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Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2017 / Jindřich Chalupecký Award: Final 2017 & Clemens von Wedemeyer: 
Nebeská havěť / Vermin of the Sky. Moravská galerie v Brně, 22. 9. 2017 – 14. 1. 2018. Foto / Photo: Peter Fabo

en The exhibition takes as its starting point 
the notion of home and the sense of belong-
ing to somewhere. The artists explore how 
this notion has changed in today's world 
of forced or voluntarily travelling and of 
“nomad” lifestyle and they present different 
strategies about how to regain its meaning. 
k / c Flóra Gadó

GALERIE BLANSKO
Dvorská 2, Blansko  
út – pá / Tue–Fri 10.00 – 12.00, 
12.30 – 17.00, so – ne / Sat–Sun 
14.00 – 17.00, ve státní svátky je galerie 
zavřena / holidays closed 
www.galerie.blansko.cz

Vladimír Havlík
15. 9. – 13. 10.
Prostor galerie se mění v potemělé kino. 
Před očima diváka defilují výjevy minulého, 
s odstupem let znovu-přehrávané a znovu-
-objevované scény a akce.
Jako autor bychom se mohli ptát, co nás nutí 
vracet se zpět, jaké to je ocitnout se znova 
v situacích, které jsme už jednou zažili. Jako 
diváci máme možnost podívat se tam, kde 
jsme nikdy nebyli. Vladimír Havlík před něko-
lika lety na popud umělkyně Barbory Klímové 
začal zpřístupňovat svůj osobní archiv. To, 
co se nacházelo na jeho okraji začalo autora 
později zajímat natolik, aby tyto fragmenty 
znovu-prožíval a ve spolupráci s Petrem 
Šprinclem znovu-navátečel na 16 mm film. 
Nové snímky se tak konfrontují s před-
chozími, protikladnost originálu a kopie se 
rozpouští v řetězci rekonstrukcí a nových 
pojetí minulého.
en Gallery space transforms into the dark 
cinema a the artist re-creates and re-winds 
the elder scenes and actions. 
k / c Jana Písaříková

GALERIE MONOMACH
Gorkého 12 (D3) 
po – ne / Mon–Sun 9.00 – 22.00 
fb.com/Monomach-676215789191505

Adam Tománek
8. 11. – 1. 12.
Sociální tematika a tematika města zpro-
středkované prostřednictvím malby.
en Social and urban topics mediated in the 
field of painting.
Michal Mitro: Loneliness
11. 10. – 5. 11.
Samota zhmotněná v interaktivní instalaci.
en Loneliness materialized in an interactive 
installation.

GALERIE PITEVNA
Komenského nám. 2 (D4) 
po-pá / Mon-Fri 12.00-18.00

Vladimír Havlík: Insomnie
4. 10. – 3. 11.
Bloudění v prostoru snů a blouznění. Zhyp-
notizován každodenností.
Pacient a psycholog – kdo komu naslouchá, 
kdo se v kom vidí...
en Wandering through the space of dreams 
and raving, hypnotized with every day 
routine. Patient and psychologist – who's lis-
tening to whom and who's reflected in the 
other..?
David Hanvald
listopad – prosinec
Další z výstav představí aktuální tvorbu malíře 
Davida Hanvalda, který svým přístupem 
reflektuje iluzornost prostoru i materiálovou 
skutečnost obrazu. V konstrukci svých děl 
spojuje expresi a neopakovatelnost gesta 
s racionálním konceptem.
en David Hanvald combines expression 
and uniqueness of a painterly gesture with 
a rational concept.

GALERIE UMAKART
Lidická 40 (E4) 
non-stop 
www.facebook.com/Galerie-Umakart

Petr Nápravník
do / until:  9. 10.
k / c Šimon Kadlčák
Tomáš Petřík
10. 10. – 30. 10.
Student v ateliéru intermédia na FaVU, 
zároveň pedagog na Střední škole módy 
a designu v Prostějově. Věnuje se novým 
médiím a technologiím a pro Umakart upraví 
na míru svou interaktivní instalaci, která bude 
dokonale fungovat v městském veřejném 
prostoru a vnášet do něj prvek přírody, něhy, 
tajemství a překvapení.
en His interactive installation perfectly works 
in the public space of the city and incorpo-
rates a natural element into it.
k / c Kateřina Olivová
Kryštof Netolický
31. 10. – 20. 11.
Scéna miluje svoje outsidery. V tomto 
případě k outsiderství stačí absence umě-
leckého vzdělání v cv autora. Co do kvality 
i množství realizovaných výstupů na poli 
vizuálního umění, designu i hudby, by bylo na 
místě mluvit v souvislosti s Netolickým spíš 
o profesionalizmu. Třebaže trochu insitním. 
Výstava bude osobní, duchovní a asi i trochu 
ironická, Umakart bude oltář.
en The art scene loves its outsiders. In case 
of Netolický we can onlycall him an outsider 
in terms of a lack of artistic education. 
Considering the quality and the quantity of 
his production within art, music and design 
it is more accurate to speak about strange 
professionalism.
k / c Šimon Kadlčák
Babybox
Veronika Bromová, Tereza Damcová, Lenka 
Klodová, Kateřina Olivová, Karin Písaříková, 
Martina Růžičková, Barbora Trnková, Diana 
Winklerová a mnoho dalších
21. 11. – 11. 12.
Kolektivní výstava českého mateřského 
videoartu. Fascinace médiem dítěte plus 
nostalgie po monumentálních paikovských 
videoinstalacích rovná se babybox.
en Collective exhibition of Czech motherly 
videoart.
k / c Kateřina Olivová
Anna Hulačová
15. 12. – 9. 1. 2018
Umělkyně, sochařka, tvůrkyně instalací, 
které se stala v poslední době známou díky 
účasti ve finále Ceny Jindřicha Chalupeckého 

2016. Do naší galerie ji ovšem zveme z jiných 
důvodů, zajímá nás Annina specifická práce 
s atypickými materiály, vztah k tradici a příro-
dě a vliv mateřství na její aktuální tvorbu.
en The female sculptor was invited to 
Umakart because of her specific work with 
atypical materials, relationship to tradition 
and nature and the influence of mothership 
in her artworks.
k / c Kateřina Olivová

INDUSTRA ART
Masná 9, areál Mrazíren Rovner (F6) 
st – so / Wed–Sat 13.00 – 19.00, 
ne / Sun 10.00 – 19.00
industra.space

Eva Lukešová: Podmíněná vizualita / Condi-
tioned Visuality
4. 10. – 29. 10.
Jsou sochy, kterých se lekneme, působivější? 
Přijmeme sdělení snáz, když se nám dívá do 
očí? Je socha něco jako člověk? Eva Lukešová 
je psycholožkou sochařství. Používá staré 
triky renesanční sochařské propagandy 
obohacené o digitální technologie, aby pro-
střednictví neživé hmoty ovlivnila tu živou. Ve 
výstavě představí své tři stežejní díla.
en Eva Lukešová is a psychologist of sculpt-
ing. She uses old techniques of Renaissance 
sculpting propaganda enriched by digital 
technologies to influent flesh with lifeless 
matter. 
k / c Lenka Klodová
Jiří Sedlák: 2+1
2. 11. – 30. 11.
Malíř Jiří Sedlák v obrazech reflektuje žité 
prostředí s prolínání "přírodní" krajiny 
s krajinou města. Vysokou školu absolvoval 
v Ostravě na Fakultě umění v atelieru kresby 
u doc. Josefa Daňka.
en Jiří Sedlák reflects merging of natural and 
urban landscape in his paintings.
Michaela Roudnická: Pevná linka / 
Strong Line
6. 12. – 31. 12.
Hledání nového vztahu ke své minulosti je té-
matem nového projektu Michaely Roudnické. 
Sérii velkých pláten, která vznikla přímo 
pro tuto výstavu, spojují vzpomínky, nahota 
a absurdní jistota amatérského fotografa. 
Retrospektivní pohled autorky je narušován 
novým kultem těla, který v její interpretaci 
míří k oběma Freudům – jak Sigmundovi, tak 
Lucianovi.
en Memories, nudity and cult of body are 
the topic of her recent large scale painting 
series that refers to both Freuds – Sigmund 
and Lucian. 
k / c Michal Trávníček

