4AM /
GALERIE ARCHITEKTURY
po přestěhování na nové adrese:
Rosická 1 [H6]
www
forum4am.cz
ANNE FRANK MEMORIAL
Orlí 22 [G5]
www
graukllktv.eu
otevřeno
po–pá 9–22 h, so 10–22 h,
ne 12–22 h
Lukáš Hájek a Filip Smetana
9. 7.–2. 9.
Lukáš Hájek se ve své práci pohybuje v oblasti
bioartu a práce Filipa Smetany by se dala
označit za umění v architektuře. Bývalí studenti
FaVU VUT v Brně pro Anne Frank Memorial
vytvoří svůj v pořadí druhý společný projekt –
tentokrát reagující na formát galerie.
Alice Šamalíková a Aneta Veselá
3. 9.–30. 9.
Autorky spojuje nejen letošní absolutorium
na SŠUD v Brně. Společná výstava s názvem
Lorem Ipsum je také prvním projektem jejich
„právě založené autorské dvojice stojící na
počátku dlouholeté tradice.“ V Anne Frank
Memorial divákům představí práci, která dle
jejich vlastních slov bude „úvodem skromného
sdružení a zpečetěním jejich milostného
vztahu.“
AULA GALERIE
Údolní 19 [F4]
galerieaula.ffa.vutbr.cz
otevřeno
po–ne 10–18 h
Klíče od galerie jsou k dispozici
na vrátnici fakulty.

Tato idea souvisí s tradicí klasické moderny,
počínaje kubistickou koláží, přes Duchampovy
ready mades – v asamblážích a objektech
nabývají jím použité relikty každodenního
života nové významy, stávají se symboly života
a jeho proměn.
Kurátorka: Jana Vránová
DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU
Dominikánská 9, 602 00 Brno
st–ne 10–18 h
Diplomanti FaVU 2013
do 27. 7.
Ján Arendárik, Tomáš Duchek, Alena Fajstová, Eliška Fialová, Marta Fišerová, Kristýna
Fuksová, Jakub Horský, Jan Jáchim, Petr
Kachtík, Dita Klicnarová, Ondřej Kotrč, Adam
Krhánek, Michal Kříž, Vladimír Kudělka, Petr
Lorenz, Monika Lysá, Mojmír Měchura, Hana
Němečková, Viktor Paluš, Petra Pechánková,
Andrej Shulha, Kateřina Soudková, Eva Škrovinová, David Vašina, Filip Velehradský, Eva
Veselá, Klára Volková, Jana Zimčíková
Výstavní projekt představí diplomové práce
dvaceti osmi absolventů Fakulty výtvarných
umění VUT v Brně, které vznikly v roce 2013
v patnácti ateliérech školy.
„Výstava diplomantů je řez v procesu, průzkum ve vývoji, sonda naznačující stav. Její
přirozenou součástí je klást si otázky, vést
diskuse, otevírat další možnosti sebereﬂ exe.
Je skvělé, že je přitom nač se dívat, o čem
přemýšlet, co zažívat!“ Tomáš Ruller, kurátor
výstavy.
Kurátoři: Tomáš Ruller, Lukáš Kijonka

www

Galerie je situována v zadním traktu budovy
Fakulty výtvarných umění. V roce 2013 funguje jako experimentální prostor pro prezentaci
studentů vysokých uměleckých škol, především pak studentů FaVU VUT v Brně.
Luděk Skočovský: Plán B
12.–14. 9.
→ vernisáž / opening: 11.9. v 17 h
Výstava doktoranda FaVU, která tvoří praktickou část dizertační práce Význam obrazu na
konci psaného slova. Nekonečno nelze chápat
jako něco, co roste nade všechny meze. Nekonečno musí být stejně přírodní jako je rychlost
světla, tedy konečné. Je obsaženo v nazírání
člověka, nikoliv v teorii mimo něj.
Pra-sa-ta: Kupole
26. 9.–11. 10
→ vernisáž / opening: 25. 9. v 19 h
Agro-kulturní sochařská skupina Pra-sa-ta
vytvoří v prostorách galerie rozměrný objekt
s vlastnostmi architektonického prvku, či architektury samé, deﬁnující svůj vlastní prostor
a to jako těleso u nějž spolu kooperuje externí
versus interní, vnitřní tvarovost. Princip kupole
s opačným směrem, kdy umění jako takové je
použité k zmenšení a zakřivení prostoru.
DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA
www
dum-umeni.cz
otevřeno
st–ne 10–18 h
– DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA
Malinovského nám. 2 [F5]
Čtení měst / Reading the Cities
do 28. 7.
Každodenní skutečnost všedního dne skrývá
současná mystéria a záhady. Vybraní lipští
umělci dostali příležitost navštívit Brno, aby
na základě svých subjektivních vjemů a dojmů
z městského prostoru a života vytvořili umělecká díla, jako kreativní výraz svých zážitků.
V osmi pozicích se brněnskému publiku
představuje reﬂexe z „lipského“ uměleckého
pohledu na brněnskou městskou a společenskou realitu. Kurátoři: Pavel Liška a Christine
Rahn
Skupina Obr (Josef Achrer, David
Hanvald, Martin Krajc a Karel Štědrý):
Obrys
do 28. 7.
Práci skupiny od začátku provázela víra ve
smysl malovaného obrazu a jeho estetických
premis v aktuálním vizuálním umění. Umělci
Obr.u tak dokážou parafrázovat, citovat,
reinterpretovat, konstruovat i dekonstruovat
modernistické vzory v rozsahu od strohé
geometrie až po gestickou abstrakci.
Kurátor: František Kowolowski
Marek Detko: Digital Memories
do 28. 7.
Konceptuálně zaměřená fotograﬁcká tvorba
Marka Detka vychází z reality, kterou autor
způsobem interpretace proměňuje v autonomní obrazovou scenérii. Je z ní zřejmá jeho
inklinace k science ﬁction, cíleně vyhledává
situace a světelné konstelace, kdy detaily industriálních staveb a objektů evokují jiný svět.
Kurátorka: Jana Vránová
Wilhelm Lehmbruck (1881–1919)
11. 9–10. 11.
→ vernisáž / opening: 10. 9. v 18 h
Retrospektiva jednoho z nejvýznamnějších
představitelů německé klasické moderny
a expresionismu, autora plastiky z vily Tugendhat, obsahuje sochy, obrazy, kresby, graﬁky
a fotograﬁe (1898–1918). Výstavu Lehmbruck
Museum Duisburg v Brně pořádá Dům umění
města Brna, Muzeum města Brna a Nadační
fond Vila Tugendhat.
Koncepce výstavy: Dr. Gottlieb Leinz
a Dr. Hans-Dieter Mück, kurátorka: Jana
Vránová
Martin Rasp: Nehledám, nacházím
18. 9.–10. 11.
→ vernisáž / opening: 17. 9. v 18 h
Rakouský umělec Martin Rasp pracuje s materiály nejrůznějšího původu a charakteru, s cílem podtrhnout jejich vzájemné napětí a spojit
různé polohy skutečnosti v jediném díle.

