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ADAM GALLERY
Ve Vaňkovce 2 (H5)
po–ne 12.00–18.00, čt zavřeno /
Mon-Sun 12 am-6 pm, Thu closed
www.adamgallery.cz
Jiří Černický: Dolby Malba (Dobití
Dantova pekla Thor Heyerdahlem)
14. 10.–31. 12.
Jiří Černický je jedním z klíčových autorů
umělecké generace 90. let 20. století,
studoval VŠUP a AVU v Praze, získal Cenu
Jindřicha Chalupeckého. Výstava nabízí
aktuální přehlídku vybraných prací, „dolby
malby“, které jsou vytvářeny především
alternativně, s použitím různých postupů
a materiálů. Jde vlastně svým způsobem
o obrazové objekty, či objekty s obrazovým
přesahem.
– GALERIE NA MOSTĚ
Marek Meduna: Průvod
14. 10.–31. 12.
Marek Meduna je klíčovým členem výtvarné
skupiny Rafani, na výstavě se však představuje jako výrazná nezávislá osobnost. Dá se
vidět jako jeden z nejbrilantnějších malířů,
kteří se počátkem nultých let objevili na
české výtvarné scéně. Skvěle ovládá své
řemeslo, a pokud něco odkazuje přece jen
k jeho činnosti ve skupině Rafani, pak je
to schopnost prokomponovat celý příběh,
celou výtvarnou stránku výstavy v jeden
uzavřený vícevrstevný celek. Výstava Průvod
může posloužit jako krystalická ukázka
schopnosti vytvořit „tady a teď“ uzavřený,
a přitom významově mnohovrstevný symbol
– obraz.
– GALERIE ZA STĚNOU

Miloslav Sonny Halas, od 21. 11. 2015 v Galerii města Blanska

Dana Sahánková: Můj život ve tvém obraze
14. 10.–31. 12.
Mezi autory, které je možno zařadit mezi
špiču generace nultých let, zaujímá Dana
Sahánková coby vynikající kreslířka zvláštní
místo. Věnuje se monumentálním formátům. Nesporně se u ní projevuje, byť třeba
podvědomě, vliv Jiřího Petrboka, vedoucího
ateliéru kresby na AVU, který svým příchodem obrátil naruby způsob malířského
a kreslířského uvažovaní svých studentů
směrem k monumentalitě.
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 (F4)
Dalibor Chatrný: Vidět svět jinak
23. 9.–22. 11.
Dalibor Chatrný je jedním z nejdůležitějších
protagonistů abstraktního umění v České
republice a patří k nejvýznamnějším výtvarným umělcům, kteří svůj profesní i osobní
život spojili s Brnem, kde se v roce 1925 narodil. Umělec evropského formátu vstupoval
na výtvarnou scénu v polovině minulého
století jako excelentní grafik, od šedesátých
let rozvíjel svou osobitou cestu ke konstruktivnímu a konceptuálnímu projevu. Chatrný
rád pracoval s textem a jeho vizualizací. Již
od šedesátých let jako výtvarník experimentoval se slovy. Jako jeden z mála českých
tvůrců si udržoval schopnost experimentovat a objevovat nové tvůrčí postupy.
Výstava připomínající umělcovy nedožité
devadesátiny je do určité míry uspořádaná
chronologicky, ale hlavně je členěna podle
okruhů, ve kterých se jeho tvorba rozvíjela.
k / c Jiří Machalický
Ivan Chatrný
23. 9.–22. 11.
Tvorba předčasně zemřelého Ivana
Chatrného (1928–1983) je zatím stále ještě
nedoceněnou kapitolou českého umění,
a to přesto, že v šedesátých letech docela
intenzivně vystavoval, především s Klubem
konkretistů, jehož byli spolu s bratrem
Daliborem členy. Východiskem jeho tvorby
ve druhé polovině šedesátých let byla práce
s rastry základních geometrických útvarů,
nejčastěji čtverců či kruhů. Tyto rastry na
plochých filmech vrstvil, překrýval, převáděl
do negativu. Výsledkem jsou skladebně
nesmírně bohaté a neočekávané struktury
geometrických útvarů, esteticky velice nosné. V posledních letech života pracoval Ivan
Chatrný s drobnými kresebnými záznamy.
Také ty, stejně jako své rastrové struktury,
převáděl do techniky sítotisku a také v nich
užíval možností překrývání či kombinací
v ploše.
k / c Jiří Machalický
Václav Jirásek: Svět podle Ironyma Koola
9. 12.–7. 2.
Jevy vypuzené na okraj společnosti,
opuštění psi, domy, auta i lidé poskytují
Václavu Jiráskovi nejen symbolický materiál
pro ryze romantickou obžalobu současné
západní civilizace, ale taky příležitost
k vyváznutí z tohoto světa. Tuláci a další
bizarní torza na pomezí kultury a přírody
vytvářejí místa nespojitosti slibující možnost
průniku do jiných sfér. Míra doslovnosti
takového setkání s „nadpřirozenem“,
případného vstupu do Hádovy nebo jiné
říše, je součástí autorovy hry s divákem a do
velké míry taky se sebou samým. K takové
manipulaci patří i další zastírací manévry:
důsledně úhybná mediální prezentace, ale
především tendence ke konceptuálnímu
myšlení. Místo fotografování aur a duchů na
mnoha kilometrech ujetých v autě nebo při
pročesávání evropských i světových měst
Jirásek tou nejnepravděpodobnější cestou
– formou dokumentu velkoformátovou
kamerou nebo kompaktem – zobrazuje
absurdnost jediného: života bez pána, ať
už coby prostého majitele, nebo spolehlivé
duchovní autority.
k / c Jana Vránová.
Miloš Budík
9. 12.–7. 2.
Výstava seznámí v retrospektivním výběru
s dílem jednoho z nestorů brněnské fotografie. Akcentováno bude zejména období