KNIHKUPECTVÍ ARTMAP / 
BOOKSTORE ARTMAP
Místodržitelský palác,
Moravské náměsti 1a (D4)
st – ne / Wed –Sun 10.00 – 18.00 
(čt do 19.00 / Th till 19.00)
knihkupectvi.artmap.cz + fb

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ /
MORAVIAN GALLERY IN BRNO
st–ne / Wed–Sun 10.00–18.00, 
čt / Thu 10.00–19.00 
Volný vstup do stálých expozic / 
Free admission to the permanent 
exhibitions 
www.moravska-galerie.cz

– PRAŽÁKŮV PALÁC / PRAŽÁK PALACE
Husova 18 (D4)

ART IS HERE: Nové a Moderní umění / 
New and Modern Art
Stálá expozice – vstup zdarma / Permanent 
exhibition – free admission
Stálá expozice Nové umění přináší vybrané 
kapitoly a příběhy umění po roce 1945. Její 
osu tvoří umělecká sbírka a archiv Jiřího 
Valocha, klíčové osobnosti nejen kulturního 
Brna. Expozici Moderního umění s díly Emila 
Filly, Toyen či Jana Zrzavého svou intervencí 
oživil německý umělec Clemens von Wede-
meyer.
en Premanent exhibition New Art 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. 
Exhibition Modern Art intervened by German 
artist Clemens von Wedemeyer includes 
works by Emil Filla, Toyen or Jan Zrzavý. 
k / c Ondřej Chrobák, Petr Ingerle, 
Jana Písaříková

– HLAVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTOR / 
MAIN EXHIBITION SPACE

Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2017 / 
Jindřich Chalupecký Award: 
The Final 2017
22. 9. – 14. 1. 2018
Romana Drdová, Dominik Gajarský, Richard 
Loskot, Martin Kohout a Viktorie Valocká. 
Finalisté 28. ročníku nejprestižnějšího čes-
kého ocenění pro vizuální umělce do 35 let 
pro výstavu v Moravské galerii připravili nové 
projekty. Jméno vítěze bude oznámeno na 
slavnostním udílení ceny 26. listopadu 2017 
v Univerzitním kině Scala. 
en Romana Drdová, Dominik Gajarský, 
Richard Loskot, Martin Kohout a Viktorie 
Valocká. The finalists of the 28th year of 
the most prestigious Czech award for visual 
artists up to 35 years, created new projects 
for the exhibition in the Moravian Gallery. 
The name of the winner will be annouced at 
the award gala night on 26th November 2017 
in Scala cinema. 
k / c Tereza Jindrová, Karina Kottová

– ATRIUM
Clemens von Wedemeyer: Nebeská havěť /  
Vermin of the Sky
22. 9. 2017 – 14. 1. 2018
Hostem Ceny Jindřicha Chalupeckého 2017 
je mezinárodně etablovaný německý umělec 
Clemens von Wedemeyer. Pro výstavu 
vytvořil poetický a přesto politický narativ, 
ve kterém iniciuje nečekaná spojení mezi 
historicky a obsahově nesourodými díly. 
en The guest artist of the Jindřich Chalu-
pecký Award 2017 is German artist Clemens 
von Wedemeyer. He created a poetic yet 
political narrative, building unexpected 
connections between both historically and 
conceptually disparate works. 
k / c Karina Kottová

– KNIHOVNA / LIBRARY
Nejkrásnější české knihy roku 2016 /  
The Most Beautiful Czech Books 2016
9. 11. 2017 – 30. 3. 2018
Jaké jsou nejkrásnější české knihy minulého 
roku? K nahlédnutí v knihovně Moravské 
galerie. 
en What are the most beautiful Czech books 
of the past year? To see in the Library of the 
Moravian Gallery. 
k / c Judita Matějová

– UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ 
MUZEUM / MUSEUM OF APPLIED ARTS 
Husova 14 (E4)

– HLAVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTOR, RESPIRIUM /  
MAIN EXHIBITION SPACE, RESPIRIUM

Paneland. Největší československý 
experiment / Czechoslovakia’s Great 
Housing Experiment
24. 11. 2017 – 18. 3. 2018
Výstava Paneland zprostředkuje nejen reálie 
o výstavbě panelových sídlišť v 70. a 80. 
letech, například dobovou rekonstrukci 
bytu 3+1. Představí i etapu vývoje sídlišť 
spojenou s jejich transformací po roce 1990. 
Významnou součástí výstavy je proměna 
vnímání sídlišť umělci. Doplňují ji interaktivní 
herní prvky. 
en The Paneland exhibition mediates not 
only realities about the construction of panel 
housing estates in the 1970s and 1980s, such 
as the reconstruction of the 3+1 apartment. 
It will also present the phase of the develop-
ment of the panel housing estates associated 
with their transformation after 1990. An 
important part of the exhibition is the trans-
formation of the perception of the panel 
housing estates by the artists. It is comple-
mented by interactive game elements. 
k/c Rostislav Koryčánek

– CAMERA
Automat na výstavu. Československý 
pavilon na Expo 67 / The Automatic 
Exhibition. The Czechoslovak Pavilion at 
Expo 67 in Montreal
24. 11. 2017 – 18. 3. 2018
Padesát let po úspěchu československé ex-
pozice na světové výstavě v Montrealu připo-
mínáme tehdejší originální výstavnické řešení 
vizuálním a uměleckohistorickým přenesením 
jejích hlavních témat a východisek. 
en An Automat for an Exhibition will recall 
the presentation of Czechoslovakia at the 
Expo 67 in Montreal, which took place half 
a century ago and with only a few material 
exhibits surviving. The exhibition concept 
combines a visual and an art-history section. 
k/c Daniela Kramerová, Marta Sylvestrová

– MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC / 
GOVERNOR´S PALACE
Moravské náměstí 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 / 
MAIN EXHIBITION SPACE

Vesmír je černý (O kosmos hino kalo) /  
The Universe is Black
3. 11. 2017 – 28. 1. 2018
Pohled Ladislavy Gažiové na chronologický 
příběh romského umění prostřednictvím 
sbírek Muzea romské kultury, který je osvo-
bozený od stereotypních kategorií a hledá 
cestu k „obecným“ dějinám umění. Součástí 
výstavy jsou výsledky letošního brněnského 
uměleckého sympozia romských umělců. 
en Exhibition presents a chronological story 
of Romani art built around items from the 
collection of the Museum of Romani Cultu-
re. It liberates the visual material from the 
stereotypes and seeks a path to "general" 
art history. The exhibition incorporates the 
results of an art symposium of the Romani 
artists. 
k / c Ladislava Gažiová

– SÁL ČÍSLO 6 / HALL 6
Nový (z)boží! Národní cena za studentský 
design 2017 / New G(o)ods! National Award 
for Student Design 2017
15. 9. – 29. 10.
Výstava prezentuje díla finalistů soutěže 
o Národní cenu za studentský design 2017, 
která se v letošním ročníku soustředí na 
produktový a industriální design. Slavnostní 
vyhlášení vítězů proběhne 19. října 2017 od 19 
h v Barokním sále Místodržitelského paláce. 
en The exhibition presents works by the 
finalists of the National Award for Student 
Design, which focuses on product and 
industrial design in this year's edition. The 
names of the winners will be annouced at 
the award gala night on 19th October 2017 in 
the Baroque Hall of the Governor's Palace. 
k/c Jitka Zemanová