Brněnské architektonické stezky
www
bam.brno.cz
FAIT GALLERY
www
faitgallery.com
– FAIT GALLERY
Božetěchova 1 [A3]
otevřeno
st–čt 13–18, so 14–18 h
Slova mezi tvary / tvary mezi jmény
Výběr ze sbírky Fait Gallery zaměřený
na autory střední generace
do 12. 9.
Výběr děl ze sbírky Fait Gallery je tentokrát
zaměřen na autory střední generace. Kategorie střední generace zde však není vnímána
dogmaticky na základě věkového vymezení,
ale jako výběr již zavedených autorů, jejichž
tvorba je diváckému publiku dobře známá.
Společné rysy je možné hledat v signiﬁ kantních přístupech a okruhu témat, kterým se
osm vybraných autorů kontinuálně věnuje.
Pro všechny vystavené práce je příznačná
určitá znakovost, snad dokonce i symboličnost, kterou nabývají ve vztahu k obecné
představě a deﬁ nici umění.
Marek Meduna
28. 9.–14. 11.
→ vernisáž / opening: 26. 9. v 19 h
– MEM
Božetěchova 1 [A3]
otevřeno
st–čt 13–18,
so 14–18 h
Lukas Thaler: The Propeller
do 12. 9.
Thaler reinterpretuje objekt Vrtule a nově jej
deﬁnuje jako předmět estetické a rituální povahy. Ve svých instalacích zachází s obrazem
jako s nestálým pojmem, v němž malba ztrácí
své zobrazovací schopnosti, a naopak některé
předměty nabývají určitých vlastností obrazu.
Marek Meduna
28. 9.–14. 11.
→ vernisáž / opening: 26. 9. v 19 h
– FAIT GALLERY PREVIEW
Dominikánské nám. 10 [G5]
otevřeno
út–so 10–18 h
Vendula Knopová: Jdou dva
a prostřední spadne.
do 13. 9.
Vendula Knopová zobrazuje ve svých
fotograﬁ ích svět zvláštních příkazů nebo jen
prohlášení ze světa dospělých, z nichž se
v myslích dětí stávají jen směšné ﬂ oskule
zbavené jakéhokoliv smyslu.Na základě dětského ohledávání různých konstrukcí, jak se
vztahovat k okolnímu světu a společenským
konvencím, pak ilustruje bizarnost těchto
frází zbavených obsahu.
Radim Langer
18. 9.–8. 11.
→ vernisáž / opening: 17. 9. v 18 h
GALERIE 34
bytová galerie Botanická 34 [E4]
po domluvě na tel. 602 463 421
prázdniny
GALERIE ARS
Veselá 39 [F4] otevřeno út–pá 12–18 h
ne 13–17 h, Vstup volný
GALERIE ASPEKT
Údolní 13 [F4] www galerieaspekt.com
GALERIE MĚSTA BLANSKA
Dvorská 2, Blansko
www
galerie.blansko.cz
otevřeno
út–pá 10–12, 12.30–17 h,
so–ne 14–17 h
Barbora Lungová: Kánon
do 12. 7.
Série obrazů byla tvořena s myšlenkou na
provázanost sadismu a dokonalé krásy –
notabene mužské krásy. Ta je v některých

obrazech znázorněna jako něco, co je potřeba
stvořit jako sochu – ale s materiálem z masa
a kostí. Není jisté, kdo má v obrazech
převahu, zda muži nebo ženy. Malba nebo
obraz je zde záminkou pro neustálé variace
na zobrazování mužského těla, erotický patos
je (možná) odlehčen pro jistotu absurditou
a ironičností situací.
→ 26. 6. workshop k výstavě, vede Barbora
Lungová, více na webu galerie.
Letní výtvarná dílna
22.–26. 7.
Každý den od 10 do 17 h
Výtvarně-tvořivé vyžití je připraveno zejména
pro děti, ale na své si přijdou i dospělí.
Jednotlivé stanoviště budou reflektovat
díla nebo výtvarné postupy umělců, kteří
zde během posledního roku vystavovali.
Tvorba Petry Herotové, Daniely Baráčkové,
Miloše Šejna, Evy Koťátkové, Krištofa Kintery
a dalších se pro účastníky stanou zdrojem
inspirace.
Stanislav F. Müller
7. 9. –4. 10.
Zabývá se tvorbou uměleckých děl stroji, což
souvisí i s tím, že je původní profesí strojař.
V Blansku plánuje vystavit kresbu vytvořenou
pomocí horizontálního karuselu, která svojí
velikostí pokryje prostor celé velké místnosti
galerie. Karusel, který chce využít, vlastní
firma ČKD, sídlící v Blansku. Jde o jeden
z největších karuselů v ČR o průměru 16
metrů.
GALERIE JÁDRO
Rosická 1 [H6]
www
galeriejadro.tumblr.com
Jádro návštěva
Pokračování přehlídky současných mladých
umělců v portable verzi Jádra u nich doma.
V Brně ke zhlédnutí na Rosické 1. Přes
prázdniny Jádro navštíví Jana Brože a Pavla
Sterce. Pro více informací sledujte náš web
a facebookový proﬁ l.
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM
fasáda, Kraví hora 2 [E2]
Každou hodinu vždy od 15. a 45. minuty
Jiří Suchánek: Roj
Světelnou instalaci Roj nad hlavním vstupem do Hvězdárny a planetária města Brna
můžete vidět vždy po setmění každou 15.
a 45. minutu. V mezidobí se Roj občasně
probouzí.
MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ
www
moravska-galerie.cz
otevřeno
st–ne 10–18, čt 10–19 h
– PRAŽÁKŮV PALÁC
Husova 18 [F4]
Moderní a současné umění, práce
tvůrců české moderny a meziválečné
avantgardy.
Stálá expozice
Rudolf Koppitz
do 7. 7.
Rudolf Koppitz (1884–1936) je jedním
z nejvýznamnějších rakouských umělců
českého původu. Patří mezi význačné autory
tradicionalistické „umělecké fotograﬁ e“, kteří
si oproti dobově aktuálním avantgardním výbojům podrželi četné reminiscence na secesi
a symbolismus.
Daniel Balabán. Laureát Ceny
Michala Ranného
→ vernisáž / opening: 25. 7. v 17 h
Daniel Balabán se stal vítězem ceny
Michala Ranného za rok 2012. Patří
k nepřehlédnutelným osobnostem současné
umělecké scény, zvláště pak k autorům,
kteří soustavně a cíleně prověřují hranice
možností malby.
– ATRIUM
S.d.Ch. Orbis Varlén a nic
do 29. 9.
Autor, umělec, spisovatel a dramatik S.d.Ch.
využívá spojení koláže a komiksu k úspěšnému uchopení světa, ve kterém, přes všechna
hojně citovaná ﬁ lozoﬁ cká, umělecká, politická
i duchovní východiska neselhává pouze
sarkastický a čistý humor.
– UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM
Husova 14 [G4]

