Výstava Diplomanti FaVU 2014 probíhá
na čtyřech místech. Galerie Aula, 4AM /
Fórum pro architekturu a média (Rosická 1), bývalá tovární hala Ponava (U Červeného mlýna 2), Dům pánů z Kunštátu
(Dominikánská 9)

4AM / FÓRUM PRO
ARCHITEKTURU A MÉDIA
Rosická 1
www.forum4am.cz
Move the City 2014
18.–24. 8.
Druhý ročník mezinárodního festivalu
taneční improvizace se zaměřením na
pohyb ve městě a taneční interpretaci
architektonického prostoru.
Během festivalu proběhnou 3 otevřené
workshopy s pozvanými lektory s různým
přístupem k taneční improvizaci a jejímu
propojení s architektonickým prostorem: Myriam Lefkowitz, Julie Laporte,
Jean-Philippe Derail, Vangelis Legakis,
Anna Sedlačková. Všechny workshopy
jsou otevřené pro veřejnost, součástí
festivalu bude i doprovodný program
tvořený přednáškami, promítáním,
diskuzemi, performancemi a tanečními
procházkami městem.

Jozef Mrva, Ondřej Homola, Šimon
Kadlčák, Tomáš Sedláček, Andreas
Gajdošík, Lenka Jurkyová: Hypertext
25. 9.– 19. 10.
� vernisáž: 24. 9. v 19 h
Konceptem projektu je nejen vytvoření
rámcové výstavy obsahující několik subvýstav koexistujících v jednom galerijním
prostoru, ale i jedné autonomní množiny
uměleckých děl. Subvýstavy při tom nebudou vystupovat jako jednotlivé a přesně ohraničené části expozice, ale jako
fyzicky i mentálně se překrývající směsice
děl – myšlenkové či snad softwarové
cloudy vznášející se nad hardwarem, tj.
nad galerií s jejími fyzickými proporcemi
a s jejím zavádějícím rozdělením na části
evokující prostory vyhrazené pro prezentaci jednotlivých subvýstav, ale i nad nemožnou duplicitou autografických médií.
V takto vzniklém prostředí se pak „autoři
děl aka kurátoři subvýstav“ dostávájí do
rolí postav postmediální doby – do role
reposterů, remixátorů, odkláněčů, jenž
neustálou rekontextualizací děl vytvářejí
nový obsah a tím oslabují hranice mezi
autorem a uživatelem, mezi umělcem
a kurátorem. (Sub)výstava se tak stává
dílem a její formální principy nástrojem
tvorby. Význam je odkloněn, amplifikován nebo až překroucen: ne nepodobný
stránkám napadeným hackerským útokem
se odtrhává od své původní verze a začíná
být chápán autonomně jako dílo hackera,
DJ nebo kurátora. Kurátorky výstavy: Jana
Písaříková, Andrea Vatulíková

ANNE FRANK MEMORIAL
Orlí 22
vitrína přístupná po–pá 9–22 h,
so 10–22 h, ne 12–22 h / window gallery
accessible Mon-Fri 9 am-10 pm,
Sat 10 am-10 pm, Sun 12-10 pm
www.graukllktv.eu
Výstavní offspace prostor AFM se již
delší dobu profiluje jako galerie středoškoláků. V dalším cyklu předaství dvě
dvojice studentů Střední školy umění,
designu, stylu a módy v Brně.
Barbora Sokolíčková a Alice Šindelářová
25. 6.–1. 9.
Martin Dušek a Jan Svatoš
2. 9.–29. 9.
GALERIE AULA
Údolní 19a
po–ne 10–18 h / Mon-Fri 9 am-10 pm
Klíče od galerie jsou k dispozici na
vrátnici fakulty.
www.ffa.vutbr.cz/galerie-aula

DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA /
THE BRNO HOUSE OF ART
www.dum-umeni.cz
st–ne 10–18 h

www.ragallery.cz
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Trojhalí

Multifunkční aula Gong

Ruská 2887/101

Dolní Vítkovice, Ruská 2993

Ostrava – Vítkovice, 703 00

Ostrava – Vítkovice
Po–Ne, 10–18 h, Vstup volný

platforma (pro současné umění)
Ostrava

www.plato-ostrava.cz

Tomáš Vaněk
Particip č. 178
07 08 — 30 09 2014

Vladimír Houdek
Kanoucí šíře
15 05 — 31 08 2014

Markus Copper
Kursk
29 05 — 17 08 2014

Trojhalí

Galerie multifunkční auly Gong

Dvorana multifunkční auly Gong

DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA
Malinovského nám. 2
Gisela Weimann: Mein Schatten
bleibt / Zůstane můj stín
do / until 3. 8.
Koncept berlínské umělkyně.
Grey Gold České a slovenské
umělkyně 65 +
do / until 3. 8.
Přehlídka současné tvorby českých
a slovenských umělkyň nad 65 let
Olaf Brzeski
17. 9.–16. 11.
� vernisáž: 16. 9., 18 h
fenomén současné polské výtvarné scény, na hranici klasického zobrazovacího
modelu a riskantního experimentu
17. 9.–16. 11. 2014
Robert V. Novák: ALBVM
� vernisáž: 16. 9., 18 h
černobílé fotografie autora známého
především svou grafickou tvorbou.
Důstojnost lidstva
24. 9.–16. 11.
� vernisáž: 23. 9., 18 h
Inspiračním zdrojem mezinárodní výstavy, věnované 100. výročí vypuknutí první
světové války se stala báseň „Umělci“
(1789) německého básníka Friedricha
Schillera, ve které apeloval na společnost a její zodpovědnost za zachování
nepostradatelných hodnot důstojného
lidského života.
DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU
Dominikánské nám. 9
V roce 2014 se znovu natrvalo otevřel
brány druhé budovy, která poslední dva
roky neměla celoroční výstavní plán a její
provoz byl omezen. První patro Domu
pánů z Kunštátu a prostor G99 je věnován současné brněnské výtvarné scéně
a mladým umělcům.
Diplomanti FaVU 2014
do / until 29. 7.
Diplomové práce absolventů Fakulty
výtvarných umění VUT v Brně, které
vznikly v roce 2014 v patnácti ateliérech
školy. Vystavující: Alžběta Bačíková,
Ondřej Bílek, Petra Buzková, Vojtěch
Donát, Martin Foret, Veronika Golianová,
Monika Horčicová, Ivana Hrončeková,
Tomáš Hrubiš, Jakub Jindra, Petr Machač, Jozef Mrva, Jana Orlová, Martina
Pavelková, Alena Plíhalová, Barbora Pokorná, Gabriela Pokorná, Martin Pulicar,
Jana Schlosserová, Adéla Sobotková,
Anita Somrová, Anna Sypěnová, Pavla
Šindelková, Petr Šprincl, Anna Štysová,
Jakub Švehla, Jitka Trčková, Helena Tůmová, Gabriela Váňová, Lenka Vomelová,
Michaela Vrbková, František Walter,
Kateřina Zemánková
Piotr Bosacki
11. 9.–5. 10.
� vernisáž: 10. 9., 18 h
G99
Dominikánské nám. 9
Josef Mladějovský: Obrazy Instalace
11. 9.–5. 10
� vernisáž: 10. 9., 18 h
Vyprazdňování formy geometrického
útvaru.
Brněnský architektonický manuál (BAM)
www.bam.brno.cz
za pomoci volně přístupné internetové
databáze, tištěné mapy a publikace zprostředkuje všem zájemcům o architekturu
podrobné informace o brněnských stavbách, které vznikly v letech 1918-1945.

Projekt je realizován díky dotaci statutárního města Ostrava

FAIT GALLERY
www.faitgallery.com

vstup
zdarma

výstavy – instalace – guerilla
urban gardering – pláž – bar – wiﬁ free
18. 6. – 9. 9. 2014, 13:00 – 21:00
Nákladové nádraží Žižkov, www.landscape-festival.cz
VÁCLAV KOPECKÝ
ZKAMENĚLINA

25. 6.–24. 8. 2014
DŮM UMĚNÍ
HOUSE OF ART
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Diplomanti
FaVU