– JURKOVIČOVA VILA / 
JURKOVIČ HOUSE
Jana Nečase 2 (E1) 
říjen út–ne 10.00–12.00 a 12.30–18.00, 
listopad čt–ne 10.00–12.00  
a 12.30–16.00, prosinec so–ne  
10.00–12.00 a 12.30–18.00 /  
October Tue–Sun 10–12 am and  
12.30–6 pm, November Thu–Sun  
10–12 am and 12.30–4 pm, December 
Sat–Sun 10–12 am and 12.30–6 pm 
Doporučujeme rezervaci předem / 
It is recommended to book guided tours 
+420 532 169 501 
www.moravska-galerie.cz/jurkovicova-vila

Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům / 
The Architect and His House
Stálá expozice / Permanent exhibition
Džadoňova vila, Jana Nečase 2 / Džadoň 
House, Jana Nečase 2
28. 4. 2017 – 25. 3. 2018
Co by se stalo, když by se do Jurkovičovy vily 
a přilehlé zahrady nastěhoval nový obyvatel 
a jaké předpoklady pro její zabydlení by měl 
mít? Tuto příležitost dostal umělec Tomáš 
Džadoň. 
en What would happen if new inhabitant 
did move into the Jurkovič house and the 
garden around and what assumptions should 
he have? This opportunity have artist Tomáš 
Džadoň. 
k / c Rostislav Koryčánek

– RODNÝ DŮM JOSEFA HOFFMANNA / 
JOSEF HOFFMANN MUSEUM
náměstí Svobody 263, Brtnice  
červenec a srpen denně 10.00–17.00, září 
út–ne 10.00–17.00, mimo tyto hodiny po 
předchozí domluvě na: +420 724 543 722, 
brtnice@moravska-galerie.cz /  
July–August Daily 10 am–5 pm, September 
Tue–Sun 10 am–5 pm, entry outside 
opening hours with prior arrangement: 
+420 724 543 722, brtnice@moravska-
galerie.cz

Josef Hoffmann: Inspirace / Inspirations
Stálá expozice / Permanent exhibition
Josef Hoffmann – Otto Wagner: O užitku 
a působení architektury / On the Use and 
Effect of Architecture
23. 5. 2017 – 13. 5. 2018
Nakolik ovlivnil jeden ze zakladatelů evropské 
moderní architektury Otto Wagner svého 
žáka Josefa Hoffmanna, prezentuje výstava 
v Rodném domě Josefa Hoffmanna. 
en The exhibition focuses on the influence 
of one of the founders of modern European 
architecture Otto Wagner on his student 
Josef Hoffmann. 
k / c Rainald Franz, Rostislav Koryčánek

MUZEUM MĚSTA BRNA
út – ne / Thu – Sun 10.00 – 18.00 
www.spilberk.cz
– HRAD ŠPILBERK (D3)

Stavba jako Brno. Od hradby k paneláku / 
Buildings as big as Brno. From fortification 
to prefabricated concrete buildings
1. 6. – 31. 12.
Přijďte se seznámit se středověkými 
a novověkými stavebními řemesly a se 
stavebním vývojem města Brna. Téma výstavy 
je symbolicky vymezeno výstavbou městské 
hradby jakožto základního znaku středověké-
ho města a rozvojem panelových sídlišť jako 
hradby novodobé. V jednotlivých částech 
výstavy představujících kostel, hradbu, 
měšťanský dům a hrad (pevnost) budou 
prezentována jednotlivá stavební řemesla. 
Závěr pak představí vývoj moderního bydlení 
19. a 20. století.
en Exhibition presents medieval and modern 
times building crafts and building develop-
ment in town of Brno. Particular parts of 
exhibition representing buildings such as 
church, rampart, castle or burgher house are 
accompanied by development of modern 
housing of 19th and 20th century. 
k/c Petr Holub
Radek Kratina: Konstanty a proměnné / 
Constants and Variables
30. 8. – 15. 10.
Brněnský rodák Radek Kratina (1928 – 1999) je 
průkopníkem variabilního přístupu k tvorbě, 
kdy divák ovlivňuje podobu díla. Výstava 
představí jak Kratinovy známé struktury ze 
zápalek, korkových zátek či těstovinových 
písmenek, dřevěné reliéfy či kovové trojroz-
měrné variabily, tak méně známé modrotis-
kové textilie prezentované na výstavě Expo 
58 v Bruselu. Přehlídka zmapuje výtvarnou 
cestu Radka Kratiny od 60. do 90. let 20. 
století a rozšíří ji o několik intervencí jeho 
kolegů z Klubu konkrétistů – Jiřího Hilmara, 
Dalibora a Ivana Chatrných. Jak fungují 
body, linie, rastry a rytmus a jak se do díla 
zapojuje divák? Výstava návštěvníkům nastíní 
vývoj konstruktivismu, op-artu, minimalismu 
a kinetismu.
en Radek Kratina (1928 – 1999) is a pioneer 
in variable approach to artwork allowing the 
spectator to influence appearance of the 
artwork. Show will present his works from 
60’s to 90’s, showing not only his famous 
ones such as structures from matches, 
corks, pasta letters but also blueprint textiles 
from Expo 58. Exhibition is extended by 
interventions of his colleagues from “Klub 
Konkretististů“. 
k/c Ilona Víchová
Jeden kmen / One Tribe
24. 9. – 31. 12.
Jeden kmen je výtvarný projekt s příběhem, 
ve kterém ožívá svět bytostí známých většině 
lidského světa jako skřeti. Ve svém vlastním 
jazyce se nazývají uruki a návštěvníci budou 
moci prostřednictvím výstavy nahlédnout 
hlouběji do každodenního života jednoho 
z kmenů jménem Snaga. Výstava fotografií 
a úryvků příběhu je provede táborem kmene, 
zakusí společně s válečníky boj i lov, stanou 
se svědky tajemného rituálu a na vlastní oči 
uvidí pohřeb starého šamana. Pokud vás láká 
neotřelá fantasy a rádi byste navštívili natu-
ralisticky ztvárněný svět divokého kmene, pak 
je to výstava přesně pro vás.
en Exhibition presents photos and fragments 
of story that is going to take visitor into fan-
tasy world of wild tribe called Snaga.
k / c Ctibor Ostrý
Kouzelný svět počítačových her /  
Magical world of computer games
23. 11. 2017 – 14. 1. 2018
Počítače a virtuální svět jsou pro dnešní 
mladou generaci samozřejmostí. Děti často 
hrají počítačové hry, jejichž vizualita ovlivňuje 
dětskou představivost. Vedle účelově poja-
tých počítačových her v této oblasti působí 
autorské týmy, které vytvářejí hry nápaditě 
výtvarně řešené, kde kromě hry hraje důleži-
tou roli originálně řešená vizuální stránka. Na 
jejich vzniku se mnohdy podílejí profesionální 
výtvarní umělci a uplatňují při nich stejné po-
stupy jako při vzniku uměleckého díla. Výsta-
va interaktivně představí hotové počítačové 
hry, ale i dílčí fáze použité při jejich tvorbě 
– od náčrtů a studií po prostorové modely. 
Návštěvníci uvidí díla známých tvůrců jako je 
Amanita Design, ale i menších týmů Paperash 
nebo Hangonit. 
en Computers and virtual reality are a natural 
thing for today´s young generation. The 
child´s imagination is affected by the visuality 
of the computer games often played by 
the children. Besides purposefully created 
computer games there are also artistically 
creative games made by authorial teams, in 
which, besides the game, an important role 
is played also by the original visual solution. 
Professional artists applying procedures 
used for creation of the artwork are often 
involved during their production. The 
exhibition will interactively present not only 
completed computer games, but also their 
partial phases used during their creation – 

– G99
Dominikánské nám. 9 (E4)

Natalia Dominguez Rangel:  
Izotropie / Isotropy
27. 9. – 29. 10.
Výstava Natalie Dominguez Rangel, ko-
lumbijské skladatelky a sound designérky, 
dlouhodobě žijící v Amsterdamu. Autorka 
reflektuje tíživou akustiku celého galerij-
ního prostoru G99. Výstava je výsledkem 
rezidentního pobytu autorky v Domě umění 
v rámci rezidenčního programu Brno Artists 
in Residence. 
en The exhibition by Natalia Dominguez 
Rangel, composer and sound artist, born 
in Columbia, living in Amsterdam, reflects 
the heavy acoustics of the entire G99 
gallery space. The exhibition is a result of 
author´s residency in the Brno House of 
Arts as a part of Brno Artists in Residence 
programme.
Benjamin Bronni
15. 11. – 29. 12.
Výstava Benjamina Bronni bude výsledkem 
rezidentního pobytu autora na Fakultě 
výtvarných umění a v Domě umění v rámci 
rezidenčního programu Brno Artists in 
Residence. Ve svých malbách, sochách a in-
stalacích se zabývá otázkou prostoru.
en The exhibition by Benjamin Bronni is 
a result of author´s residency in the Faculty 
of Fine Arts and the Brno House of Arts as 
a part of Brno Artists in Residence pro-
gramme. He is working on painting, sculpture 
and installations always dealing with the 
question of space.