stylu Kung Fu Cha, stylové čajové pohoštění
a prodej čínských čajů zajišťuje CHAJOVNA
(www.chajovna.cz)
Opičí císař dostává zbraň
v paláci dračího císaře / pásmo
krátkých čínských animovaných filmů
– CAMERA
Karel Novák – Jock Sturges: Přirozeně
do 28. 7.
Ani skutečnost, že se naše civilizace (díky fotograﬁi) doslova ponořila do nahoty, nezměnila
nic na tom, že nahota vzbuzuje stále rozpaky.
Výstava fotograﬁí autorů, kteří dokumentují život v komunitě FKK (Freikörperkultur)
– RESPIRIUM
Jan Calábek: Věda, film a umění
k potěše včel, básníků a botaniků
do 28. 7.
Výstava přibližuje osobnost Jana Calábka,
brněnského profesora botaniky, ale především
průkopníka vědecké kinematograﬁe světového
významu.
– PODESTA
Prostřeno Barokem. Vídeňský
figurální porcelán 18. století
do 28. 7.
Slavnostně prostřenou tabuli 18. století
doplňovaly porcelánové ﬁ gury a sousoší. Figurální porcelán nebyl pouhou dekorací, nesl
především jistá sdělení v symbolice rostlin,
zvířat a nejrůznějších detailů.
– MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC
Moravské náměsti 1a [G5]
Frame
do 7. 7., Barokní sál
Soutěže FRAME se ve velké míře zúčastňují
studenti vysokých škol a mladí profesionální fotografové z Čech, Slovenska, Polska
a Maďarska. Před komisí se tak rozprostírá
situace, která v nemalé míře hovoří o stavu
nebo charakteru fotograﬁ e tvořené nastávající generací ve středoevropském regionu.
Na jejím základě je možné formulovat i určitá
stanoviska směrem do externího prostředí.
Kruhy na vodě
12. 7.–18. 8, 1. patro Knihovní sál
Výsledky mezinárodní soutěže řemeslného
designu, kterou pořádá Ústredie ľudovej
umeleckej výroby (ÚĽUV) ve spolupráci
s Ministerstvem kultury SR. Soutěž má za cíl
vytvořit platformu pro tvořivou konfrontaci
autorů, kteří se ve své tvorbě inspirují tradiční výrobou a lidovým uměním. Je určená pro
designéry, výtvarníky a řemeslníky, také studenty vysokých a středních odborných škol
a všechny ostatní, kteří se hlásí k designu,
inspirovanému řemeslem. Výstava představuje veřejnosti díla 23 oceněných autorů spolu
s dalšími 107 pracemi a kolekcemi, které
postoupili do druhého kola soutěže.
– KABINET
Holland retro style
do 29. 12
Výstava doplňuje expozici starého umění
o vybraná díla nizozemských malířů
17. století, která konfrontuje s obrazy,
vytvořenými v 19. století ve zjevné návaznosti na tvorbu obdivovaných barokních
vzorů. Představené práce ze sbírek
Moravské galerie v Brně ukazují, jak k určitým žánrům přistupovali umělci, jejichž
životy od sebe dělí propast dvou staletí.
– RODNÝ DŮM JOSEFA HOFFMANNA
náměstí Svobody 263, Brtnice
tel.
420 724 543 722
otevřeno
denně 10–17 h, posl. prohlídka
v 16 h. Mimo tyto hodiny po předchozí
domluvě
Stálá expozice
Josef Hoffmann: Inspirace
Hledání inspirací tvorby architekta a designéra Josefa Hoffmanna.
Josef Hoffmann – Friedrich Kiesler
do 27. 10.
Friedrich Kiesler (1890–1965) byl
rakousko-americký sochař, scénograf,
teoretik a architekt. S Josefem Hoffmannem
realizoval expozici Rakouského pavilonu na
Mezinárodní výstavě dekorativních umění
v Paříži roku 1925.

