screensaver přebere brněnský
postinternetový umělec Ladislav Tejml.
Spořme s ním.
en The latest screensaver made by a postinternet artist Ladislav Tejml. All screensave with him!
k/c &
ArtMap se těší podpoře:

Prostor Černá díra
(kino Art, Cihářská 19, E4 / Festival B16)
Na vlnách fantas-oceánu
do / until 15. 10.

Statutární město Brno

VILA TUGENDHAT
Černopolní 45 (B5)
út – ne 10.00 – 18.00 /
Tue-Sun 10 am-6 pm
www.tugendhat.eu
Vstupenky rezervujte na tel.:
+420 515 511 015/017 nebo na
emailu: info@tugendhat.eu
Výstava dřevěného ohýbaného nábytku TON
22. 9. – 31. 12
Historické modely, nadčasová klasika
i současná tvorba společnosti TON. Přijďte
se podívat, jak se během 155 let vyvíjí ruční
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