FAIT GALLERY 
Ve Vaňkovce 2 (F5)
út – so / Tue – Sat 11.00 – 18.00

ČS koncept 70. Let / CS Conceptual  
Art of the 70S
11. 10. – 13. 1.
Výstava se zaměřuje na sledování tendencí, 
které se v umění idejí, záznamů, projektů 
a akcí výraznou mírou uplatňovaly v českoslo-
venském konceptuálním umění 70. let. Před-
staví různorodé podoby konceptuální práce 
s kresbou a fotografií, polohu konceptu vě-
novanou vztahu písma a obrazu, nebo na fu-
turologické, akční a environmentální projekty. 
Projekt je jedinečný zejména ve své snaze 
doložit na širokém spektru autorů vzájemnou 
provázanost českého a slovenského umění 
a poukázat na společná východiska výtvarné 
scény, která je od rozpadu Československa 
reflektována jako dva samostatné celky.
en The exhibition presents various forms 
of conceptual approach to drawing, 
photography, writing so as futuristic, action 
and environmental projects. The project is 
unique mainly in its ambition to prove the 
entanglement of Czech and Slovak concep-
tual art, which are now perceived as two 
autonomous units since the dissolution of 
Czechoslovakia in 1993. 
k / c Beata Jablonská, Denisa Kujelová  
a Jana Písaříková

GALERIE 209
Údolní 244/53, budova U4 (D3) 
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 umě-
ní. 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 před-
náškami či diskusemi určenými studentům 
celé školy i veřejnosti.
en Galerie 209 is a free platform for 
research and experimentation in art. It is 
a part of Painting II Department on Faculty 
of Fine Arts.

GALERIE ARCHITEKTURY BRNO
Starobrněnská 18 (E4) 
út – ne / Tue– Sun 10.00 – 18.00 
www.galeriearchitektury.cz

Veřejný prostor CZ_Krajina města / 
Public space CZ_Urban landscape
27. 9. – 27. 10.
Téma městkého veřejného prostoru, 
jeho ohrožení a možné obnovy patří 
dnes k aktuálním tématům urbanistických 
diskuzí i městských politik v mnoha zemích. 
Nejen ve světě, ale také v česku vzniká řada 
zajímavých pokusů, jak vrátit městský pro-
stor mezi klíčové kategorie plánování města, 
jak najít dnešní době přiměřenou formu 
i náplň, jak architektonickými prostřed-
ky posílit jeho sociální roli a estetickou. 
Výstava bude přehlídkou nejlepších realizací 
veřejných prostor v České republice za 
posledních 25 let.
en The exhibition is a review of the best 
architectural realizations in the public space 
of Czech Republic in past 25 years.
Města s dobrou adresou /  
Cities with good address
listopad
Jaká je cena veřejného prostoru? Co jsme 
ochotni udělat pro čistý vzduch? Jakou hod-
notu pro nás má zdravé a bezpečné prostře-
dí pro nás a naše děti?.. Pomoci zodpovědět 
tyto ale i další otázky může putovní výstava 
Města s dobrou adresou, o jejíž vznik se 
postaralo Velvyslanectví Dánska v ČR. Výstava 
má nastartovat v českých podmínkách veřej-
nou diskusi o kvalitě života v našich městech, 
především v souvislosti s mobilitou.
en The aim of the exhibition is to start 
a public discussion about the quality of life in 
Czech cities, mainly in relation with fresh air 
and mobility.
David Vávra – Běžet s domy /  
Run with houses
prosinec
David Vávra není jen známý herec a popu-
larizátor architektury (cyklus Šumná města 
a Šumné stopy), ale je především architek-
tem. Brněnská repríza výstavy Davida Vávry 
připravenou Galerií Jaroslava Fragnera 
přináší ohlédnutí za jeho architektonic-
kou a výtvarnou tvorbou. Kromě několika 
vybraných staveb, prezentovaných i formou 

modelů, představí výstava průřez tvorbou, 
originály pastelů včetně skic a plánů 
k nerealizovaným a dosud nedostavěným 
projektům, koláže, ale také scénografické 
návrhy divadelních her.
en David Vávra is a famous actor and popu-
lizer of architecture but also an architect 
himself. The exhibition is a selection of his 
architectural work presented by models, 
sketches, plans and also scenographic 
designs.

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

Miroslav Krobot
12. 9. – 13. l0.
Autorská výstava brněnského malíře 
k životnímu jubileu bude malou výběrovou 
retrospektivou
přidat tečku
en Small retrospective of a painter con-
nected with Brno to his anniversary.
k / c Josef Chloupek

GALERIE ART
Pekařská 76 (C4) 
po – ne / Mon–Sun 16.00 – 23.00 
www.galerieartbrno.cz

Brno 16
11. – 14. 10.
Kino Art + Galerie Art = láska. Domáci filmo-
vý festival Kina Art, Brněnská 16, sa tentokrát 
výnimočne udeje v Sále Břetislava Bakaly. 
Súčasťou rodinnej artovej dramaturgie je aj 
výstava našej obľúbenej autorskej a part-
nerskej dvojice & – Bára Trnková a Tom 
Javůrek vo foyer festivalového miesta. Bára 
a Tom sú okrem iného aj kurátormi výklado-
vej Galérie Umakart a vituálnej Screensaver 
Gallery. Pre B16 pripravujeme routrovú 
výstavu, tak ju určite neprehliadnite!
en The short movie festival Brno 16 is 
accompanied by a virtual exhibition of 
artistic and life couple & – Bára Trnková and 
Tom Javůrek.
brno16.cz