Stálá expozice
Užité umění a design
Po stopách moderny. Kabinet Josefa
Hoffmanna
Prostřený stůl, novinka ve stálé expozici.
Prostřený stůl se vztahuje k tomu, co bylo
hlavním sortimentem vídeňských dílen Wiener Werkstätte (1903–1932); výroba nádobí,
příborů, nábytku atd.
He Jinwei a Tomáš Císařovský:
Odstup, a jsi blíž.
do 28. 7.
Společná výstava čínského umělce He
Jinweie (*1967) a českého malíře Tomáše
Císařovského (*1962). Umělci působí
v geograficky a kulturně vzdálených místech,
nicméně jejich dílo spojuje intenzivní
promýšlení politických, historických
a hodnotových proměn, jimiž procházejí
jejich země. Výstava se koná pod záštitou
J. E. Libora Sečky, velvyslance České
republiky v Číně.
Derniéra výstavy Odstup a jsi blíž
→ 28. 7, 15–17 h
Výklad ve výstavě / Ondřej Chrobák
Ukázky přípravy čaje v tradičním čínském

– JURKOVIČKOVA VILA
Jana Nečase 2 [E1]
otevřeno
10–12 h a 12.30–18 h
Vstup pouze po předchozí rezervaci.
Prohlídku s výkladem je možné
objednat na tel. č. 532 169 501 nebo
přes rezervační formulář na
www
moravska-galerie.cz/jurkovicova-vila
Zdeněk Plesník a Miroslav Navrátil.
Po stopách moderny.
do 28. 10.
V letošní sezóně představujeme v Jurkovičově
vile dílo architekta Zdeňka Plesníka a designéra Miroslava Navrátila. Poprvé spolupracovali na návrzích nábytku pro Plesníkův byt
(1949–1953), který bude ve vile vystaven.
Progresivní návrh si nezadá s díly světových
designérů a přesahuje prostor vymezený
hranicemi Československa. Vstupné v rámci
prohlídky vily 100/50 Kč
→ 10. 7. v 17 h Výklad k výstavě /
Alena Krkošková, vstupné 40 Kč
Stálá expozice
Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům

Letní výtvarné kurzy v Moravské
galerii
Cena 1200 Kč zahrnuje odborné vedení,
výtvarný materiál, společné obědy, vstupné
a jízdné. Nutná rezervace předem, omezený
počet účastníků. Další informace a přihlášky
na tel. 532 169 146 nebo da@moravska-galerie.cz.
Tak teď tu / pro děti od 10 do 15 let /
Místodržitelský palác
12. 8.–16. 8, 9–16 h
Antonín Procházka, Dalibor Chatrný, Marian
Palla… znáš jejich díla? Během pěti dnů
poznáme několik výtvarných umělců, kteří
jsou s Brnem neodmyslitelně spjatí. Pátrat
budeme v ulicích Brna, v galerii i v prostorách Masarykovy univerzity. Seznámíme se
s rozmanitostí umění 20. století po jeho
tematické i materiálové stránce a zkusíme se
také stát brněnskými výtvarníky.
Bylo – nebylo… / pro děti od 6 do
10 let
Místodržitelský palác, Jurkovičova vila
19. 8–23. 8, 9–16 h
Bylo – nebylo, před více než 100 lety, nedaleko lesa se objevil dům… - takto můžeme
začít naše „pohádkové“ putování za historií
secesní vily Dušana Jurkoviče. Jednotlivé
dny budeme věnovat kreslení, malování
a poznávání nejen architektury, ale i přírody
v blízkém i vzdálenějším okolí. Součástí bude
celodenní výlet. Cena 1200 Kč zahrnuje
odborné vedení, výtvarný materiál, společné
obědy, vstupné a jízdné.
Kolem dokola / pro děti od 6 do 10 let
/ Místodržitelský palác, Jurkovičova vila
26. 8.–30. 8, 9–16 h
Krajina a příroda inspirovaly Dušana Jurkoviče při výběru místa a stavbě jeho vlastního
rodinného domu. Prozkoumáme okolí, přírodu
Wilsonova lesa i zahradu u domu a zachytíme
vlastní objevy formou nejrůznějších výtvarných technik. Součástí bude celodenní výlet.
Cena 1200 Kč zahrnuje odborné vedení,
výtvarný materiál, společné obědy, vstupné
a jízdné.
Šablona sem, šablona tam / pro děti
od 10 do 15 let / Rodný dům Josefa
Hoffmanna
22.–26. 7, 10–15 h
K čemu slouží šablony a co všechno se
s nimi vytváří? V Hoffmannově rodném
domě je nespočet příkladů, jak je možné se
šablonami pracovat. Vyzkoušíte si bohaté
výtvarné experimenty se šablonami. Budete
je navrhovat, stříhat, množit a vytvoříte
celou škálu tisků, otisků atd. Vstupné 40
Kč/den.
MUZEUM MĚSTA BRNA
www
spilberk.cz
otevřeno
út–ne 9–17 h
– VILA TUGENDHAT
Černopolní 45, 613 00 Brno [D6]
www
tugendhat.eu
tel.
+420 515 511 015
otevřeno
út–ne 10–18 h
Památka světové moderní architektury,
zapsaná na seznamu světového kulturního
dědictví UNESCO. Autor: Ludwig Mies van
der Rohe, 1928–1930.
Prohlídková trasa:
– I. okruh Standard (obytné prostory
vily): 3. nadzemní podlaží – tzv. ložnicové
patro (horní terasa; vstupní hala; rodičovská
sekce; dětská sekce), 2. nadzemní podlaží
– hlavní obytný prostor; přípravna, kuchyň,
zahrada,
– II. okruh Technický (technické zázemí
vily): rozšíření I. prohlídkového okruhu
o technické zázemí vily (strojovna vzduchotechniky; kotelna; strojovna pro elektrické
spouštění oken; prádelna; fotokomora;
trezor na kožichy).
– Časově neomezená vstupenka pouze
do zahrady (dle povětrnostních podmínek).
Prohlídky každou hodinu (v 17 h poslední
prohlídka) v angličtině, němčině, italštině,
španělštině a ruštině na objednávku. Další
jazyky je třeba domluvit individuálně.

www

OFF / FORMAT
Gorkého 41 – dvorní trakt [F3]
offformat.cz otevřeno út+ne 14–19 h
nebo po telefonické domluvě
+420 737 969 098

20 let legendárního kytarového dua Hudba Brno
23. 9.–25. 9.
→ performance 23. 9. v 18 h
Zvukový projev je realizován především
akustickou kytarou. Tento nástroj je však
přístupem Hudby Brno nově definován:
jako výrazové médium, které chce být
osvobozeno od klasického projevu. Styl
hry je sice klasicky kytarový, avšak postup
náhodných zvukových skrumáží posouvá
hru k akci. Hudba zbavená aranžování
a ornamentu, bez jakýchkoliv přídavných
zvukových zařízení, bez standardního
akordového nasazení a konvenční harmonie
přestává být hudbou v tradičním významu.
Náhodně vznikající vibrace však mohou
přinést hudební uspokojení, ale těžiště
projevu je dále: zvuk se stává hmotou,
skladba akustickou sochou.