prvních desetiletí druhé poloviny 20. století, kdy se Miloš Budík věnoval tematice
s motivy městské krajiny pojímané v duchu
tehdy aktuální poezie všedního dne.
Pracoval často s protisvětlem, s diagonálně
řešenou kompozicí a s nadhledem, kromě
civilních městských motivů vznikla také
řada momentek reflektujících život Brňanů
v různém kulturním a pracovním prostředí.
Jako jeden z mála se tehdy úspěšně účastnil
mnoha mezinárodních přehlídek současné
fotografické produkce, byl zakládajícím členem skupiny VOX. Jeho sepětí s brněnským
kulturním životem vyústilo ve spolupráci
s kulturními periodiky, kromě dokumentárních fotografií zde uplatnil i volnou fotografii
jako doprovod k literárním dílům, některým
tématům se pak věnoval dlouhodobě.
k / c J. Vránová ve spolupráci s L. Bartlem
– DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU
Dominikánské nám. 9 (G4)
Siliconvalse. Hungarian Reality.
9. 9.–1. 11.
Prezentace maďarské avantgardní scény
od 70. let po současnost, prezentace konceptuální, neokonceptuální a performativní
tendence významných zahraničních umělců, kteří zde přes svou geografickou blízkost
Brnu nikdy nebyli představeni. Výstava ukáže nezávislou maďarskou uměleckou scénu
posledních čtyřiceti let, zemi metaforicky
zobrazenou pomocí Siliconvalse. Navzdory
nepříznivým okolnostem, nebo spíše skrze
ně, vzniklo zde mnoho výjimečných a velmi
specifických uměleckých postojů. Od konceptualismu (Erdélyi, Maurer, Jovánovics)
a minimalismu (Jovánovics) v sedmdesátých
letech 20. století přes poetické malby doby
transformace (Fehér, Mulasics) a zpracování
tradice avantgardy (Sugár) až po současné
velmi výrazně kritické a sociálně angažované postoje umělců (Benczúr, El-Hassan,
Kisspál, Cseke, Kaszás).
k / c Adam K. Dominik
Phill Niblock: Still Waiting for Title
25. 11.–24. 1.
Americký hudebník, fotograf a filmař Phill
Niblock, spoluzakladatel a provozovatel
progresivní umělecké scény Experimental
Intermedia v New Yorku, patří k důležitým
postavám soudobého intermediálního
umění. Ačkoli se proslavil zejména jako
skladatel elektronické hudby, v poslední
době se ve světě umění prosazuje zejména
jeho vizuální dílo – filmy, fotografie a audiovizuální instalace, důkazem čehož je loňská
retrospektiva v Musée pour la photographie v Lausanne a nadcházející instalace
v londýnské Tate Modern v roce 2015. Návrh
výstavy pro Dům pánů z Kunštátu a Galerii
G99 v Brně je koncipován retrospektivně a představí všechny důležité polohy
Niblockova vizuálního umění – černobílé
fotografické portréty a zátiší z poloviny 60.
let, průkopnické 16mm krátké filmy z konce
60. let, diapozitivové projekce a instalace abstraktních struktur ze 70. a 80. let
a proslulé minimalistické filmové snímky
z rozsáhlého cyklu The Movements of People
Working (Pohyby pracujících lidí) ze 70., 80.
a 90. let. Výstava bude aktuálně doplněna
o audiovizuální instalaci vytvořenou autorem in situ speciálně pro prostor Galerie
G99.
k / c Jozef Cseres, Mathieu Copeland
– G99
Dominikánské nám. 9 (G4)
A. K. T. – V. mezinárodní festival
performance artu. Mezi realitou a fikcí II.
30. 9.–1. 10.
Festival je zaměřen na akční umění inspirované procesem tvorby, vlastním tvůrčím
průběhem, jež jsou důležitější než samotné
vytvořené dílo. Pohybuje se na pomezí
výtvarného umění a divadla.
Slza vítězů
7. 10.–8. 11.
Projekt Jany Písaříkové představí videa
Františka Pavúčka.
Olaf Eggers
25. 11.–24. 1.
Projekt Lenky Sedláčkové a Radka Čáka
představí Olafa Eggerse z Kolína nad Rýnem.
FAIT GALLERY
www.faitgallery.com
FAIT GALLERY / FAIT GALLERY MEM
Božetěchova 1 (A3)
st a čt 13.00–18.00, so 14.00–18.00 /
Wed-Thu 1-6 pm, Sat 2-6 pm
Katarína Hládeková, Jiří Kovanda:
Siamský Strýc & Montáž
3. 10.–19. 11.
Katarínu Hládekovou a Jiřího Kovandu spojuje nejen Katarínino doktorandské studium
v Ústí nad Labem, ale i smysl pro ztišenou
atmosféru a častý akcent na fantaskní
detail. Výchozím záměrem obou výstav je jít
tak trochu „proti srsti“ mediální povaze a instalačním řešením, které jsou pro Katarínu
a Jiřího obvyklé.
Kurátor výstavy Siamský strýc: Pavel Vančát
Kurátor výstavy Montáž: Marika Kupková
Peter Demek
5. 12.–28. 1.
Josef Achrer
5. 12.–28. 1.
FAIT GALLERY PREVIEW
Dominikánské nám. 10 (G4)
út–so 10.00–18.00 / Tue-Sat 10-6 pm
Radek Brousil: Stisk rukou
7. 10.–4. 12.
Fotograf Radek Brousil se v minulosti
zabýval řadou aspektů produkce a vnímání
fotografie. Stisk rukou je založen na analogiích mezi vyobrazením a materiální povahou
fotografického artefaktu. Fotografované
objekty jako by určovaly parametry zvětšenin – jejich tvary a situovanost ve výstavním
prostoru. V neposlední řadě také výstavní
prostor mění svou podobu pod tlakem exponátů. Fotografie jako obraz (záznam) a fotografie jako předmět fyzické povahy, tyto
dvě vlastnosti jednoho a téhož, navzájem
interagují, předávají si energii a vytvářejí
prostředí, v nichž jsou důležitými pojmy
elasticita, deformace, nestálost a fixace.
k / c Jiří Ptáček
Jan Poupě
9. 12.–21. 1.

GALERIE 209
Rybářská 13/15 (H2)
www.facebook.com/galerie209
GALERIE 34
bytová galerie / flat gallery
Botanická 34 (E3)
otevřeno po domluvě / open by
appointment: +420 602 463 421
GALERIE ARS
Veselá 39 (F4)
út–pá 12.00–18.00, ne 13.00–17.00 /
Tue-Fri 12-6 pm, Sun 1-5 pm
www.galerie-ars.cz
Milan Bočkay: Částečná retroperspektiva
8. 9.–9. 10.
Výstava obrazů významného slovenského
malíře, člena výtvarné skupiny A-R.
Miroslav Štolfa: Nová naleziště
20. 10–20. 11.
Výstava současné tvorby významného
brněnského malíře a pedagoga pořádaná
k životnímu jubileu autora.
k / c Josef Chloupek
GALERIE AULA FAVU VUT
Údolní 19a (F3)
po–ne 10.00–18.00 / Mon-Fri 9 am-10 pm
Klíče od galerie jsou k dispozici na vrátnici
fakulty.
www.ffa.vutbr.cz/galerie-aula
Klaudia Korbeličová: Teleport
29. 9.–12. 10.
Výstava si pohrává s možností propojení galerie Aula s blíže nejmenovanou
galerií v Bratislavě za pomoci teleportace.
Vychází z myšlenky vytvoření abstraktního,
neviditelného prostoru mezi dvěma světy.
Konstrukci tohoto utopistického projektu
budou doprovázet tematicky spřízněné
grafiky, kresby a fotografie. Autorka by
tak ráda projevila skrytou poctu Júliusovi
Kollerovi, který ve své vlastní tvorbě zabýval
například fenoménem UFO, nebo možností
neviditelnosti. Samotná brána by měla mít –
dle autorky – podobu jakéhosi „slovenského
krystalu“, který evokuje oblast Tater – místo,
odkud pochází.
k / c František Kowolowski
Samuel Šrom
21. 10.–11. 11.
Šromův projekt se zabývá autonomním
pojetím betonu, kde se výtvarná forma
přizpůsobuje možnostem tohoto materiálu.
Ontologie plastiky je zde založena na posouvání technologických a mechanických
vlastností betonu, které v dané formě
vytváří přesah do umění. Zdali objekt bude
fungovat jako umění ve veřejném prostoru,
nebo vznikne pouze institucionální tvar, je
jednou ze základních otázek autorova zájmu
o tuto tématiku. Samotná instalace může
být chápána jako místně specifická a to díky
tvarové definici, která vychází z architektonických prvků Galerie Aula. Způsob,
kterým by instalace měla souznít s divákem
a prostorem, do něhož je implementována,
úzce souvisí s principy, které ve své tvorbě
uplatňovali například Richard Serra, nebo
Sol Levitt.
k / c Jana Písaříková
3. Trikadélia: tři strany jedné mince
25. 11.–16. 12.
Projekt se zabývá polohami vnímání světa
s důrazem na vizuálně vnímanou skutečnost
pod vlivem mentálních pochodů v hlavě
člověka a to v základě ze tří úhlů pohledu
jakými je: běžně chápaná realita, jsoucno
(vytržení z reality) a moment odvlastnění
(poblouznění a snění). Zároveň sleduje v díle
současných autorů prvek vizuality, která se
objevuje formou ornamentální geometrické
abstrakce. Na druhé straně stojí díla, která
překračují běžné zpodobnění světa precizní
technikou jakou je hyperrealismus. Téma
výstavy se váže také k odkazu tzv. posvátné
geometrie a obrazci Metatronovy krychle,
která je základním vzorcem přírodních jevů
a energií.
k / c Veronika Zajačíková
GALERIE KINA ART
Cihlářská 19 (E4)
po–ne 15–24 / Mon-Sun 3-12 pm
Podrobný program sledujte na:
facebook.com/galerieartbrno
Matěj Smetana
12. 10.–8. 11.