GALERIE FAVU
Údolní 244/53, budova U2 (D3) 
www.facebook.com/FaVU.VUT

Výstava radikálního realismu / 
The Radical Realism Exhibition
11. 10. – 1. 11.
Výstava bude smapovat dílčí výsledky úsilí 
radikálních realistů, které vytyčili ve svém 
manifestu.
en The exhibition displays partial results of 
Radical Realists' goals as they set them in 
their manifesto.
Personifikace / Personification 
Dalibor Knapp, Anna Kryvenko, Lali 
Laytadze, Zuzana Lazarová, Šimon Levitner, 
Johana Novotná, Petr Zabrodský
8. 11. – 6. 12.
Výstava skupiny mladých umělců, kteří spolu 
fungují v každodenní komunikaci a sdělují 
podobné myšlenky a názory, reflektují dneš-
ní dobu a prostředí. Výběr vychází z dřívější 
úspěšné spolupráce a navazuje na jednotlivé 
nápady. Cílem je vytvořeni společné insta-
lace v rámci daného galerijního prostoru 
a zahrnuje doprovodný program v podobě 
site-specific performancí. Plánovaná výstava 
je souhrnem reakcí vytvořených pomocí 
různých způsobů instalací a uměleckých 
forem jako fotografie, objekty, performance, 
video a zvukové instalace.
en A group of young artists who operate 
on every-day basis to share their thoughts, 
ideas and reflect our time and environment.
k / c Katarína Gatialová
Jakub Roczek: Přišla zpráva z Kodaně / 
The Message from Copenhagen
13. 12. 2017 – 24. 1. 2018
Výstavní projekt Přišla zpráva z Kodaně 
čerpá z předpokladu, že svět lze stále 
rozdělit na dvě poloviny, přírodu a kulturu. 
Tato schizofrenní pozice dovoluje odhalovat 
trhliny v jazykových pojmech, které běžně 
používáme k dorozumívání. Tématem 
výstavního projektu je právě jeden z těchto 
pojmů, pojem síla. Fyzikální výzkum 20. 
století ukázal, že síla je prázdným pojmem, 
který se snaží definovat sám sebe a tudíž 
se v přírodě nenachází tak jak ji člověk 
chápe. Pro kulturu je ale síla podstatným hy-
batelem. Pojem síly je jako doma na úrovni 
národních států soupeřících o moc a území 
nebo na poli tržní ekonomiky.
en The research in 20th century phys-
ics displayed that there is no such thing 
as power in nature and it is in fact just 
men's conceptual construction. Never-
theless in culture, power is still a crucial 
phenomenon to influent national states in 
struggle for land, dominion or economics.

GALERIE KLUBOVNA 
Francouzská 33 (C5) 
út + čt (v ostatní dny po domluvě) / 
Tue + Thu (other days by an appointment) 
17.00–19.00 
www.galerieklubovna.cz

Vilém Duha: Netřeba plakat nad rozlitým 
mlékem
4. 10. – 26. 10.
Reliéfy Viléma Nováka netřeba představo-
vat. Digitální 3D koláže sofistikovaně vetkané 
do přediva přírodního materiálu již mnozí, 
kdo objevují současnou uměleckou scénu, 
důvěrně znají. Nové kompozice IRL v galerii 
Klubovna Brno. 
en There is no need to introduce the reliefs 
of Vilém Novák. 3D digital collages sophisti-
catedly embedded into the natural materials 
are already familiar to many of those, who 
discover the contemporary art scene. New 
composition of IRL in the Klubovna gallery, 
Brno. 
k / c Tomáš Javůrek
Csilla Klenyánszi, Jakub Šimčik, Lilla Szász: 
Pillars of Home
1. 11. – 8. 12.
Výchozím bodem výstavy je domov a pocit 
svázanosti s určitým místem. Umělci zkou-
mají, jak se tato myšlenka změnila v dnešním 
světě nuceného nebo dobrovolného 
cestování i "nomádského" životního stylu 
a prezentují různé strategie, jak znovu 
odzískat jeho podstatu. 

sketches, studies and spatial models. Visitors 
can see works of famous makers such as 
Amanita Design, but also smaller teams such 
as Paperash or Hangonit. 
k / c Robert Janás

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY / 
MUSEUM OF ROMANI CULTURE
Bratislavská 67 (C6) 
út – pá, ne / Tue–Fri, Sun 10.00 – 18.00
www.rommuz.cz

Muzeum je unikátní institucí zabývající se his-
torií 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.
Bez nenávisti? / HateFree?
Ivanka M. Čonková, Kundy Crew, Magda 
Fabiańczyk, Lukáš Houdek, Milan Kohout, 
Michaela Pospíšilová Králová, Tamara Moy-
zes, Csaba Nemes, Romane Kale Panthera, 
Tomáš Rafa, Moje Ralsko, Franceska a Sára, 
Richard Wiesner
13. 10. 2017 – 25. 2. 2018
Výstava navazuje na projekt HateFree 
reagující na nárůst nenávistných postojů vůči 
menšinám v ČR.
en Exhibition is a follow-up of the HateFree 
project responding to an increase in hateful 
attitudes toward minorities in the Czech 
Republic.

NADVEŘEGALERIE
Kamenná čtvrť 27 (F2) 
út + čt / Tue + Thu 16.30–20.00 nebo po 
domluvě / or by appointment, 
na mob.: 723833687 
www.facebook.com/nadveregalerie

Jedno Jedlo – Present
19. 10. – 5. 11.
Tereza Damcová (Frída Kakao)
9. 11. – 10.12.
Od září nabízíme komentované prohlídky 
ateliérů Fakulty výtvarných umění. Termíny 
domlouvejte na fb. Nadveřegalerie nebo 
mob.723833687

OFF / FORMAT 
Gorkého 41 – dvorní trakt / yard (D3) 
út / Tue 16.00-19.00
ne / Sun 14.00-19.00 
tel: +420 737 969 098
www.offformat.cz

Oto Hudec: Dům Isabely / 
House of Isabella
4. 10. – 31. 10.
Slovenský umělec Oto Hudec tematizuje ak-
tuální společenské procesy, zabývá se napří-
klad ekologickou problematikou, mechanismy 
zbrojního byznysu či sociálním vyloučením 
a integrací. Tyto jevy nejen komentuje, ale 
často sám aktivně intervenuje v prostředí 
komunit kapverdských venkovanů, lisabon-
ských imigrantů či slovenských romských 
osad. Prezentace připravená pro galerii 
OFF/FORMAT přibližuje umělcův současný 
projekt z Kapverd, charakterem intimnější 
příběh setkání s obyvatelkami jednoho 
domu, s jejich každodenností, běžnými osudy 
a „filosofií“. Ten nemá povahu angažovaného 
či voyeurského ataku, ale tiché empatické 
konfrontace. Tu může zakusit i divák v pro-
středí umělcovy typičtější instalace, tvořené 
poetickými rekonstrukcemi, dokumentacemi 
a alegoriemi ve formě objektů a videa.
en Slovak artist Oto Hudec is interested in 
the processes in nowadays society such as 
ecology, arms industry or social exclusion 
or integration. The current project is an 
intimate story of encounter with residents of 
one house of Cape Verde islands.
Projekt VýTěr
Projekt je především příležitostí k seznáme-
ní výtvarníků a teoretiků, kteří v párové či 
skupinové spolupráci připravili své výstavní 
koncepty pro galerii OFF/FORMAT. Vybrané 
koncepty získaly podporu a jsou realizovány 
v rámci podzimního tematického výstavního 
bloku.
Vybrané projekty budou upřesněny v průbě-
hu října 2017, sledujte web.
9. 11.-28. 11., první výstava
30. 11.-19. 12., druhá výstava
21. 12. 2017 – 16. 1. 2018, třetí výstava
en Artists and theoreticians prepared their 
exhibiting concepts in pairs or groups. See 
the gallery's web for more info.

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

Pátí na světě: křest alba Uniori 
+ host Pjoni
1. 10., 20.00
Koncert kapely Pátí na světě, kde se bude 
křtít album Uniori za účasti vzácných hostů 
Pjoni.
Kroužek elektronické hudby
2. 10., 14.30
Kroužek elektronické hudby pro děti od 8 let, 
jenž je zaměřen na tvorbu hudby v počítači, 
práci s elektronickými hudebními nástroji 
a pódiovou prezentaci elektronické hudby 
s VJingem.
Beseda s Erikou Bezdíčkovou
2. 10., 19.00
Diskusní setkání Michala Doležala s přeživší 
holokaustu Erikou Bezdíčkovou.
PECHA KUCHA NIGHT BRNO vol. 20: 
Post-Postmoderna
3. 10., 20.00
Další ze série prezentačních večerů vě-
novaných umění, architektuře a rozpustilé 
kreativitě. [Peča-kuča] je japonský výraz 
pro povídání, ale také způsob představení 
zajímavých lidí, nápadů a projektů.
Palo Fabuš: TECHNIKA A MYŠLENÍ
4. 10., 19.00
První ze tří přednášek Pala Fabuše na téma 
technika a myšlení.
OLD’S COOL: Brno šije ponožky od babičky
7. 10., 14.00
Druhé brněnské uvedení úspěšného mezi-
generačního workshopu, jenž umožní zá-