TIC GALERIE
Turistické a informační centrum města
Brna, Radnická 4 [G5]
www
galerie-tic.cz
otevřeno
út–pá 10–18 h, so 10–14 h
4. Výstavní blok: Zpětný pohled
3. 7.–21. 8.
→ vernisáž / opening: 2. 7. v 17.30 h
Výstavy v rámci letošního čtvrtého programového bloku vztahujeme k tématu retrospekce
a paměti, ať na úrovni výstavní prezentace
„příběhu“ vlastní umělecké činnosti, tak na
úrovni významů, které jsou v ní přítomné.
Škála přístupů autorů zastoupených na samostatných výstavách je ovšem velmi široká
a nejednoznačná.
Výstava Terezy Sochorové v Galerii u Dobrého
pastýře je volnou retrospektivou spojující její
dílčí projekty do aktualizovaného instalačního
tvaru. Vedle dramaturgického klíče můžeme
retrospekci – ve smyslu odkazů k minulosti
a vzpomínání – postoupit i k obsahu autorčiných projektů. Vypravuje v nich příběhy, které
porušováním linearity, kauzality i logických
vazeb připomínají paměť.
Zpětný pohled v autobiograﬁcké rovině
ﬁguruje v symbolistní Mundsonatě Patrika
Sedlaczka v Galerii Kabinet. Kvazi-velkolepá retrospektivní výstava Exemplární druh
Vojtěcha Maši je koncipována jako „evoluční
výklad“ jeho širokospektrální tvorby z let
2003–2013. Narážka na superžánr souborné
retrospektivy coby výkladu uměleckého vývoje
jde záměrně proti charakteru Galerie mladých
určené začínajícím umělcům. Markéta Filipová
zase pracuje s konTextovými výklenky jako
jeskyněmi, které animuje archetypálními
malbami a objekty.

červen: René Crha: die Taube
červenec: Jan Jáchim
srpen: Jan Trnka

Titania Seidl
19. 7.–2. 9.
→ vernisáž / opening: 18. 7. v 19 h
Titania Seidl studovala v malířském ateliéru
Judith Eisler na Universität für Angewandte
Kunst ve Vídni. Ve svých obrazech se zabývá
základními tématy spojenými s médiem
malby, jako je vztah plochy a prostoru, role
ornamentu, či abstraktní versus realistická
reprezentace skutečnosti. Její obrazy, z podstatné části velmi malých rozměrů, se rovněž
stávají součástí instalací a objektů, reﬂektujících klasické i současné způsoby vystavování
a adjustace artefaktů.
Thomas Albdorf
6. 9.–30. 9.
→ vernisáž / opening: 5. 9. v 19 h
Thomas Albdorf ve své práci propojuje
média fotograﬁe a sochy či instalace,
přičemž výsledkem jeho práce jsou převážně
fotograﬁcké snímky zachycující vztah mezi
nimi. Podstatnou roli hrají v jeho tvorbě
postprodukční úpravy fotograﬁí a softwarové zásahy narušující referenční funkci
obrazu, stejně jako aspekt dekontextualizace
fotograﬁe v průběhu jejího šíření v prostoru internetu. Thomas Albdorf je letošním
absolventem ateliéru Transmediale Kunst na
Universität für Angewandte Kunst ve Vídni.
TVAR
Rosická 1 [H6] TEL. 773 037 876
galerietvar.tumblr.com
prázdniny

– GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE
Tereza Sochorová (Filip Cenek j.h.):
Spojovatelka
– GALERIE MLADÝCH
Vojtěch Maša: Exemplární druh

konText
Markéta Filipová: Doma se svítí
Doprovodný program
Vojtěcha Maša: komentovaná prohlídka výstavy Exemplární druh
4. 7. a 20. 8. v 18 h
5. Výstavní blok: Rekonstrukce
28. 8.–2. 10.
→ vernisáž / opening: 27. 8. v 17.30 h
Rekonstrukce situací, prostředí a příběhů
může směřovat k jejich prostému znovuzpřítomnění, může účinkovat v pozorovatelském
modu „dokumentaristiky“ či etnograﬁe, v prožitcích objevů a putování, jako mimovolná
iniciace širších sdělení atp.
Autorská výstava fotografa, ekoaktivisty
a turisty Tomáše Hrůzy Z Amazonky na Cejl
v Galerii U Dobrého pastýře zprostředkovává
jeho zaujetí přírodou vázané na cestovatelství
i (kritickou) reﬂexi přetechnizované společnosti, člověka a přírody. Václav Kopecký
prezentuje speciﬁckou prostorovou instalací
fotograﬁí Hotelu Zenit v Bosně a Hercegovině
ve městě Neum u Jadranského moře jakousi
romantickou rekonstrukci „exotického“ místa.
Hotel představuje analogii světa, Zenit horizont, za který nevidíme.
Autorský výstavní projekt Václava Magida Solidaire/solitaire v Galerii mladých je věnován
problému ztotožnění se individua s nějakým
vyšším celkem, jako je rodina, kolektiv,
strana, národ, třída apod. Jako konkrétní
látka, na níž je tento problém zkoumán, slouží
různé aspekty ideové průpravy dětí z dob
socialismu.
V konTextu se představí Katarína Poliačiková,
která se v Brně objeví poprvé s příznačným
názvem instalace Tenkrát poprvé.
– GALERIE KABINET
Václav Kopecký: Hotel Zenit

– GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE
Tomáš Hrůza: Z Amazonky na Cejl

GALERIE MLADÝCH

UMAKART
Lidická 40 [E5] otevřeno nonstop
www
facebook.com/Galerie-Umakart
Kateřina Pěkná / Cestovní drak (na
ježdění Vesmírem)
do 9. 7.
Kateřina je sochařka, absolventka ateliéru
Michala Gabriela na FaVU a patří mezi
umělce, kteří pravdomluvně a natvrdo
zkoumají svět skrze formy které vytvářejí
a základní koncepty, které k takovým formám
vedou. Kateřina navíc s vyspělou sebeironií
a nadhledem.
Po zakušení podstaty kapalin a ohňů, jimiž
se Kateřina zabývala mezi lety 2010 a 2011,
v Umakartu naváže Cestovním drakem na
ježdění Vesmírem. Jeho tělo je z bahna
a klacků a má bílá průsvitná křídla. Vypadá
že je tlustý, vcucává černou dírou do svého
břicha lidi z ulice a někam je odveze.
Vladimíra Večeřová / Kapitalistický
obraz společnosti
11. 7.–30. 7.
→ vernisáž / opening: 10. 7. v 18 h
Vladimíra Večeřová je studentkou Nových
médií II na Pražské AVU. Svým projektem
„Kapitalistický obraz společnosti“ dle svých
slov apropriuje formulaci Karstena Herriese
z knihy Etická funkce architektury. Nalézá
a využívá paralely mezi funkcí bilboardu
v krajině a výlohou galerie Umakart. Této práci předchází realizace „Horoměřice – Pučálka“, kde v roce 2012 malířsky pojednávala
billboardy kolem silnice mezi těmito dvěma
místy. Vladimíra se těmito křehkými intervencemi do veřejného prostoru svébytným,
poetickým způsobem pohybuje na hranici
street-artu a aktivistického umění.
Ivana Hrončeková, Matúš Stenko:
Vyhlídkové stoje postojem
1. 8.–20. 8.
→ vernisáž / opening: 31. 7. v 18 h
Na ulici Lidická v Brně údajně sídlí nejvíc podnikatelských subjektů ve městě. Firmy, které
svojí reklamou ohraničují výstavní prostor
galerie, používají ve svých sloganech slovesa
lákající k pohybu. K běhání, létání, uklízení…
Ivana je v současné době studentkou Barbory
Klímové na FaVU v Brně a zrealizuje s Matúšem v Umakartu projekt který dokazuje, že se
spolu, po způsobu konceptuální site-speciﬁc
práce s výstavním prostorem, na Lidické
zastavili a rozhlédli!
Miss FaVU Kateřina Olivová: Radost
je cesta domů
22. 8.–10. 9.
→ vernisáž / opening: 21. 8. v 18 h
Kromě korunky Kateřina Olivová získala dvě
výstavní příležitosti. Po natočení ﬁlmu o Stohu
v Galerii Aula se ocitá na půdě své domovské
Galerie Umakart, aby zde navázala na téma
a výrazové prostředky své diplomové práce
(a nebo možná ne).

Václav Magid: Solidaire/solitaire

konText
Katarína Poliačiková: Tenkrát poprvé
Doprovodný program
Václav Magid: komentovaná prohlídka
výstavy Solidaire/solitaire
1. 10. v 18 h
– GALERIE ART
Cihlářská 19 [E4]
www
graukllktv.eu
otevřeno
po–ne 14–24 h

Výstavní sezónu galerie zahajuje 2. 10.
STOPATNÁCTPADESÁTPĚT
Arne Nováka 1 [F4]
Přístupná vitrína ve dvorním
traktu Filozofické fakulty

poskytujícím péči pacientům se syndromem
areaktivní bdělosti, charakteristickým pro
dlouhotrvající komatózní stav.

Shared Inc.
do 15. 7.
Research Center for Shared Incompetence je
rakouská organizace zabývající se projekty na
pomezí různých oblastí lidské činnosti. Bernd
Kräftner, Judith Kröll, Leo Peschta, Gerhard
Ramsebner a Isabel Warner se pohybují na
hranici světa umění a medicíny či sociálních
věd, čímž neortodoxním způsobem přispívají
do všech těchto odvětví. Výstava je jedním
z výstupů výzkumného pobytu autorů v ústavu

Lucia Horňáková Černayová: Keby sa
Duchamp nenarodil, bolo by všetko
jednoduchšie
12. 9.–1. 11.
→ vernisáž / opening: 11. 9. v 18 h
„Táto veta vo mne rezonuje už dlhší čas. Je
to ako časť z knihy, len neviem aké má tá
kniha pokračovanie. Bol to môj „povzdych“,
pri čítaní prác B. Newmana a stavom
pochopenia a precítenia konceptuálneho,
resp. postmoderny, netradičných smerov
umenia širšou verejnosťou v našom regióne.
Na tomto stave sa podieľajú viaceré faktory,
ktoré pre mňa v tomto paradoxnom výroku
spojili. Viem, že pán Duchamp nie je jediný,
ktorý posunul, výtvarné umenie do inej roviny. Pre mňa znamenali jeho práce zásadnú
zmenu vnímania umeleckého diela a objektu
v kontexte priestoru a samotnú zmenu
funkcie objektu – artefaktu. Toto všetko bolo
zastavené, zastreté vnímaniu s kultúrnemu
vzdelaniu širšej verejnosti u nás, kedy iná
kultúra ako kultúra preferovaná politickým
zriadením u nás fungovala iba na okraji
spoločnosti. Po tomto období nasledovali
roky, mečiarizmu a ani v súčasnej dobe naši
politický predstavitelia neprejavujú vzdelanie
v tejto oblasti…”

VÝSTAVNÍ PROSTORY ARCHIVU
MASARYKOVY UNIVERZITY
Komenského nám. 220/2 [F4]
otevřeno
po–pá 12–18 h

POVALEČ 2013
Hudební festival pod širým nebem
2.–4. 8. 2013
Zámek Valeč, 364 55 Valeč v Čechách
www
povalec.cz