Matěj Smetana je nepostradatelným,
pozitivním článkem místní umělecké scény.
Jeho konceptuální založení je ryzí a práce
kamarádsky didaktická. V galerii Art se Matěj
bude věnovat morfingu a při své projekci
představí svou bohatou videovou tvorbu.
k / c I. Hrončeková a D. Balážová
Junsheng Zhou
9. 11.–6. 12.
Junsheng se s absolutní koncentrací
věnuje fotografii. Často pracuje s dlouhým
časovým snímáním a výsledky diváka přivádí
k hlubokému filozofickému rozjímání.
Doporučení: nenechte si ujít autorovu
prezentaci, která proběhne v rámci vernisáže v malém sále kina Art, Junsheng je
neobyčejně kouzelným řečníkem.
k / c D. Balážová
7. 12.–4. 1. – Zábavná textová výstava, která
se bude vztahovat k fenoménu času a jeho
nesnadného vnímání.
k / c I. Hrončeková a D. Balážová
– GALERIE KRÁSA
toalety Kina Art (E4)
po–ne 14–01
www.facebook.com/galeriekrasa
Beata Spáčilová, Petr Antoš,
Jennifer Helia de Felice: Part One
14. 10.–15. 11.
V instalaci pod názvem Part One, propojující
zvuk a obraz, nevíme jestli zvuk doprovází
obraz, nebo obraz zvuk. Obě složky jsou tak
úzce vzájemně propojené, že je přestáváme
rozlišovat. Tvoří partituru, která se nesnaží
vtipně reagovat na stávající prostor, ale bere
jej smrtelně vážně.
k / c Zuzana Janečková

Agáta Žáčková a Mák Hustoles
16. 11.–12. 12.
Haldy hvězdného třpytu, diska, sexu
a lásky (akorát tak na vidle). OK! To nejlepší
pro vás! Agáta Žáčková a Mák Hustoles
s ažůr výstavním projektem v rámci QFF
Mezipatra.
k / c Kateřina Olivová
Tereza Damcová: Už du
13. 12.–9. 1.
Divoká víla Bubačka z FaVU vtrhne i k nám
na záchod! Třeste se, těšte se!
k / c Kateřina Olivová
GALERIE KLUBOVNA
Zemědělská 19 (D6)
otevřeno út a čt 16.00-19.00,
v jiné dny po telefonické domluvě
galerieklubovna.cz
Jin Jing City: Andi Schmied
2. 10.–20. 10.
Poslední výstava z bloku maďarských
výstav zahrnuje fotografie a videa z města
Jing Jin – luxusního satelitu situovaného
asi hodinu cesty od Pekingu. Město zůstalo
velkou měrou neobydleno od dob zahájení
stavby v roce 1998 a tak se po boku obřího
hotelu, 18ti jamkového golfového hřiště,
umělého jezera a dostihových drah setkáváme s vilami v různých stádiích výstavby,
od betonových koster s nedokončenými
interiéry až po hotové ale neobydlené
domy s osázenými zahradami.
k / c Anna Juhász
Lukáš Hájek
28. 10.–19. 11.
Tak jak je u autora zvykem, můžeme
očekávat objekt, který dostane nečekaný
rozměr – bude deformován do nereálné
perspektivy nebo typicky dvourozměrná
věc bude nafouknuta do třetího rozměru.
Solitérní objekt pak bude dominovat celému prostoru.
Karel Konopka: Proces 1955
25. 11.–17. 12.
Kontroverzní příběh bratří Mašínů názorově rozděluje společnost. Autor se ve
svých provokativních obrazech zaměřuje
na okrajovou skutečnost celého případu.
V díle Proces 1955 ukazuje na případ uplatnění principu kolektivní viny a potažmo
na hrůznost režimu v 50. letech. 16 osob
z okolí Skupiny bratří Mašínů bylo odsouzeno a 3 dokonce popraveni.
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 10-12 pm, 12:305 pm, Sat-Sun 2-5 pm. Holidays closed
www.galerie.blansko.cz
Julie Kačerovská, Tomáš Rybníček,
Jan Slivka, Veronika Horáková Zábršová,
Kateřina Zemanová, Host: Kateřina Pěkná:
Paperback 2
12. 9.–9. 10.
Výstava je druhým představením aktuální
tvorby členů skupiny Paperback, seskupení, jež se zformovalo z absolventů někdejšího Ateliéru papír a kniha na Fakultě
výtvarných umění VUT v Brně. Z tohoto
ateliéru, jenž založil a po léta vedl doc. dr.
Jiří H. Kocman, si „Paperbackové” odnesli
zaujetí pro konceptuální experimenty
s médiem papíru a knihy, a nacházejí
i nadále ve své tvorbě v těchto platformách inspiraci a nové možnosti výtvarného
pojednání.
k / c Julie Kačerovská
Doprovodný program k výstavě:
2. 10., 15.00 – Vážu knihu
Máte rádi knížky, deníky a poznámkové
bločky? Navštivte výtvarně řemeslnou
dílnu japonské knižní vazby, kde vám
ukážeme, jak si vyrobit vlastní knížku nebo
deník s využitím prvků tradiční japonské
knižní vazby. Z jednotlivých listů vytvoříme
knižní bloky standardních i nestandardních
formátů s měkkými deskami. Dílnu povede
Tomáš Rybníček. Nutná rezervace místa!
Michal Kindernay: Pozorování
17. 10.–13. 11.
Patří k předním českým tvůrcům interaktivního videa. Je autorem videoinstalací,
videoperformancí, a interaktivních aplikací,
využívajících senzorické vstupy. Výstupem
jeho projektů často bývají audiovizuální
instalace, které propojují umění, technologii a vědu. Často se dotýká témat ekologie
a skrze aplikování technologických přístupů
ve vztahu k přírodě přináší reflexi prostředí
kolem nás. Vzhledem k tomu, že se Kindernay prezentuje převážně na festivalech,
skupinových výstavách a mezioborových
projektech, které nemají delšího trvání
nebo formu veřejného výstupu, rozhodli
jsme se mu nabídnout poměrně velké prostory blanenské galerie s přesvědčením, že
nás čeká neotřelá a detailně propracovaná
instalace ušitá na míru.
Miloslav Sonny Halas
od 21. 11.