2014

27 6 — 29 7 2014

27 6 — 6 7 2014

Dům pánů z Kunštátu
Dům umění města Brna
Dominikánská 9, Brno

Výstavní prostory Archivu MU
Komenského náměstí 2, Brno

grey gold

30 ⁄ 4 — 3 ⁄ 8 ⁄ 2014

České a slovenské umělkyně 65+
MARIE BLABOLILOVÁ ⁄ KLÁRA BOČKAYOVÁ ⁄
MARIE FILIPPOVOVÁ ⁄ EVA FUKOVÁ ⁄ MILOTA
HAVRÁNKOVÁ ⁄ DAGMAR HOCHOVÁ ⁄ INGE KOSKOVÁ ⁄
ALENA KUČEROVÁ ⁄ MARKÉTA LUSKAČOVÁ ⁄
ADÉLA MATASOVÁ ⁄ DAISY MRÁZKOVÁ ⁄ EVA
CISÁROVÁ - MINÁRIKOVÁ ⁄ VĚRA NOVÁKOVÁ ⁄
LUDMILA PADRTOVÁ ⁄ DANA PUCHNAROVÁ ⁄ JITKA
SVOBODOVÁ ⁄ ADRIENA ŠIMOTOVÁ ⁄ DANIELA
VINOPALOVÁ-VODÁKOVÁ ⁄ JANA ŽELIBSKÁ

Dům umění města Brna

www.dum-umeni.cz

FAIT GALLERY
Božetěchova 1
st a čt 13–18 h, so 14–18 h /
Wed-Thu 1-6 pm, Sat 2-6 pm
Před pikolou za pikolou /
výběr ze sbírky Fait Gallery
do / until 11. 9.
Pro interpretaci výstavy jsou důležité dva
hlavní motivy: odkrývání vrstev v archeologickém přístupu ozřejmující příčiny
našeho zkresleného vnímání a potřeba
změnit měnit stav věcí. Avšak proces demaskování sám vytváří významovou linku
nového uchopení skutečnosti, je sám
druhem narace, divadlem a mnohovrstevnatým schématem někdy absurdního
charakteru. Rozruch, jenž způsobuje
gesto revolty je druhem katarze tvůrčího
ducha a přítomné skutečnosti. Je také
událostí, která zakládá mýtus šířící se
rituálně napříč různými směry. Událost
jeviště formuje námět představení, jenž
je přeformulováván následnými inscenacemi a interpretacemi.
Sběratelský cyklus OKA MŽIK
27. 9.–13. 11.
� vernisáž: 25. 9. v 19 h
Sbírka Jiřího Valocha
Kurátor / Curator Ondřej Chrobák
MEM
Božetěchova 1
st a čt 13-18 h, so 14-18 h /
Wed, Thu 1-6 pm, Sat 2-6 pm
Ivan Pinkava: [ANTROPOLOGIE]
do / until 11. 9.
Ivanu Pinkavovi šlo vždy o prověřování
jemných distinkcí, hledání zlomových
momentů a prostupů, v jejichž rámci je
možné přijímat kvalitativně odlišné věci
prostřednictvím identických kategorií.
V expozici připravené pro Fait Gallery
mají převahu fotografie z posledních
let, které, jako určité novum, stimulují
diváka, aby sledoval předkládané zrakem
nezatíženým zaužívanými schématy. Co je
ale možná důležitější, vybízejí i k úvahám,
kam dál může jít Pinkavův zájem o archeologii mentality západního člověka.
Pavla Sceránková
27. 9.–13. 11.
� vernisáž: 25. 9. v 19 h
Kurátor / Curator Jan Zálešák