WANNIECK GALLERY
Ve Vaňkovce 2 [H6]
wannieckgallery.cz
otevřeno
po–ne 10–18, čt zavřeno

Výstava v rámci festivalu
Memento Naturae
Jan Bigas, Pavel Havrda, Martin
Herold, Tomáš Hrůza, Markéta
Jáchimová, Adéla Korbičková, Petra
Josefína Stibitzová, Johana Střížková,
Klára Syrůčková, Dorota Špinková,
Michal Ureš, Martin Zvěřina a další
→ vernisáž / opening: 2. 8. 19.30 h
Otevřeno: 3. 8. 11–20 h, 4. 8. 11–18 h
Koncepce: Tereza Špinková + Eva Riebová

www

Kostlivec v rajské omáčce (obrazy
nejen z depozitáře)
do 29. 9.
Výstava ve Wannieck Gallery v letních
měsících odkryje tajemství depozitáře a představí některé doposud nevystavené obrazy
a kresby. K vidění tak budou například díla
autorů generace 70. a 80. let: J. Sopka, M.
Rittsteina, J. Načeradského, I. Ouhela, výběr
ze souboru obrazů P. Nikla, stejně jako jedinečná plátna A. Butzera nebo švýcarského
konkretisty Richarda P. Lohse. Návštěvníkům
budou nabídnuty i ukázky tvorby umělců nejmladší generace – V. Houdka, E. Šimery nebo
R. Šalandy. Zkrátka reprezentativní výběr
napříč sbírkou galerie a rozličnými polohami
malby bude stát za vidění.

Vienna International Art Fair
10—13 October 2013

www.viennafair.at
www.facebook.com/viennafair
blog: thenewcontemporary.com

WALK THRU GALLERY /
GALERIE PODCHOD
tř. Karla IV. 1222/25a, podchod,
Hradec Králové. Otevřeno nonstop
FB: https://www.facebook.com/
pages/Walk-Thru-Gallery-GaleriePodchod/256195444471405
František Pavúček: Bílá košile
a Černé obrazy
26. 6–25. 7.

– GALERIE NA MOSTĚ
André a Karel Gregor
do 29. 9.
V Galerii Na mostě se v rámci výstavy, která
proběhne v letních měsících letošního roku,
představí dva brněnští výtvarníci mladší
generace, členové někdejší výtvarné skupiny
Kolaborace, André a Karel Gregor.
Zatímco Gregor vytváří v posledních asi
dvou letech obrazy do značné míry ovlivněné
expresivním cítěním, přistupuje André ke
svým obrazům z poslední doby poněkud jinak.
Přestože i v nich je patrná určitá míra expresivity, používá někdy současně až lettristické
zásahy do plochy plátna. Oba malíři rozhodně
představují zajímavé polohy současné
brněnské tvorby.
Doprovodný program k výstavám
– 10. 7. Přednáška Sbíráme umění?
– 13. 7. Dětský sobotní výtvarný ateliér
(4–12 let)
– 20. 7. Dětský sobotní výtvarný ateliér
(4–12 let) s André a Gregorem
– 24. 7. Animační program k výstavě
Kostlivec v rajské omáčce
– 5. 8. –16. 8. Letní výtvarné ateliéry
– 7. 9. Dětský sobotní výtvarný ateliér
(4–12 let)
– 10. 9. Workshop pro dospělé a seniory s André a Gregorem
– 11. 9. Komentovaná prohlídka výstavy André a Gregor s autory
– 13. 9. Workshop 15+ s hudebním
koncertem
– 14. 9. Dětský sobotní výtvarný ateliér
(4–12 let)
– 25. 9. Animační program 15+ k výstavám
– 28. 9. Dětský sobotní výtvarný ateliér
(4–12 let)
Více informací průběžně na webu
www.wannieckgallery.cz a facebookovém proﬁ lu galerie. Kontakt: cimbalkova@w-g.cz
Letní výtvarné ateliéry
Wannieck Gallery pořádá Letní výtvarné
ateliéry pro děti a pro starší 15 let.
Ateliér pro děti od 4 do 12 let proběhne
v termínu od 5. do 9. 8. vždy od 10 do 13
hod. Je určen všem dětem, které rády tvoří.
Cena: 1000 Kč (případně 250 Kč za jeden
den)
Ateliér pro všechny milovníky umění od
15 let se bude konat 12.–16. 8. vždy od
10 do 14 h. Je určen všem, které zajímá
současné umění a baví výtvarná tvorba.
Týdnem budou provázet studentky z Fakulty
výtvarných umění VUT a Katedry výtvarné
výchovy PedF MU.
Cena: 1000 Kč (případně 300 Kč za jeden
den)
Kontakt: cimbalkova@w-g.cz
Výtvarné kurzy pro děti a studenty
Od září 2013 Wannieck Gallery pořádá
výtvarné kurzy! Kurz I. bude určen dětem od
4 do 7 let, II. pro děti od 8 do 15 let a III.
pro studenty od 15 let.
Kurzy jsou určeny všem, které zajímá umění
a baví výtvarná činnost. Budou probíhat
pravidelně pod vedením zkušených lektorek
od září do prosince 2013, přímo v prostorách galerie. Bezprostřední kontakt s originály uměleckých děl bude sloužit jako podnět k dialogu, zdroj inspirace ke kreativní
činnosti, experimentování s různými technikami a přístupy a zkoumání vlastního tvůrčího potenciálu. Kontakt: cimbalkova@w-g.cz
NA VÝLETĚ
GALERIE KABINET CHAOS STŘÍTEŽ
Střítež 68, Polička
po domluvě a v neděli 13–18 h
Kontakt: verbrom@gmail.com

Otevřeno

Anna Neborová
červen–červenec
Bohdan Holomíček
červenec–srpen
František Matoušek
srpen–září
GALERIE DŮM
Klášterní zahrada, 550 01 Broumov
www
galeriedum.cz
Jiří Mědílek
23. 6.–11. 8.
Ondřej Maleček
18. 8.–29. 9.