GALERIE MONOMACH
Gorkého 12 (F3)
po–ne 9.00–22.00 / Mon–Sun 9 am–6 pm
vstup do galerie v zimním období přes
Café Falk, která sídlí hned nad galerií
facebook.com/Monomach-676215789191505/timeline/
Tomáš Kofroň: Autorská výstava
8. 10.–3. 11.
Tomáš je malíř, jehož cílem je neustále se
pohybovat. Nenajdeme u něj něco jako rukopis, ke každému dílu přistupuje jednotlivě,
přesto jeho práce něco spojuje. Je to divné
oscilování mezi stavbou a destrukcí, které je
v jeho práci přítomné na různých úrovních.
V galerii Monomach Tomáš představuje svoje nejaktuálnější věci. Základním materiálem
jsou sériově vyráběné předměty jako skicáky s bizarní grafikou nebo militantní hračky.
Ty Tomáš sofistikovaně remixuje a vnáší do
nich svá témata spolu s odkazy k malbě,
soše, animaci nebo pop artu. Pohrává si
s formálními stránkami závěsného obrazu,
ale zároveň sleduje i expresivní linii, která je
v jeho dílech tak důležitá.
k / c Dana Dvořáková, Vanessa Špačková
Dana Dvořáková a Václav Stratil: Knobl
5. 11.–8. 12.
Dana je ve čtvrtém ročníku na FaVU
v ateliéru Intermedia, je bývalou studentkou
Václava. Dana a Václav se rozhodli pro galerii Monomach připravit mimořádně závažný
projekt, kdy hodlají hrát hru zvanou Knobl
až do úplného vyčerpání. Přijďte se podívat
na videozáznam tohoto krutého zápolení.
Václav říká, že je to hra jeho mládí a proto ji
rád naučil své studenty.
k / c Vanessa Špačková
Kateřina Rafaelová, Laura Trenčanská,
Anna Wolf: ČSR
10. 12.–4. 1.
Kateřina Rafaelová, studentka ateliéru enviroment na FaVU, se doposud zabývala změnou prostoru pomocí automatické kresby.
Laura Trenčanská, taktéž studentka FaVU,
druhého ročníku Intermédií, momentálně
stážistka na FAMU CAS se zabývá videem
jako primárním médiem. Kateřinu s Laurou
spojuje blízký osobní vztah, z dlouhých rozhovorů se vynořují společná témata, jedním
z témat je strach z "odproštění se" od stěny. Společná výstava bude zároveň překonáním rizika vykročit do prostoru. K vytvoření
site-specific výstavy si přizvaly absolventku
malby (FaVU AM3) a architektury Annu Wolf,
která pracuje poněkud opačným způsobem.
Anniny technické znalosti doplní anarchii
a princip náhody. V době postkapitalismu
tak matematika, anarchie a náhoda vystaví
společný pomník třem národům, z kterých
trojice umělkyň pochází.
k / c Dana Dvořáková
GALERIE TVAR
Rosická 1 (H5)
galerie funguje vernisážovou formou,
ve středu od 18.00., nebo po telefonické
domluvě na tel. 773 037 876
www.galerietvar.tumblr.com
Pavel Pernický
LEM
říjen
Martin Helán
listopad
Lucie Rosenfeldová
prosinec
GALERIE UMAKART
Lidická 40 (E4)
non-stop
www.facebook.com/Galerie-Umakart
Vladimíra, Václav, Jarmila, Alois, Štefan,
Lev Stratilovi a (jako bonus) Jan Štefan:
Jak Stratil stratil strast a našel lásku
20. 10.-16. 11.
Rodinná historie v malé krychli aneb co
se může stát s jedním uměním během
generací. Prababička Vladimíra studovala
u Jana Zrzavého, děda Vašek učil roky na
FaVU, Jarmila skončila jako Zahradníčková
a babičkování se nedožila, synové a otcové
Alois a Štefan jsou. A nejmladší Stratil Lev
nastupuje. Pohádková výstava všeumělecké
rodiny Stratilů.
k / c Kateřina Olivová
Jozef Mrva
17. 11.–16. 12.
Speciální "revoluční" termín tentokrát
v pojetí třeštící mysli Jozefa Mrvy. Vernisáž
jako odsvěcení a následná re-kalibrace jako
pocta divergentnímu myšlení.
k / c Šimon Kadlčák
Markéta Polcarová
17. 12.–19. 1.
Markéta studavala tělový design na brněnské FaVU a již několik let žije na různých
místech po celém světě (stáže v Japonsku,
Estonsku, Skotsku). Má specifický smysl pro
humor, performanční talent, trpělivost, preciznost a čas. Ze Skotska přivezla dílo ideální
do galerie ústící do veřejného prostoru.
k / c Kateřina Olivová
INDUSTRA ART
Masná 9, areál Mrazíren Rovner (H6)
st–so 13.00-19.00, ne 10.00-19.00 /
Wed-Sun 13 am-7 pm, Sun 10 am-7 pm
industrabrno.cz
BAnda: Mikroklima
8. 10.–31. 10.

Halas je řazen do skupiny konceptuálních
umělců brněnského okruhu (J. Valoch,
J. H. Kocman, D. Chatrný). Vyučený elektrikář silnoproudu; umělec – autodidakt –
měl neuvěřitelně široký záběr uměleckých
aktivit – od grafiky, přes malbu až po participativní projekty a originální umělecké
akce, které volně prorůstaly jeho životem.
V širším podvědomí jeho umělecká činnost
setrvává díky činnosti neformálního sdružení Společnost přátel Sonnyho Halase.
S jejich pomocí představíme Halasovy
umělecké akce, hudební partitury, divadelní představení a další řadu hraničních
projektů, ve kterých si Halas subverzivně
pohrával s analytickým jazykem vlastním
vědeckému výzkumu.
k / c Jana Písaříková

Vystavující umělci: Michal Turkovič,
Jakub Hvězda, Filip Sabol, Ján Hrčka,
Andrea Kopecká
V pořadí šestý počin skupiny, nabízí v první
řadě reflexi malby. Práce všech autorů jsou
výsledkem rukodělného procesu, zároveň
jsou produktem industrializace malby, která
již není závislá na alchymii míchání barev,
ale na průmyslově vyráběných barvách
a normalizovaných formátech pláten.
Vzájemnou synergií, společným působením
členů skupiny tedy přirozeně vzniká v tomto
prostoru specifické Mikroklima.
k / c Simona Bérešová

Viktor Lundgaard, Pamela Breda, Carola
Zechner, Vicky Klug, My Sjöberg, Marta
Fišerová, Peter Brauneis, Stina Malmqvist,
Oleksandr Mykhed: Dvě minuty světa
5. 11.–30. 11.
Výstava reflektuje téma „Nejasných zpráv
o blížícím se konci světa“ a je volně inspirovaná ceremoniálem, který organizuje
zvláštní skupina „nejchytřejších lidí světa“,
tzv. kolektiv atomových vědců. Každoročně
se schází k tomu, aby ve stroze zařízené
místnosti posunuli rafičky symbolických
hodinek světa. K letošnímu roku jsme se
posunuli o dvě minuty a zastavili se tak na
třech minutách od jeho konce.
k / c Marta Fišerová
Nikolaus Feinig, Pirmin Hagen, Christine
Katscher, Sebastian Koch, Fabian Leit,
Raphaela Riepl, Vinz Schwarzbauer, Simon
Vith: Art Groupie
11. 12.–10. 1.

Výstava osmi umělců sdružujících se okolo
časopisu FRANZ The Lonely Austrionaut se
zaměřuje na kresby a grafiku s příběhem.
Časopis byl pojmenován po jediném rakouském astronautovi Franzovi Viehböckovi. Výstava má narativní strukturu podobnou
uměleckému přístupu časopisu a je založena na textu popové písničky Art Groupie.
Každý z umělců se nechává inspirovat částí
tohoto textu. Rozdílné přístupy umělců
pracujících s textem písně drží pohromadě
v experimentálním narativu.
k / c Slavomíra Ondrušová a Milan Vagač
(Časopis X)
KNIHKUPECTVÍ ARTMAP /
BOOKSTORE ARTMAP
Místodržitelský palác,
Moravské náměsti 1a (F4)
bookstore.artmap.cz + fb
Marián Palla, autorské čtení
8. 10. v 18.00
Archiv výtvarného umění
22. 10. od 18.00
Archiv výtvarného umění je Instituce
založená roku 1984 Jiřím Hůlou, která dnes
zpravuje největší sbírku dokumentů z oblasti umění a kultury na našem území. Archiv
také pořádá výstavy a provozuje knihovnu, která se nachází v pražském Centru
současného umění DOX. Během přednášky
v Knihkupectví ArtMap členové kolektivu
archivu představí svou činnost v celé její šíři.
Večer Analogonu: Morová hlídka
12. 11. v 18.00
Surrealistická divadelní revue časopisu Analogon. Večer skečů a interpretovaných textů
za účasti autorů: Arnošt Goldflam, Blažej
Ingr, Tomáš Přidal, Bruno Solařík.
V knihkupectví je aktuálně v nabídce
speciální kurátorský výběr knih tématicky
spjatý s výstavou Zastihla je noc. Čeští
umělci ve Francii 1938-1945.
Další program a informace
www.fb.com/KnihkupectviArtMap
MAKEMAKE /maki:maki/
pasáž Alfa, 1. patro, Poštovská 8c (F4)
po–ne 7.00–24.00
makemakegallery.tumblr.com
nezávislý off-space výstavní prostor
Jiří Havlíček – Noc na křižovatce
30. 9.–30. 10.
Andrei Shulha
listopad
MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ /
MORAVIAN GALLERY IN BRNO
st–ne 10–18, čt 10–19 h / Wed-Sun
10 am-6 pm, Thu-10 am-7 pm
Volný vstup do stálých expozic / Free
admission to the permanent exhibitions:
Pražákův palác, Uměleckoprůmyslové
muzeum, Místodržitelský palác
www.moravska-galerie.cz
– PRAŽÁKŮV PALÁC
Husova 18 (F4)
V současné době je stálá expozice moderního a současného umění z důvodu rekonstrukce uzavřena. Připravujeme pro vás
její obnovu, i zcela nové výstavní prostory,
které budou slavnostně otevřeny 1. 12. 2015.
Cena Jindřicha Chalupeckého. Finále 2015
25. 9.–17. 1.
Podrobné informace k výstavě a letošní
Ceně Jindřicha Chalupeckého 2015 najdete
na druhé straně.
– UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM
Husova 14 (G4)
Užité umění a design
Stálá expozice – vstup zdarma
Design.Live! Daniel Piršč
25. 6.–1. 11., stálá expozice
Designér Daniel Piršč patří k renomovaným
osobnostem současné domácí i zahraniční
scény. Od roku 2005 provozuje autorský
ateliér Studio Pirsc porcelain v Mikulově
zaměřený na malosériovou produkci porcelánu i individuální realizace. Ve své tvorbě
propojuje tradiční křehký materiál s funkčním, jednoduchým a nevšedním řešením.
V rámci přehlídky Design.Live! bude možné
zakoupit některá z autorových děl.
k / c Andrea Husseiniová
Jan Svoboda: Nejsem fotograf
20. 11.–21. 2.
Výstava staví vedle poněkud abstraktní
autorovy postavy stvořené historií fotografie
a dějinami umění její civilnější variantu, v níž
jsou umělecké otázky vztaženy k sociální
realitě. Autorův archiv uložený v Moravské
galerii umožnil podívat se na Jana Svobodu
optikou, jež dává tušit, že jeho život
i tvorbu nenaplňovaly pouze úvahy mířící
do vyšších sfér, ale také prozaické věci jako
zaměstnání, vztahy s lidmi a institucemi.
Součástí vstupného na výstavu je expozice
v Cameře zamýšlená jako protějšek k výstavě Nejsem fotograf.
k / c Jiří Pátek

– MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC
Moravské náměsti 1a (F4)
Umění od gotiky po 19. století
Stálá expozice – vstup zdarma.
Zastihla je noc.
Čeští umělci ve Francii 1938-1945
11. 9.–10. 1.
Výstavní projekt Zastihla je noc. Čeští
umělci ve Francii 1938–1945 představuje
tvorbu českých umělců, kteří se ocitli ve
Francii v pohnuté době druhé světové války.
Je to doba, kdy do Paříže z Československa
přijíždí nová vlna umělců, ovšem ze zcela
jiných důvodů než ty předchozí. Změnily se
i priority umělců. Většina z nich se zapojila
aktivně do propagačních akcí, majících za cíl
upozornit na tragický osud jejich země. Výstava se koná pod záštitou ministra kultury
ČR a je uspořádána ve spolupráci s Národní
galerií v Praze a Galerií výtvarného umění
v Chebu.
k / c Anna Pravdová
– 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.:
532 169 501/502 nebo přes rezervační
formulář na www.moravska-galerie.cz/
jurkovicova-vila“.www.moravska-galerie.
cz/jurkovicova-vila
Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům
Stálá expozice
Modfolk - Modernita v lidovém. Ateliér
designu oděvu a obuvi Liběny Rochové
na UMPRUM
26. 6.–1. 11.
Exkluzivně pro prostory Jurkovičovy vily
vznikne výstava oděvních modelů módní
návrhářky Liběny Rochové. Koncepce
navrhovaných oděvů budou vycházet
ze střihové jednoduchosti, praktického
řešení, konstruktivních principů obsažených
v lidovém oděvu, ale i v lidovém stavitelství
a řemeslech.
k / c Andrea Březinová, autorka:
Lada Hubatová-Vacková
– 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)
Hledání inspirací tvorby architekta
a designéra Josefa Hoffmanna.
Privátní Josef Hoffmann
2. 6.–1. 11.
Výstava představí předměty, které v minulosti vlastnil Josef Hoffmann a vybavil
jimi svůj rodný dům v Brtnici. V centru
pozornosti budou kusy z produkce Wiener
Werkstätte, lidové výšivky a osobní fotografie. Zároveň výstava představí tvorbu
současných designérů a jejich privátní bytí.
Podnětným vstupem do soukromí Josefa
Hoffmanna je jeho autobiografie, která
byla připravena stejně jako výstava v rámci
spolupráce mezi Moravskou galerií v Brně
a MAK – Rakouským muzeem užitého a současného umění ve Vídni.
k / c Rainald Franz, Thomas Geisler, Martina
Lehmannová, Rostislav Koryčánek
Doprovodné programy
v Moravské galerii v Brně:
Výtvarné dílny pro handicapované po
předchozí domluvě da@moravska-galerie.cz
nebo na tel.: 532 169 119. Termíny i témata
dílen pro skupiny dle individuální domluvy.
MUZEUM MĚSTA BRNA
spilberk.cz
– HRAD ŠPILBERK (F3)
otevřeno út–ne 10.00–18.00
Z kopce dolů… Hádanky, říkanky a pohádky
s ilustracemi Vlasty Švejdové
18. 11.–24. 1.
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY /
MUSEUM OF ROMANI CULTURE
Bratislavská 67 (E6)
út–pá, ne 10.00–18.00, poslední vstup
v 17.15 / Tue-Fri, Sun 10 am-6 pm,
last entry at 5.15 pm
www.rommuz.cz
Muzeum je unikátní institucí zabývající
se historií a kulturou Romů od počátků
k dnešku. Kromě stálé expozice Příběh
Romů nabízí dočasné výstavy, pořádá
akce pro veřejnost, působí jako vědecké
pracoviště a v rámci Dětského muzejního
klubu koordinuje aktivity pro děti z lokality
okolo muzea.
Martin Matěj Holub: A možná
přijede na koze!
25. 9.–21. 2.
Srdečně zveme výstavu dřevěných soch,
loutek a dekorativních hraček profesionálního řezbáře Martina Matěje Holuba z Horních
Chvatlin na Kolínsku, osobitého umělce
s širokým spektrem umělecké tvorby, při níž
uplatňuje svou vynalézavost, fantazii a smysl
pro humor.
k / c Mgr. Jana Habrovcová
OFF / FORMAT
Gorkého 41 – dvorní trakt / yard (F3)
út a ne 14.00–19.00 nebo po telefonické
domluvě / Tue and Sun 2-7 pm or by
appointment +420 737 969 098
www.offformat.cz