FAIT GALLERY PREVIEW
Dominikánské nám. 10
út–so 10–18 h / Tue-Sat 10-6 pm
Johana Pošová: MOKRÝ MOKRÝ
do / until 8. 8.
Tvorba Johany Pošové se v posledních
třech letech pozvolna proměnila od
klasického způsobu komponování scény
před fotoaparátem do podoby, kdy
je automatický mechanismus tvořící
faktický filtr mezi záměrem autora
a výsledným artefaktem téměř vyloučen
a nahrazen technikou fotogramu, procesem fyzického ohledávání prostředků
světla a postupného vrstvení materiálu
na povrchu záznamového média. Oproti
klasickému fotogramu je zde však zásadní rozdíl. Autentičnost otisku existujícího
předmětu je jen klamným dojmem.
Kamila Zemková: Hluchý místa
13. 8.–3. 10.
� vernisáž: 12. 8. v 18 h
GALERIE 209
Rybářská 13/15
www.facebook.com/galerie209
otevřeno po domluvě / open by
appointment: +420 602 578 820
Galerie 209 je vymezený prostor v rámci
Ateliéru malba II FaVU VUT v Brně,
Rybářská 13/15. V pravidelném čtrnáctidenním provozu poskytuje prostor studentům fakulty i hostům z jiných uměleckých škol či již etablovaným umělcům
mladé a střední generace. Galerie je
svobodnou platformou otevřenou výzkumu a experimentům v umění. Přispívá
k rozšíření vzájemné komunikace mezi
ateliéry fakulty i jinými školami. Inspirací
pro její vznik se stala Galerie 207, VŠUP
v Praze. Výstavy jsou doprovázeny přednáškami či diskusemi určené studentům
celé školy i veřejnosti.
GALERIE 34
bytová galerie / flat gallery
Botanická 34
otevřeno po domluvě / open by
appointment: +420 602 463 421
letní prázdniny
GALERIE ARS
Veselá 39
út–pá 12–18 h, ne 13–17 h /
Tue-Fri 12-6 pm, Sun 1-5 pm
www.galerie-ars.cz
Příležitost
1. 7.–25. 7.
Prodejní výstava obrazů, soch a kreseb
po domluvě na tel. č.: 603 161 476
26. 7.–1. 9. galerie uzavřena
Robert Hliněnský (1908–1979)
3. 9.–27. 9.
� vernisáž: 2. 9., 15–19 h
Výstava obrazů, pastelů, akvarlů a grafik
významného brněnského výtvarníka,
jehož tvorba vyvrcholila v lyrickou
abstrakci, jejímž byl tento skromný autor
výrazným představitelem.
GALERIE ART
Cihlářská 19
po–ne 15–24 / Mon-Sun 3-12 pm
graukllktv.eu
Denisa Šmirová
9. 7.–15. 9.
Art Brut výstava pořádaná organizací
KREAT Brno vrámci filmového festivalu
artbrutových filmů.
Jan Smutný
17. 9.–12. 10.
� vernisáž: 16. 9., v 20 h
Doprovodný program Grayscale
Alžběta Bačíková a Jan Smutný
Malý sál Kina ART, 19 h
GALERIE ASPEKT
Údolní 13
út–pá 13–18 h, ne 13–17 h /
Tue-Fri 1-6 pm, Sun 1-5 pm
www.galerieaspekt.com
letní prázdniny
GALERIE KLUBOVNA
Zemědělská 19
otevřenoút a čt 14-19,
v jiné dny po telefonické domluvě
galerieklubovna.cz
Galerie Klubovna je nekomerční, malometrážní prostor, který hodlá sloužit
k prezentaci aktuálního českého i zahraničního výtvarného umění a umělců
jejichž práce jsou založeny na myšlence
a nezávislé na formě. Galerie si klade za
cíl artikulaci této myšlenky a vytváření
podmínek pro diskuzi mezi autorem a divákem. Prostory galerie budou užívány
i k autorským projekcím a přednáškám
z různých oborů lidské činnosti. (Aktuální
program najdete na webu galerie.)
Eliška Fialová: Garden Follies
19. 7.–31. 8.
� vernisáž: 18. 7., v 17 h
GALERIE MĚSTA BLANSKA
Dvorská 2, Blansko
út–pá 10–12 h, 12.30–17 h, so–ne 14–17 h,
Ve státní svátky je galerie zavřena /
Tue-Fri 10-12 pm, h 12:30-5 pm, Sat-Sun
2-5 pm. Holidays closed
www.galerie.blansko.cz
Čestmír Suška: Ocelové skulptury
a tisky z let 2005–2014
do / until 11. 7.
V rámci této výstavy je před galerií
instalován autorův objekt Ocelot, kde
zůstane po celé léto.
9. 7. bude galerie otevřená pro návštěvníky celý den až do 23 hodin.
Noční program:
ve 21 h: Komentovaná prohlídka výstavy
s vedoucí galerie Olgou Fryčovou
Hořavovou
21.30–22 h: Kytarové vystoupení
Miloše Pernici
ve 22 h: Improvizačněsvětelné představení OCELLAJT, připravené ve spoluprá-