Eva Hronovská a hosté: Podvraťák
1. 8.–30. 9.
VITRÍNA DENISKA
Denisova 5, Olomouc
www
vitrinadeniska.cz
Ján Gašparovič: 5 200 m/s
do 19. 7.
GALERIE JEPTIŠKA
E. F. Buriana 91/1
Svatý Kopeček u Olomouce
otevřeno
po–ne 11–19 h
FB: https://www.facebook.
com/pages/GalerieJepti%C5%A1ka/224769044329654
Pavel Dvořák: Heroes and Lovers
12. 7.–9. 8.
Jan Kratochvila: Love Impuls
23. 8.–20. 9.
MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC
Denisova 47, www olmuart.cz
Magdalena Jetelová:
(DES)ORIENTATION?
Projekty z let 1982–2013
30. 5.–27. 10.
PECHA KUCHA NIGHT OSTRAVA
#12 proběhne na Colours of Ostrava
(18.–21. 7. )

KOSTLIVEC

V RAJSKÉ OMÁČCE

Obrazy nejen z depozitáře
26. 6. 2013 - 29. 9. 2013

Pro více informavcí sledujte www pkno.cz.
LANDEK PARK
Hornické muzeum. Pod Landekem
64, Ostrava – Petřkovice
Rezervace: 596 131 804 www landekpark.cz

NA
HRANĚ
PŘÍBĚHU

VÝSTAVNÍ SÍŇ SOKOLSKÁ 26
Sokolská 26, Ostrava
www
ckv-ostrava.cz
Roman Franta: Soukromá Zátiší
do 26. 7.
FOTOFESTIVAL MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
29. 6.–21. 8. 2013
www
fotofestivalmt.cz

12/6—
31/8/
2013
b

(SOCHY
V ULICÍCH)

14. ročník fotofestivalu v Moravské Třebové je
věnován současné fotografii. Představí se Jiří
Thýn, Viktor Kopasz, Michal Šeba, Pavel Baňka.
Více informací na webových stránkách festivalu.
OPEN GALLERY
Baštová 5, Bratislava
otevřeno
út–ne: 14–19 h
Bylo nebylo… Vladimír Havlík, Marek
Hlaváč, Tomáš Hodboď, Martina
Růžičková, František Pavúček,
František Kowolowski, Tomáš Ruller,
Pavel Sterec, Miloš Šejn
18. 7.–11. 8.
Výstava se zabývá vztahem živé akce a jejího
záznamu. Pokládá si otázku, kdy samotný
záznam přestává být odkazem k uplynulé
události a stává se uměleckým dílem své
vlastní vizuální podmanivosti. Současně se
zajímá o to, zda proces dokumentování živé
akce dává příležitost k jejímu mýtizování,
k rozostření hranic mezi realitou a legendou.
Kurátoři: Jana Písaříková, Tomáš Hodboď
GALERIA MLADYCH
NITRIANSKA GALERIA
Zupne nam. 3, Nitra, Slovakia
www
nitrianskagaleria.sk
Juliana Irene Smith (USA/CH) &
Claudia Berg (CH) a.k.a. JC Mountain
Schmied: Let's Dance
do 8.9.
Kurator / Curator: Omar Mirza
SAM83
galerie současného umění
Česká Bříza 83 www sam83.cz
EDGAR: Ahoj kocourku, můžu se tě
na něco zeptat?
5. 5.–30. 6.

www.fotofestivalmt.cz

A za každým řemeslem je člověk!

jiří karel milan adrian darja jan david věra
Trnkova 119, 628 00 Brno
markéta tomáš jana miroslav zdeněk zuzana
tel./fax: +420 543 215 538
hana ivana jana lukáš silvie ilona pavel petr
www.tiskarna-didot.cz
vladimír tomáš irena jiří karla milada radka
david zuzana luděk darja ivana roman jan
ArtMap se těší podpoře:
Ospap je dodavatelem
materiálu s vysokým
volumenem HELLO FAT
MATT – 1.1 a 1.3
ArtMap Brno vychází pod záštitou primátora
města Brna pana Bc. Romana Onderky, MBA
Mapu poskytlo: © Marco Polo, s.r.o,
Naskové 1, 150 00 Praha 5
ArtMap kontakt: info@artmap.cz, artmap.cz, bookstore.artmap.cz
VYDÁVÁ ARTMAP, O.S. / GRAFICKÉ ŘEŠENÍ PETR HRŮZA
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Brno Art Open. Sochy
v ulicích 2013
12. 6–31. 8. 2013

B

C

Letošní již čtvrtý ročník projektu
Sochy v ulicích nazvaný Na hraně
příběhu se obrací k Brnu a jeho
moderní historii jako kruciálním
průsečíkům svého tematického
vymezení. Koncepce této přehlídky
byla od samého počátku budována
jako otevřená struktura nabízející

1
2
3
4
5
6A
6B
7

Esther Stocker
Richard Loskot
Soﬁe Thorsen
Milena Dopitová
Pravdoliub Ivanov
Jiří Kovanda
Jiří Kovanda
Anton Čierny

zúčastněným umělcům a samozřejmě také divákům možnost
zprostředkování bohaté, složité
a v mnoha ohledech také tragické
minulosti spojené s bouřlivými
poryvy dějin 20. století.

8A
8B
9
10
11 A
11 B
13
14

Kristina Leko
Kristina Leko
František Kowolowski
FaVU VUT
Robert Vlasák
Robert Vlasák
Slaven Tolj
Richard Fajnor

kurátor: Michal Koleček
http//:dum-umeni.cz/cz/vystava/
brno_art_open_sochy_v_ulicich
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MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC
FaVU – GALERIE AULA
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GALERIE PLAMÍNEK NA RADLASE

DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA

PRAŽÁKŮV PALÁC
MUZEUM MĚSTA BRNA

UMĚLECKOPRŮM. M.

ANNE FRANK MEMORIAL

FAIT GALLERY PREVIEW
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GALERIE TIC

4AM
GALERIE PEKAŘSKÁ

WANNIECK GALLERY
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Brno 1. 7. – 30. 9. 2013
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Současné umění
v brněnských galeriích

J

Contemporary Art
in Brno Galleries
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