když se stírá i rozdíl mezi vážným a nevážným, konceptuálním a estetickým, populárním a kritickým? Hranice a sochy Michala
Šmerala spojuje procesuální charakter. Co
bylo dříve – obsah nebo tvar?
k / c Petr Kovář
PRAHA / FÓRUM PRO
ARCHITEKTURU A MÉDIA
Kulturní prostor s kavárnou
Nádvoří Pražákova paláce, Husova 18 (F4)
po–ne, 12.00–00.00
prahavbrne.cz, www.forum4am.cz
ITCH MY HA HA HA
09. 2015–03. 2016
Průběžný showcase festival, který navazuje
na úspěšnou klubovou akci a rozvíjí její
hlavní hudební a párty program o workshopy, přednášky a diskuze na aktuální hudební
témata se zahraničními odborníky a hosty.
Architektura & komiks / sympozium
2. 10., 18.00
Středoevropské symposium, zabývající se
problémem vzájemného ovlivňování dvou
disciplín architektury a komiksu. Zkoumání nejen všudypřítomné architektury
v komiksu, ale opačně také vlivu komiksu na
architekturu, věnovat se bude také fenoménu velkého počtu vystudovaných architektů,
profilujících se jako komiksoví autoři a další
témata s tím spojená.
– 21.00 – Promítání krátkometrážních filmů
dokumentujících roli architektury v kreslených trikových filmech dle kurátorského
výběru Mélanie van der Hoorn, kulturní
antropoložky z Vídně a autorky publikace
Bricks & Balloons: Architecture in Comic-Strip Form.
Den Architektury / Vacant Modern:
Concrete Stories + Koncert PC Worship (USA)
4. 10., 19.00
Jaké místo zaujímá individualita v naší
standardizované společnosti? Projekce
francouzsko-českého dokumentu o rozvoji
panelové výstavby v západní i východní
Evropě se koná v rámci filmového cyklu
Vacant Modern.
Pecha Kucha Brno #15 > Oskár
Chalupecký / Jindřich Čepan > finalisté
6. 10., 20.00
Každá Pecha Kucha Night, kterou v Brně
organizujeme, má své tématické zaměření. Tentokrát je věnovaná finalistům cen
pro mladé umělce v České republice a na
Slovensku. Finalisti ceny Jindřicha Chalupeckého a Oskára Čepana a jejich hosté se
vám samostatně představí ve 20 slidech,
a na každý budou mít jako vždy pouze 20
vteřin. Šest minut čtyřicet sekund, limit,
který udržuje prezentaci dynamickou a nutí
vystupující sdělit to podstatné (i nepodstatné).
FES a Deník Referendum: Česká
demokracie, verze 2015 / debata
8. 10., 17.00
Diskuze čtyř českých a moravských komunálních politiků a političek o perspektivách
a vývoji české politické scény na komunální
úrovni s přesahy k celostátní politice.
Cílem debaty je zahájit diskusi s nastupující
generací nových politiků a političek, kteří
a které mohou do českého veřejného života
vpustit svěží vítr.
Debatovat budou: Matěj Hollan, náměstek
primátora města Brna; Matěj Stropnický,
náměstek primátorky hl. města Prahy; Jana
Drápalová, předsedkyně Strany zelených,
starostka městské části Brno-Nový Lískovec; Vít Rakušan, starosta Kolína. Moderuje
Jakub Patočka.
IMHHH > Onřej Anděra / workshop věnovaný tvorbě filmové hudby.
12. 10.
IMHHH > Bergljot, Mural / koncert
14. 10., 20.00
Bergljot (NO/CZ): Vojtěch Procházka klavír, syntezátory, elektronika, Adrian
Myhr – basa/kontrabas, Tore Sandbakken – bicí, perkuse. Začalo to akustickým
jazzovým souborem Vojtěch Procházka Trio,
pokračovalo změnou názvu na Bergljot, pod
kterým se k Procházkovi přidali dva norští
hudebníci. Jejich hudba si říká o nálepku
minimalismu, ta ale nedává zadost imponující bohatosti zvuku a spletitosti nápadů,
které jejich hudbu vystihují především.
Mural (NO/AU): Jim Denley – dechové
nástroje, Kim Myhr – kytara, Ingar Zach perkuse. Kdyby bylo překračování hranic
žánrem, norsko-australský ansámbl Mural
by byl jeho čelním představitelem. Trio zkušených hudebníků a improvizátorů vytváří
hudbu stejně tak povzbudivou jako temnou.
„Chytlavé a dechberoucí,“ napsal o nich
prestižní hudební magazín The Wire.
Letters to Max: Eric Baudelaire / promítání filmu + diskuze s aktivisty a novináři /
Abcházie
15. 10., 18.00
S(o)unday Mixtapes – Viktor Pantuček:
Kamoška diskošky
18. 10.
Radio Ivo
19. 10., 21.00
Přenesení rozhlasové hry na divadelní prkna
bez jakékoli transformace.
NaZemi: Naše káva / beseda
19. 10., 18.00
Setkání s pěstiteli, promítání a beseda.
Seznamte se s pěstováním a zpracováním
kávy, ale i dopady zapojení pěstitelských
družstev do systému fair trade. Využijte příležitost setkat se s pěstiteli kávy Eimarem
z Mexika a Walfredem z Guatemaly.
IMHHH > Petr Ferenc: Japonská scéna,
přednáška a poslechovka.
20. 10.

Lucia Sceranková, Katarína Hrušková:
Hrana Je Hladina
14. 10.–11. 11.
Sdílenou strategií obou autorek je sochařská práce s fotografií, textem či zvukem.
Ve svém společném projektu prostřednictvím těchto postupů uchopily materiály
a předměty z „bezpečného“ domácího
prostředí. Umělkyně zajímá především
faktor subjektivní emocionální a asociativní
reakce, překračující rámce zaběhaného
myšlení a jednání.
k / c Ondřej Navrátil

MG – Killing the houses, killing the trees
Ryuzo Fukuhara (tanec / Japonsko) a Martin
Küchen (saxofon / Švédsko). Společná
performance.
23. 10., 19.00

Michal Šmeral
18. 11.–22. 12.
Jsou mezi sochařskou a objektovou tvorbou
položeny určité hranice? A proč by měly,

MG – Videogram
4. 11., 19.00

MG – Videogram
21. 10., 19.00
IMHHH > Tujiko Noriko (Japonsko)
22. 10.

Rouilleux, Ayala Valva / koncert
29. 10.

Radio Ivo
11. 11.
Přenesení rozhlasové hry na divadelní prkna
bez jakékoli transformace.
Konsonance moderny: Maarten Gielen
16. 11., 18.00
Přednáška zakladatele bruselského kolektivu ROTOR, které se formou výzkumu, výstav
a autorských instalací věnuje znovuvyužívání
architektonického a designerského materiálu ohrožených či demolovaných objektů.

norma

MG – Jury Meeting CJCH – Holly Block
a Gunnar B. Kvaran
18. 11., 19.00

va
tra
Os

MG – CJCH – Afterparty po Slavnostním
vyhlášení CJCH
20. 11., 21.30
IMHHH > S(o)unday Mixtapes: Pravidelná
dávka experimentální hudby, poslechová
neděle + workshop
22. 11., 18.00
Petr Ferenc: Hra na přehrávače, hra na
nahrávky a turntablismus.
MG – Prostor pro umění IV.
25. 11., 18.30
Prezentace Mariana Pally a koncert kapely
Ostrý zub (Vladimír Havlík)
IMHHH > Ventolin workshop
28.-29. 11.
Architecture is Here! –
Vladimír Dedeček: Práca
30. 11.–31. 12.
Výstavní projekt je sondou do myšlení
architekta, jehož dílo stále živě rezonuje
v československé architektonické diskuzi
a dodnes významně formuje prostor a identitu řady slovenských měst.
MG – Videogram
2. 12., 19.00
Radio Ivo
10. 12.
Přenesení rozhlasové hry na divadelní prkna
bez jakékoli transformace.

mezinárodní festival
pro střety divadla
a výtvarného umění
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Václav Jirásek
Svět podle
Ironyma Koola

9 12 2015
7 2 2016

Současné umění
v brněnských galeriích

SOLO OFFSPACE
Körnerova 9 (F5)
solooffspace.tumblr.com
www.facebook.com/solo.offspace

ArtMap_45x69-Jir15.indd 1
24.09.15 21
SOLO offspace je nazávislá platforma pro
současné umění a kulturu, v jejímž rámci
Moravská galerie v Brně
provozujeme ateliéry a víceúčelový výstavní
Místodržitelský palác
prostor. Dramaturgicky se orientujeme na
výstavy a prezentace umělců nejmladší
11/9/2015 — 10/1/2016
a střední generace, přednášky a workshopy.

Ondřej Kotrč: True color
30. 9.–13. 10
Site specific instalace v prostoru Solo
offspace, bude mít pro tentokrát netradiční
proporce. Autor se však obsahově drží
svých témat. Již podle názvu je jasné, že
těžištěm jeho nejnovějšího projektu bude
barva. Od Kotrče však nelze čekat nějaké
otřepané řešení! Nezbývá než se přesvědčit
na vlastní oči.

www.moravska-galerie.cz

Solo salon / prodejní výstava malých
formátů
přelom listopad / prosinec 2015
Začátek a trvání upřesníme na fb a blogu

Hlavní mediální partner

STROM ART GALLERY
třída Kpt. Jaroše 31 (E4)
stromart.cz
Václav Kočí: Dvojitá dna tajné schránky
1. 10.–18. 11.
k / c Petr Kamenický, Markéta Žáčková
Pavel Korbička
26. 11.–15. 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