ci s Divadlem Kolárka. Představení odhalí
za světla neviděný potenciál výstavy.
Letní výtvarná dílna
21.–25. 7., vždy od 10–17 h
Přijďte si malovat, kreslit, modelovat,
vyrábět a vytvářet! Díla umělců, kteří zde
vystavovali v uplynulém roce. Díla Standy
F. Müllera, Jiřího Franty a Davida Böhma,
Václava Stratila, Jiřího Poláška, Michala
Czinegeho, Jany Želibské, Čestmíra Sušky a dalších se pro návštěvníky stanou
zdrojem inspirace. Letní výtvarná dílna
je zejména pro děti, ale baví i dospělé.
Doprovodné programy:
Meotarová dílna s Jolanou Chalupovou
22. 7., začátky programu v 10 h a ve 14 h
Kresba s překvapením
s Olou F. Hořavovou
23. 7., začátky programu v 10 h a ve 14 h
Malování světlem
s Jakubem Hamerským
24. 7., začátky vždy v celou hodinu
Kurátorský projekt Radka Čáka
a Martina Fišra
6. 9.–8. 10.
� vernisáž: 6. 9. v 17 h
Téma krystalu proplouvá dějinami
umění někdy poměrně nenápadně jindy
v plné síle. Krystal a umění není jenom
expresionismus nebo kubismus. Krystaly
vystupovaly jako symboly duchovnosti,
transcendence a absolutna. V poslední
dekádě se krystalům nebo alespoň krystalickým strukturám opět daří. Výstava
nebude vyčerpávající slovníkem krystalů
v umění. Spíše půjde o setkání různých
pohledů na tento fenomén, mnohdy
docela opačných poloh přístupu k němu.
KNIHKUPECTVÍ /
BOOKSTORE ARTMAP
Místodržitelský palác,
Moravské náměsti 1a
Nově otevřené knihkupectví v Místodržitelském paláci na Moravském náměstí,
vychází z nabídky on-line knihkupectví
ArtMap (bookstore.artmap.cz). Nabízí
široký sortiment knih o umění, designu,
filmu, architektuře, knihy pro děti, ale
i hudbu, hračky a design. Nachází se
v přízemí paláce a jeho podobu navrhlo
architektonické studio Mjölk. Obchod
bude mít vlastní kulturní program,
připravují se křtiny publikací, diskuze,
prezentace a další akce. / Bookstore
ArtMap is devoted to books about art,
design, architecture, children's books
and there is also selection of music,
design and toys.
MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ /
MORAVIAN GALLERY IN BRNO
st–ne 10–18, čt 10–19 h / Wed-Sun
10 am-6 pm, Thu-10 am-7 pm
Volné vstupy do stálých expozic / Free
admission to the permanent exhibitions:
Pražákův palác, Uměleckoprůmyslové
muzeum, Místodržitelský palác
www.moravska-galerie.cz
PRAŽÁKŮV PALÁC
Husova 18
Moderní a současné umění
Stálá expozice – vstup zdarma!
26. mezinárodní bienále
grafického designu Brno 2014
do / until 26. 10.
Mezinárodní bienále grafického designu
Brno se již více než padesát let snaží
reflektovat dění a proměny grafického
designu a vizuální kultury a řadí se mezi
nejstarší a nejvýznamnější akce tohoto
druhu na světě. Tématem 26. ročníku
Bienále Brno je vzdělávání v oblasti grafického designu a vizuální komunikace.
Vzít si linku na procházku
Školní úlohy a cvičení jsou historicky
jedním z nejdůležitějších aspektů,
které propojují školy designu po celém
světě. Výstava prozkoumá typologii,
vnitřní logiku a opakující se struktury
školních úloh a cvičení. K tomuto účelu
vznikne online banka školních úloh
a cvičení, do které bude mít možnost
kdokoli přispět.
ATRIUM
26. mezinárodní bienále
grafického designu Brno 2014
do / until 26. 10.
Od A do B do C
Vizuální představení historie grafického
designu pomocí černých tabulí.
Osobnost českého grafického
designu: Rostislav Vaněk
26. Bienále Brno má tu čest představit
jeho první retrospektivní výstavu, která
představí výběr prací od školních let,
přes grafickou tvorbu knižní i časopiseckou, ukázky plakátů a vizuální komunikaci
ve veřejném prostoru.
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM
Husova 14
Užité umění a design
Stálá expozice – vstup zdarma
26. mezinárodní bienále grafického
designu Brno 2014
do / until 26. 10.
Mezinárodní přehlídka
Tradiční součást Bienále Brno, bude
v mnoha ohledech výjimečná. Důrazem
na studentské práce ponechá nyní tvorbu profesionálů stranou.
CAMERA A RESPIRIUM
26. mezinárodní bienále grafického
designu Brno 2014
do / until 26. 10.
Laureáti Grand Prix Bienále Brno:
Cornel Windlin / Mevis & van Deursen
Cornel Windlin (Švýcarsko) je designér
a art director v současnosti působící v Berlíně. Designéři Armand Mevis
a Linda van Deursen (Nizozemsko) vedle
své praxe působí také jako pedagogové
na Rietveld akademii v Amsterodamu,
Werkplaats Typografie v Arnhemu a Yale
University School of Art v New Haven.