jemcům naučit se, jak se pletou ponožky od 
babičky. Do háčkování a pletení se vrhneme 
pod vedením babiček – pletařek.
OLD’S COOL: Nevěra v Brně
7. 10., 19.00
Mezigenerační debata. Někdo má názor, 
někdo zkušenost. Nevěra je téma, který se 
týká všech bez rozdílu věku. Jaké jsou hranice 
nevěry? Přijďte s námi diskutovat.
Kroužek elektronické hudby
9. 10., 14.30
Kroužek elektronické hudby pro děti od 8 let, 
jenž je zaměřen na tvorbu hudby v počítači, 
práci s elektronickými hudebními nástroji 
a pódiovou prezentaci elektronické hudby 
s VJingem.
Generace Z: Listujeme Listy
12. 10., 18.00
Panelová diskuse o odkazu, významu 
a budoucnosti Listů. Účast potvrdili: Tomáš 
Tichák, Patrik Eichler, prof. Jan Novotný, Anna 
Šabatová.
Děti mezi reprákama
13. 10., 20.00
Koncert s křtem nové desky hudebního 
uskupení Děti mezi reprákama.
Kroužek elektronické hudby
16. 10., 14.30
Kroužek elektronické hudby pro děti od 8 let, 
jenž je zaměřen na tvorbu hudby v počítači, 
práci s elektronickými hudebními nástroji 
a pódiovou prezentaci elektronické hudby 
s VJingem.
Moor Mother (US)
17. 10., 20.00
Koncert experimentálního projektu básnířky 
a hudebnice z Filadelfie Camaei Ayewy. Její 
dílo se dá označit jako "hardcore poe-
zie", "power electronics", "slave punk" či 
"protestní hudba." Ayewa sama odolává ka-
tegorizaci a preferuje sebeoznačení pomocí 
termínu "cestovatel času".
Generace Z: Cena levné práce
19. 10., 18.00
Saša Uhlová bude mluvit o svém projektu, 
ve kterém jako novinářka mapovala podoby 
levné práce.
Heathers On Tour (HOT)
21. 10., 19.00
Umělkyně Veronika Burger, Nora Jacobs 
a Nicole Sabella vytvoří, podle motta „your 
documentation is my documentation is my 
material is my next show“, performativní in-
stalaci inspirovanou scénáři hororových filmů. 
Propojením prvků ze svých dřívějších děl 
(textů, choreografických prvků, performa-
tivních objektů) s novými kostýmy a centrální 
otočnou scénou vznikne nové dílo, na kterém 
v navazující přednášce představí feministic-
ký pracovní přístup v ženském uměleckém 
kolektivu.
Kroužek elektronické hudby
23. 10., 14.30
Kroužek elektronické hudby pro děti od 8 let, 
jenž je zaměřen na tvorbu hudby v počítači, 
práci s elektronickými hudebními nástroji 
a pódiovou prezentaci elektronické hudby 
s VJingem.
Živé hraní k promítání: BASTL Instruments
28. 10., 13.00
Dětský multimediální workshop, host Ondřej 
Merta.
D'Epog: Sakurambo
28. 10., 21.00
Experimentální divadlo. Klasické činoherní 
monodrama volně inspirováno životem, dílem 
a heroickou smrtí držitele Nobelovy ceny za 
literaturu Yukio Mishimy.
S(o)unday Mixtapes
29. 10., 19.00
Pravidelný nedělní večer věnovaný experi-
mentální hudbě.
Kroužek elektronické hudby
30. 10., 14.30
Kroužek elektronické hudby pro děti od 8 let, 
jenž je zaměřen na tvorbu hudby v počítači, 
práci s elektronickými hudebními nástroji 
a pódiovou prezentaci elektronické hudby 
s VJingem.
VISITING EDITORS #4 Daniel Tudor 
Munteanu / OfHouses
31. 10., 19.00
Pokračování série diskusí a přednášek o no-
vých modelech publikování v architektuře.
Palo Fabuš: Technika a myšlení
1. 11., 19.00
Druhá ze tří přednášek Pala Fabuše na téma 
technika a myšlení.
Generace Z: Reforma Hegelova morálního 
ekonomismu u A. Honnetha I.
2. 11., 18.00
Přednášku přednese prof. Břetislav Horyna.
Vinyla: Esazlesa / India
4. 11., 20.00
Koncertní večer Hudebních cen Vinyla, který 
je součástí doprovodného programu VI. roč-
níku cen. Vstupné: 100 Kč (pouze na místě)
Kroužek elektronické hudby
6. 11., 14.30
Kroužek elektronické hudby pro děti od 8 let, 
jenž je zaměřen na tvorbu hudby v počítači, 
práci s elektronickými hudebními nástroji 
a pódiovou prezentaci elektronické hudby 
s VJingem.
VISITING EDITORS #5 Mark Minkjan /  
Failed Architecture
7. 11., 19.00
Pokračování série diskusí a přednášek o no-
vých modelech publikování v architektuře.
Adaptivní strategie
11. 11., 18.00
Zahajovací symposium výstavy architektonic-
kých instalací. Vystavující Danica Pišteková, 
Kristína Rypáková a kol., Gregor Holzinger, 
Adam Orlinski, Záviš Unzeitig a další. Kurátor: 
Jakub Kopec.
Kroužek elektronické hudby
13. 11., 14.30
Kroužek elektronické hudby pro děti od 8 let, 
jenž je zaměřen na tvorbu hudby v počítači, 
práci s elektronickými hudebními nástroji 
a pódiovou prezentaci elektronické hudby 
s VJingem.
Živé hraní k promítáni
18. 11., 13.00
Dětský multimediální workshop.

 UMA AudioGuide
k / c kurátor / curator

 mimo mapu / out of map
Informace o termínech vernisáží najdete 
na stránkách artmap.cz a v našem 
newsletteru a nebo streamu příspěvků 
na FB ArtMap.

DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA / 
THE BRNO HOUSE OF ARTS
www.dum-umeni.cz 
út – ne / Tue–Sun 10.00 – 18.00

– DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA
Malinovského nám. 2 (D5)

Tomáš Ruller: 
PERFORM-MADE / Odolné okamžiky
PERFORM-MADE / Resistant Moments
13. 9. – 12. 11.
Retrospektivní výstava představí tvorbu 
Tomáše Rullera (*1957), významného 
představitele akčního umění a jednoho 
z prvních tvůrců českého videoartu, od 
roku 1974 do současnosti. 
en The retrospective exhibition of an 
important exponent of action art and, 
also, one of the first creators of video art, 
Tomáš Ruller, is held on the occasion of his 
anniversary. In a comprehensive yet selec-
tive manner the exhibition will present the 
body of the artist’s oeuvre from 1974 to the 
present. 
k / c Dušan Brozman
Karel Otto Hrubý
6. 12. – 4. 3.

K. O. Hrubý byl významnou osobností 
soudobé české fotografie, pedagogem, 
kurátorem, autorem literatury o fotografii, 
organizátorem přednášek. V roce 2016 
uplynulo 100 let od jeho narození – jeho 
odkaz připomene souborná výstava, 
jejíž koncepce bude vycházet z hlavních 
tematických oblastí a názorových okruhů 
autorova fotografického díla. 
en K. O. Hrubý was an important figure 
in contemporary Czech photography, 
teacher, curator and reviewer of exhibi-
tions, author of literature about photog-
raphy, organizer of lectures in the realm 
of amateur photography. In 2016 he would 
have celebrated his 100th birthday – his 
legacy will be commemorated by a retro-
spective exhibition. 
k / c Jana Vránová, Antonín Dufek, Lukáš 
Bártl
Tadeáš Kotrba
6. 12. – 4. 3.