Jiří Černický
Dolby Malba
—
14/10—31/12/2015

Blok 5.
2. 9.–17. 10.
– GALERIE MLADÝCH
Tereza Fišerová: Lost
Tereza Fišerová uvažuje nejen o příčinách,
ale i o estetice mizení. V centru její instalace Lost žije přiznané technické zázemí,
které záměrně nikam nezmizelo: kužel
světla vycházející z obnažených projektorů
vznášejících se uprostřed galerie zcela bezostyšně ohmatává mlžný opar, ve kterém
lze spatřit obrazy světa, který už neměl být
možná nikdy nalezen.
k / c Zuzana Janečková

www.adamgallery.cz

– GALERIE KABINET
Kateřina Držková: Zvuk spouště
Kateřina Držková se orientuje k psychologické a institucionální dimenzi procesů
propojených s fotografováním, a to skrze
pozici fotografa i fotografovaného. Instalace
spojující nalezené fotografie, autorský text
a abstraktně koncipované video, na němž
se „jen“ opakuje detail mačkání spouště
fotoaparátu, má až meditační charakter. Od
obsahu obrazů / fotografií nás má upozornit
na samotný prožitek z aktu fotografování,
k intimitě, studu i narcisismu, které otevírá.
k / c Marika Kupková
– GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE
Výběr ze sbírky
Sběratelé: Ondřej Basjuk, Isabella Grosseová a Jesper Alvaer, Roderick Hietbrink, Zuzana Janečková a Ondřej Homola, Svätopluk
Mikyta, Zbyněk Mikeš, Peter Kalmus, Milan
Salák, Aleksandra Vajd a Petr Dub
Výstava je zaměřena na sbírky umělců
(nikoli sbírky umění), kteří v nich nesledují
umělecké záměry nebo k nimž lze sběratelský přístup vztáhnout jen metaforicky.
Výstava tak nepojímá sběratelství jako
vhled do zajímavých kolekcí, ale hledá
v něm modelové přístupy v rámci zacházení
s (předmětným) světem.
k / c Katarína Hládeková a Marika Kupková
– KONTEXT
Lukáš Roth, Nóra Ružičková, Maja
Štefančíková: Zákazka č. 39 � Impression,
soleil levant & bells morbido �
Druhá část z trilogie výstav zaměřené na
různé druhy smyslového vnímání, kterou
autorky v letošním roce připravují pro
prostory galerie konText, vznikla ve spolupráci s hudebním skladatelem Lukášem
Rothem. Autorky vyzvaly tohoto čerstvého

03_inzerce_69_45_Sestava 1 6/17/15

Dalibor

ÝNRTAHC
V id ě t s v ě t j i na k

01/10–31/12 2015

23. 9. – 22. 11.
2015

absolventa Vysoké školy múzických umění
v Bratislavě, aby vytvořil hudební interpretaci olfaktorické kompozice parfuméra
Roberta Haváče, která byla v galerii konText
představena jako úvodní projekt zmíněné
trilogie.
k / c Zuzana Janečková
Blok 6.
28. 10.–28. 11.
– GALERIE MLADÝCH
Katarína Poliačiková: Čo ostane po hlase
k / c Antoni Burszynski
– GALERIE KABINET
Kateřina Zochová: Karetní hra
k / c Jiří Ptáček

VILA TUGENDHAT
Černopolní 45 (D5)
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
Prohlídky významné světové památky moderní architektury zapsané od roku 2001 na
Seznamu světového dědictví UNESCO každou celou hodinu, v 17.00 poslední vstup.
Kapacita prohlídkových skupin s průvodcem
omezena. Předchozí rezervace nutná.
Zahrada je přístupná v otevírací dobu podle
povětrnostních a světelných podmínek bez
předchozí rezervace.

Ronald Póda, Nóra Ružičková, Maja
Štefančíková: Zákazka č. 39 � Impression,
Soleil Levant & Bells Morbido �
k / c Zuzana Janečková
Blok 7.
9. 12.–30. 1.
– GALERIE MLADÝCH

BRNO

GALERIIE JAMBORŮV DŮM
Brněnská 475, Tišnov
www.mekstisnov.cz

Matěj Al-Ali a Tomáš Moravec:
Zátiší s mechanickým scénářem
k / c Marika Kupková

Vachek
20. 9.–1. 11.
Výstava představuje výběr obrazů, akvarelů,
fotografií a plakátů Karla Vachka a jeho
blízké rodiny – ženy Dagmar, sourozenců
Petra a Ludmily, syna Karla, snachy Denise
a vnučky Sophie.
ArtMap se těší podpoře:

Matouš Lipus: Provazochodec ve městě
k / c Jakub Král
– GALERIE KABINET
Mikołaj Moskal
k / c Jan Zálešák

Statutární město Brno

Knihkupectví ArtMap

– GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE
Martin Zet: Morava academy a jiné příběhy
k / c Zuzana Janečková, Marika Kupková
– KONTEXT
Dana Iliašová Mazalová: Přátelské gesto
v rámci institucionální kritiky
k / c Zuzana Janečková
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Cena Jindřicha Chalupeckého /
Finále 2015 / Jindřich Chalupecký
Award / Final 2015
Vojtěch Fröhlich, Lukáš Karbus,
Barbora Kleinhamplová,
Pavla Sceranková, Pavel Sterec
25. 9. 2015–17. 1. 2016
Moravská galerie v Brně,
Pražákův palác, Husova 18
Výstava finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého každoročně představuje
pět mimořádných osobností současné
umělecké scény. V letošním roce pětice
umělců, pracujících v široké škále médií
i témat, připravila nové velkorysé projekty,
které se nebojí vyjít za hranice pouhého
„soupeření o cenu“ a institucionálního
prostoru, ve kterém se její představení
odehrává. Výstava nabízí divákům možnost
zamyslet se nad prekarizovanou společností, stárnoucí i nebezpečně expandující
civilizací a její odpovědností za budoucí
pohled na dnešní dobu, nad neviditelnými,
ale měřitelnými informacemi, které nás
obklopují a nesou pozoruhodnou paměť,
nebo nad vnitřními vizemi, které přeskupují realitu v rozpoznatelné a přesto imaginativní celky. Zároveň zve k dialogu nad
možnostmi současného umění dotknout
se smysluplně kontextů za zdmi galerie.
en: The exhibition of finalists of the
Jindřich Chalupecký Award introduces
annually five exceptional contemporary
artists. This year the five finalists who work
in a broad range of media and themes
have prepared magnanimous new projects
which fearlessly go beyond the boundaries
of mere “competing for a prize” and the
institutional space in which the presentation takes place. It gives the spectators
an opportunity to think about precarized
society, ageing and dangerously expanding civilization and its responsibility for
the future view of the present day, about
the invisible but measurable information
surrounding us and carrying remarkable
memory, or about inner visions, regrouping reality into recognizable yet imaginary
wholes. At the same time it invites a dialogue over the potential of contemporary
art to meaningfully touch on the contexts
beyond gallery walls.
k / c: Karina Kottová
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DOPROVODNÝ PROGRAM /
RELATED EVENTS
Café Chalupecký

C

GALERIE KLUBOVNA

D
VILA TUGENDHAT
JURKOVIČOVA VILA

GALERIE 34

GALERIE KRÁSA

GALERIE KINA ART
UMAKART

E

STROM ART
INDUSTRA ART

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY
MONOMACH
OFF FORMAT

F

SOLO OFFSPACE
MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC

GALERIE AULA, FAVU VUT
GALERIE ASPEKT
PRAŽÁKŮV PALÁC

KNIHKUPECTVÍ ARTMAP

GALERIE ARS
PRAHA

HRAD ŠPILBERK
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM
DŮM PANŮ Z KUNŠTÁTU

DŮM UMĚNÍ

G99

GALERIE TIC

Ivars Gravlejs, ze série / from the series
Scream and flash, 1995

ADAM GALLERY

H

Komentované prohlídky / Guided tours:
18. 11., 17.00, 12. 1., 17.00
Pecha Kucha Night:
Chalupecký vs. Čepan
6. 10., 20.00
Café PRAHA, Husova 18 (F4)

Čtvrtstoletí s Chalupeckým /
Quarter Century with Chalupecký
112. 1., 18.00
Café PRAHA, Husova 18 (F4)
Diskuse pětice umělců a bývalých
členů poroty, povede Ondřej Horák.
en: Discussion of five artists and former
jury members hosted by Ondřej Horák.

G

The unofficial inauguration of newcomers in the
gymnasium. I was hiding in the cellar in total darkness.
I waited for the signal and when the door opened
I screamed into the dark and with the flashlight
photographed the person in-front of me.

Café Chalupecký je zastřešující termín pro
novou koncepci doprovodných programů
Ceny Jindřicha Chalupeckého inspirovaný
mimo jiné slavným stolem Jindřicha Chalupeckého v pražské kavárně Slavia. Galerijní
kavárny se během konání výstav Cena Jindřicha Chalupeckého / Finále 2015 a výstavy Silver Lining symbolicky promění v místo,
kde je možné zabývat se otázkami, které
vyvolává současné umění, v neformálním
prostředí. Návštěvníkům jsou zde k dispozici katalogy k výstavě ve formě novin,
malá knihovnička umožňující nahlédnutí
do archivu Ceny nebo textů Chalupeckého,
videodokumenty o letošních finalistech, ale
také a zejména programy, v rámci kterých
otevřeme řadu témat spojených s oceňováním, hájením, kritizováním a provozováním
současného umění. en: Café Chalupecký
is an umbrella term for a new concept of
the related events of Jindřich Chalupecký
Award inspired by the famous table of
Jindřich Chalupecký in Prague’s Café
Slavia. During the exhibitions Jindřich
Chalupecký Award / Final 2015 and Silver
Lining, the gallery cafés will symbolically
turn into the places where one can deal
with questions raised by contemporary art
in an informal environment. The visitors
can leaf through exhibition catalogs in the
form of newspapers, consult a small bookcase containing an archive of the award
and texts by Jindřich Chalupecký, watch
video documentaries about this year’s finalists and primarily attend the programs
which will discuss a whole range of themes
related to awarding, defending, criticizing
and practicing contemporary art.

Jury Meeting
18. 11. v 19.00
Café PRAHA, Husova 18
Přednáška a diskuse s Holly Block
a Gunnarem B. Kvaranem. en: Lecture
and discussion with Holly Block and
Gunnar B. Kvaran.

MAKEMAKE

FAIT GALLERY PREVIEW

Fotografie byla pořízena v rámci křestu nových žáků na
gymnáziu. V jistý moment, před kterým už prošli různými
procedurami, byli zavedeni do tmavé místnosti, kde jsem
na ně číhal. Aniž by věděli co se stane, jsem na ně bafnul
a v ten stejný moment je vyfotil s bleskem.

www.moravska-galerie.cz

www.ngprague.cz

2015

TIP NA VÝLET

– GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE

– KONTEXT

Cena

GALERIE 209

4AM

TVAR

Nastavovaná současnost. Cena Jindřicha
Chalupeckého v globalizovaném světě
umění. / Diluted Present. Jindřich
Chalupecký Award in the Globalized Art
World.
20. 11., 11.00–18.00
Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 (G4)
Jednodenní kolokvium pro veřejnost, připravil Jan Zálešák. en: One-day colloquium
for the public prepared by Jan Zálešák.

Slavnostní vyhlášení Ceny Jindřicha
Chalupeckého / Jindřich Chalupecký
Award Ceremony
20. 11., 20.00
Filharmonie Brno, Besední 2
Režisér / Director: Ivan Buraj
Afterparty v Café PRAHA, Husova 18 (F4)
PRAHA
Silver Lining
30. 9. 2015–10. 1. 2016
Národní galerie v Praze – Veletržní palác /
Trade Fair Palace, the National Gallery in
Prague, Dukelských Hrdinů 47
ngprague.cz
„Temný oblak noci poodhalí stříbrný
svůj lem“ – s tímto mottem vypůjčeným
od anglického barokního básníka Johna
Miltona slaví Národní galerie v Praze 25.
výročí proslulé Ceny Jindřicha Chalupeckého. Výstava Silver Lining není typickou
skupinovou přehlídkou, ale spíše detailně
zaměřenou asambláží fragmentů zahrnující jak nově vzniklá díla, tak díla přetvořená
či upravená pro dané místo v duchu site-specific. Výstava laureátů nejprestižnější
české umělecké ceny si klade celou řadu
otázek, jež se kriticky staví k hodnotícím mechanismům ceny, poukazují na
její udržitelnost a vyzdvihují roli, kterou
sehrála v procesu psaní nedávné historie
současného (českého) umění.
en: "A sable cloud turns forth its silver
lining on the night", with such a motto
by British 17th century poet, John Milton,
the National Gallery in Prague celebrates
the 25th anniversary of the famed Jindrich Chalupecky Award. Not a typical
group show, but rather an exhibition in
a close-up, an assemblage of fragments,
composed of newly conceived or revisited,
or site-specifically applied works by the
laureates of Czech Republic’s most distinguished art prize, “Silver Lining“ sets up an
array of questions that critically approach
the prize’s mechanism of judgment by
pointing out its sustainability as well as its
role in a process of writing a recent history
of (Czech) contemporary art.
k / c: Adam Budak, Jen Kratochvíl
DOPROVODNÝ PROGRAM /
RELATED EVENTS
Středy na AVU: Finalisté Ceny
Jindřicha Chalupeckého 2015 /
AVU Wednesdays: Finalists of Jindřich
Chalupecký Award 2015
14. 10., 18.00
Akademie výtvarných umění v Praze,
U Akademie 4
Národní galerie v Praze – Veletržní palác /
Trade Fair Palace, the National Gallery in
Prague, Dukelských Hrdinů 47
ngprague.cz
Komentované prohlídky /
Guided tours:
15. 10., 16.30 pro pedagogy – rezervace
nutná/for teachers – booking is necessary,
8. 10. a 28. 10., 16.30; 22. 11., 16.30; 3. 12.,
18.00; 3. 1. 2016, 16.30
25 Nej! Výtvarná herna pro děti od 1,5
roku do 5 let / Top 25! Art workshop for
children from 1,5 to 5 years
4. 11., 15.30–16.45
5. 11., 10.15–11.30 a 15.30–16.45
V akci! In Action!
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi a jedním z vystavujících umělců/kyň. en: Art
workshop for parents and children with
one of the exhibited artists.
7. 11., 14.00–16.30
Architektura pro umění /
Architecture for Art
Komentovaná prohlídka a navazující
workshop s Dominikem Langem.
en: Guided tour and workshop with
Dominik Lang.
3. 10., 14.00
Vskutku již něco dokázali? / Have
they really achieved something?
Debata se zástupci Ceny Jindřicha
Chalupeckého a dalších uměleckých
ocenění ze střední Evropy. en: Discussion
with representatives of Jindřich
Chalupecký Award and other art awards
in Central Europe.
Termíny budou upřesněny. en: Date and
time are yet to be determined.
Komentované prohlídky / Guided tours
8. 10., 18.00 s kurátorem výstavy Adamem
Budakem a Karinou Kottovou, ředitelkou
Společnosti Ceny Jinřicha Chalupeckého
(probíhá v angličtině)
28. 10., 16.30 s galerijním pedagogem
Oldřichem Bystřickým
22. 11., 16.30 s kritičkou a teoretičkou
umění Terezou Jindrovou
3. 12., 18.00 s kurátorem výstavy Janem
Kratochvilem a Lenkou Lindaurovou,
bývalou dlouholetou ředitelkou
Společnosti Jindřicha Chalupeckého
3. 1. 2016, 16.30 s kritičkou a teoretičkou
umění Terezou Jindrovou
Vstup zdarma
Partneři / Partners:
Generální partner / General Partner: J&T Banka /
Spolupořadatelé / Co-organisers: Národní galerie
v Praze, Moravská galerie v Brně, Trust for Mutual
Understanding, Foundation for Civil Society /
Hlavní mediální partner / Main Media Partner:
Česká televize / Za finanční podpory: Ministerstvo
kultury ČR, Magistrát města Brna, Magistrát hl. m.
Prahy, Státní fond kultury ČR, Americká ambasáda
v Praze, Česká centra, Stuchlíková & Partners , Fair
Art / Mediální partner / Media Partner: Respekt,
art+antiques, ArtMap, Artalk.cz, Flash Art