Malby Tadeáše Kotrby reflektují autorovy 
konkrétní zážitky i vzpomínky, asociují 
pocity s nimi spojené i existenciální úvahy 
obecnějšího dosahu. Vycházejí z autorova 
vnitřního světa, jeho subjektivní interpre-
tace jevů.
en The paintings of Tadeáš Kotrba reflect 
the artist’s own experiences and memories, 
invoking the feelings behind them as well 
as existential thoughts of a more general 
nature. They stem from the artist’s inner 
world, his subjective interpretation of phe-
nomena which are significant to him. 
k / c Jana Vránová

– DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU
Dominikánské nám. 9 (E4)

Městské zásahy / City Interventions
27. 9. – 29. 10.
Návrhy na úpravy veřejného prostoru Brna 
vytvořili architekti, studenti, i laici v reakci 
na výzvu vyhlášenou Městskými zásahy 
v dubnu 2016. Návštěvníci mohou jednot-
livé zásahy vystavené v podobě modelů 
vytvořených samotnými autory ohodnotit 
– výsledky ankety budou předány Kanceláři 
architekta města Brna. 
en City Interventions Brno 2016 was an-
nounced in April 2016 and by the end of 
August of the same year sixty proposals for 
various modifications to the public spaces 
in Brno, of places through which we may 
walk every day but which we often hardly 
notice, were received. 
k / c Jakub Kořínek, Lenka Sedláčková
It Is As You Think It Is  
Izabela Tarasewicz, Alicja Bielawska,  
Piotr Łakomy, Gizela Mickiewicz,  
Wojciech Bąkowski, Witek Orski,  
Agnieszka Kacprzak, Franciszek 
Orłowski+Jan Szewczyk,  
Magdalena Starska, Paweł Bownik
15. 11. – 14. 1.
Prezentace dnes již etablovaných polských 
umělců střední generace, jejichž tvorba 
se pohybuje v intencích křehké abstrakce 
a jemných asociativních prvků skutečnosti. 
Odkazuje ke snovým prvkům, vzbuzujícím 
otázky po charakteru reality.
en The exhibition presents already estab-
lished Polish artists who work in the field 
of fragile abstraction that is combined with 
soft elements of reality in an associative 
manner. 
k / c Monika Szewczyk �

NEJVĚTŠÍ 
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Kroužek elektronické hudby
20. 11., 14.30
Kroužek elektronické hudby pro děti od 
8 let, jenž je zaměřen na tvorbu hudby 
v počítači, práci s elektronickými hudebními 
nástroji a pódiovou prezentaci elektronické 
hudby s VJingem.
Generace Z: Reforma Hegelova morálního 
ekonomismu u A. Honnetha II.
21. 11., 18.00
Přednášku přednese prof. Břetislav Horyna.
Cities Aviv
23. 11., 20.00
Koncert eklektického rapera a producen-
ta Gavise Mayse z Memphisu, jenž je více 
známý pod pojmem Cities Aviv.
Trevor Dunn + Balazs Pandi
26. 11., 20.00
Koncert amerického baskytaristy, kontra-
basisty a skladatele Trevora Dunna společně 
s maďarským bubeníkem Balazsem Pandim.
Kroužek elektronické hudby
27. 11., 14.30
Kroužek elektronické hudby pro děti od 
8 let, jenž je zaměřen na tvorbu hudby 
v počítači, práci s elektronickými hudebními 
nástroji a pódiovou prezentaci elektronické 
hudby s VJingem.
Vinyla: Lazer Viking / ±0
28. 11., 20.00
Koncertní večer Hudebních cen Vinyla, který 
je součástí doprovodného programu VI. roč-
níku cen. Vstupné: 100 Kč (pouze na místě)
Nic + Nikander
1. 12., 20.00
Koncert atmosférického black metalového 
uskupení Nic z Plzně, které doprovodí sto-
ner/sludge metaloví Nikander z Brna.
Kroužek elektronické hudby
4. 12., 14.30
Kroužek elektronické hudby pro děti od 
8 let, jenž je zaměřen na tvorbu hudby 
v počítači, práci s elektronickými hudebními 
nástroji a pódiovou prezentaci elektronické 
hudby s VJingem.
Palo Fabuš: TECHNIKA A MYŠLENÍ
6. 12., 19.00
Třetí ze tří přednášek Pala Fabuše na téma 
technika a myšlení.
Generace Z: Reforma Hegelova morálního 
ekonomismu u A. Honnetha III.
7. 12., 18.00
Přednášku přednese prof. Břetislav Horyna.
Kroužek elektronické hudby
11. 12., 14.30
Kroužek elektronické hudby pro děti od 
8 let, jenž je zaměřen na tvorbu hudby 

v počítači, práci s elektronickými hudebními 
nástroji a pódiovou prezentaci elektronické 
hudby s VJingem.
VISITING EDITORS #6 Anna Puigja-
ner / MAIO
15. 12., 19.00
Pokračování série diskusí a přednášek o no-
vých modelech publikování v architektuře.
Živé hraní k promítáni
16. 12., 13.00
Dětský multimediální workshop.
Kroužek elektronické hudby
18. 12., 14.30
Kroužek elektronické hudby pro děti od 
8 let, jenž je zaměřen na tvorbu hudby 
v počítači, práci s elektronickými hudebními 
nástroji a pódiovou prezentaci elektronické 
hudby s VJingem.

SOLO OFFSPACE
Körnerova 9 (D5) 
solooffspace.tumblr.com 
www.facebook.com/solo.offspace

Radim Peško
7. 10. – 30. 11.

STROM ART GALLERY
třída Kpt. Jaroše 31 (E4) 
út– pá, 13.00–18.00 
stromart.cz

Jana Bernartová: Červená jako Ferrari
11. 10. – 10. 11.
k/c Petr Kamenický a Markéta Žáčková
Ondřej Kotrč: Garden
23. 11. – 12. 1.
k/c Petr Kamenický a Markéta Žáčková

TIC GALERIE
Turistické informační centrum 
města Brna, Radnická 4 (G5) 
út – pá / Tue-Fri 10.00 – 18.00, 
so / Sat 10.00 – 14.00 
www.galerie-tic.cz

– GALERIE MLADÝCH
Alžběta Bačíková: Prohnutá dlažba /  
Curved Pavement
20. 9. – 28. 10.
Alžběta Bačíková rozběhla pátrání po ne-
dávno zmizelé významné české keramičce 
a designérce interiérů Jarmile B. Krátký 
biografický film prezentovaný v tříkanálo-
vé videoinstalaci pátrá po jejích stopách 
sahajících až do roku 2015, kdy byla zestárlá 
umělkyně definitivně prohlášena za nezvěst-
nou. Architektonické řešení výstavy vychází 
ze stávající architektury Galerie mladých 
připomínající klasické turecké lázeňské 
bazény s klenbovým stropem.

en This short movie is a biographical 
investigation after the destiny of Czech 
interior and ceramics designer Jarmila B. 
Krátký who disappeared and had been 
declared as missing in 2015. 
k/c Zuzana Janečková
Jakub Roček: A nastala rovnováha / 
And Balance Had Occured
7. 11. – 2. 12.
Dvoukanálová videoinstalace Jakuba Ročka 
prorokuje budoucnost, kde stroj už není v 
roli otroka, člověk již nežije na Zemi a ká-
men už není objektem. V novém prostředí 
je i nové světlo, ve kterém oko nespatřuje 
doposud známou realitu, ale ukazuje se 
mu realita nová, zatím neznámá. Není zde-
formovaná nebo překroucená, je tu aby ve 
své totalitě nahradila tu starou. Ustálené 
kategorie, ve kterých jsme zvyklí si vykládat 
svět, visí na tenkém vlásku.
en Jakub Roček's two-channel video 
installation prophesies a future where ma-
chine is no longer a slave, human doesn't 
live on earth and stone is no longer an 
object. In new environment there is also a 
new light that visualizes new, yet undiscov-
ered reality to an eye.  
k/c Zuzana Janečková
Petra Lelláková a Vladimíra Večeřová: 
Murmuriu
12. 12. – 13. 1.
Projekt Petry Lellákové a Vladimíry Ve-
čeřové Murmuriu vznikal v sicilské krajině 
a volně navazuje na video Marmotour, ve 
kterém se staly autorky součástí carrarské-
ho mramorového lomu. Krajina a přírodní 
podmínky zde nehrají roli pozadí, ale rov-
nocenného činitele, se kterým se potýkají 
různými způsoby, stejně tak jako samy se 
sebou a to vždy spolu s jim vlastním humo-
rem, ve kterém nalezneme grotesknost, 
absurditu či nepatrnou dávku ironie, jež 
úzce souvisí s kritickým pohledem na pře-
vahu racionality v současném světě.
en Murmuriu project emerged in the 
landscape of Sicily, nevertheless the 
landscape is not only the background 
but a full-fledged agent that the authors 
confront with their own humor, grotesque 
and irony. 
k/c Alžběta Cibulková

– GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE
Od knihy ku knihe 
Jan Čumlivski, Katarína Hrušková  
a Peter Puklus, Palo Čejka, Svätopluk 
Mikyta, Tomáš Klepoch
20. 9. – 28. 10.
Výstava Od knihy ku knihe představuje tři 
umělecké projekty, na jejichž počátku stály 

knižní tituly nalezené v antikvariátech na 
různých místech střední Evropy. Jejich 
sdělení, estetický charakter „knihy jako 
předmětu“ i historický kontext se staly 
východiskem pro vznik nových autor-
ských děl, jejichž „logickou“ materializací 
se znovu stala kniha: „Kniha jsi a v knihu 
se obrátíš.“ Tak by mohlo znít společné 
motto vystavených projektů zastřešených 
uměleckým centrem Banská St a nica 
Contemporary, které funguje jako nezávislá 
produkční a distribuční platforma, jež 
prostřednictvím uměleckých rezidencí 
poskytuje všestranné zázemí pro realizaci 
uměleckých projektů.
en Books found in different antiquities 
across the Central Europe initiated the 
creation of new artworks that manifested 
its character mostly in the form of a book 
again. For book you are and to book you 
will return. 
k/c Zuzana Bodnárová, Svätopluk Mikyta
Marek Meduna s Lindou Dostálkovou
7. 11. – 13. 1.
Výstava výrazné osobnosti českého vizuální 
umění vzniká ve spolupráci s další výraznou 
osobností, s umělkyní a kurátorkou Lindou 
Dostálkovou. Koncept výstavy je založen 
na cíleném „antikonceptuální“ přístupu. 
Vystaveny budou aktuální nebo dosud 
neprezentované práce.
en The exhibition of two significant figures 
of Czech visual art is based on a concept 
of strictly "anticonceptual" approach to its 
formation.
k/c Linda Dostálková

– KONTEXT
Radim Scholaster a Pavel Šuráň: 
RITUAL INVEST A.S. IČO: R2I0T1U7S
20. 9. – 28. 10.
Autoři ve svém projektu pracují s výra-
zovým prostředkem rituálu. Ten využívají 
k nastavení příjemného klimatu či přiroze-
ného prostředí pro konzumaci duchovního 
uměleckého díla velebeného a nazíraného 
s principem vstřícnosti, tak, aby se zapále-
ný autor při prezentování své instalace cítil 
spokojený. Kurátoři při vymýšlení či apliko-
vání rituálů využívají nablýskaných zkratek 
a laibachovsky-komixového pojetí historie 
(či historické utopie). Sami se přitom cítí 
jako firma zabývající se vytvářením rituálů 
na klíč, působící svým rituálním lobby na 
spolupracovníky, komparz i obecenstvo.
en The authors feel as if they were 
a ritualistic lobbying company to produce 
turnkey rituals to effect their co-workers, 
alternates and audience. 
k/c Alexandr Jančík a Pavel Šuráň

Martin Fišr: Střed / Midst
7. 11. – 2. 12.
Vizuální umělec a kurátor Martin Fišr 
představí svůj nejnovější projekt zahrnující 
augmentované pohlednice, závojnaté 
výklenky a trpké schodiště.
en His latest project includes augmented 
postcards, vicious niches and bitter 
stairway. 
k/c Nina Michlovská
Vladimír Havlík a Jan Krtička: Růže je
12. 12. – 13. 1.
Vladimír Havlík a Jan Krtička připravují pro 
Galerii KonText ve foyer TIC romantickou 
interaktivní instalaci, která návštěvníka 
přenese do hlavy Gertrudy Steinové.
en Romantic interactive installation has the 
power to relocate the audience into the 
mind of Gertrude Stein.
k/c Lenka Vítková

– ČÍTÁRNA WWW
Jiří Žák: Czech ASMR / Chuť uhlí
V roce 2017 dáváme prostor projektům, 
které jsou místně specifické. Celoročně 
probíhá projekt Jiřího Žáka Autonomous 
Infected Sensory Meridian Respons, který je 
uploadován na web galerie.
en Jiří Žák's Autonomous Infected Sensory 
Meridian Respons Project is available on-
line at www.galerie-tic.cz. 
k/c Tina Poliačková
Jiří Žák: Czech ASMR / RMSR
7. 11. 2017 – 13. 1. 2018 
k/c Tina Poliačková

VILA TUGENDHAT
Černopolní 45 (B5) 
út–ne / Tue–Sun 10.00–18.00 
www.tugendhat.eu 
Vstupenky rezervujte na tel. / Reserve 
the tickets at: +420 515 511 015/017 
nebo na / or e-mailu: info@tugendhat.eu

Brno a Suomi. Echoes – 100 let  
finského designu a architektury /  
Brno and Suomi. Echoes – 100 Years  
of Finnish Design and Architecture
27. 9. – 5. 11.
Výstava SUOMI a BRNO prezentuje vzá-
jemné vztahy mezi osobnostmi moravské 
metropole a finskými protagonisty (Alvar 
a Aino Aalto, Nils Gustav Hahl aj.) v mezivá-
lečném období.
Výstava je věnovaná finském designu a ar-
chitektuře 100. výročí nezávislosti Finska. 
en The exhibition BRNO and SUOMI pres-
ents the relations between the Moravian 
metropolis the Finnish protagonists (Alvar 
and Aino Aalto, Nils Gustav Hahl, etc.) 
between the world wars. 

The Echoes celebrates the 100th anniver-
sary of Finland's independence (1917–2017) 
through an eye-catching account of Finnish 
design and architecture. 
Exhibitions are open prior reservation. 
Admission: 50 CZK
František Kalivoda a ARTEK
18. 10. v 19:00
Přednáška kurátora výstavy a vedoucího 
Oddělení architektury Muzea města Brna 
Jindřicha Chatrného. 
Vstupné 100 CZK, snížené 50 CZK. Nutná 
rezervace www.tugendhat.eu 
Lecture by head of the Department of 
Architecture of the Museum of the City of 
Brno Jindřich Chatrný. Admission: 100 CZK, 
reduced 50 CZK. Make a reservation on 
www.tugendhat.eu.
Vstupenky rezervujte na tel: +420 515 511 
015 nebo e-mailu: info@tugendhat.eu

na výletě / on a trip

GALERIE KABIET T
12. budova továrního areálu Zlín
J. A. Bati 5637, Zlín 760 01
www.kabinett.cz

Mark Ther: Divoké Louky / Wild Meadows
10. 11. – 15. 12.
Velkoformátové kresby krajinných scenérií 
budou instalačním záměrem posunuty do 
vypjaté dramatické situace společenské 
události nejistého určení.
en Large-format landscape scenery draw-
ings create a dramatic tense of a social 
event of uncertain kind.
k / c Edith Jeřábková

�
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Paneland. Největší československý experiment / Czechoslovakia’s Great Housing Experiment. 24. 11. 2017 – 18. 3. 2018 
Moravská galerie v Brně / Moravian Gallery in Brno, www.moravska-galerie.cz. Ilustrace / illustration: Jan Šrámek