PODESTA
Dětské křtící soupravy
do / until: 12. 10.
Kromě dárku od kmotrů dostávalo dítě
ke křtu také speciální oblečení – křestní
soupravičku, jejíž součásti často plnily
určité obřadní a ochranné funkce. Použité luxusní materiály, výzdoba a způsob
provedení svědčí o významu křtu, jímž
se dítě plnohodnotně zařadilo do rodiny
a společnosti.

26. mezinárodní bienále grafického designu Brno
26th International Biennial of Graphic Design Brno
Od A do B do C / From A to B to C

Mezinárodní přehlídka /
International Exhibition

MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC
Moravské náměsti 1a

Vzít si linku na procházku. Výstava
o zadáních ve výuce designu /
Taking a Line for a Walk. An Exhibition
About Assignments in Design Education

Umění od gotiky po 19. století
Stálá expozice – vstup zdarma.
26. mezinárodní bienále
grafického designu Brno 2014
do / until 26. 10.
OFF program
OFF program je koncipován jako otevřený prostor věnovaný workshopům, intervencím a jiným oborovým prezentacím.

Off-White Paper. O Bienále Brno
a o vzdělávání /
On the Brno Biennial and Education

Nábytek / Furnitures
Studovna / The Study Room
Our Art: Mevis & Van Deursen
Rostislav Vaněk
OFF Program

Máš umělecké střevo?
do / until 31. 7.
Výstava prací finalistů V. ročníku celorepublikové soutěže Máš umělecké střevo?
určené středním školám a gymnáziím.
Letošním tématem soutěže bylo „Slovo
jako umění“ s odkazem k tvorbě Jiřího
Koláře. Ve spolupráci s Cenou Jindřicha
Chalupeckého.
Národní cena za studentský design
� vernisáž / opening: 18. 9.
Výběr prací zaslaných do letošního
ročníku Národní ceny za studentský design je zaměřený především na grafický
design a vizuální komunikaci.
KABINET
Holland_retro_style. Nizozemské
malířství zlatého věku jako zdroj
inspirace umění 19. století
Dlouhodobá výstava doplňuje expozici
starého umění o vybraná díla nizozemských malířů 17. století, která konfrontuje s obrazy, vytvořenými v 19. století ve
zjevné návaznosti na tvorbu obdivovaných barokních vzorů.
JURKOVIČKOVA VILA
Jana Nečase 2
10–12 h a 12.30–18 h / 10 am-12 pm,
12.30-6 pm
Vstup pouze po předchozí rezervaci.
Prohlídku s výkladem je možné objednat
na tel. č. 532 169 501 nebo přes
rezervační formulář na / Admission only
by prior reservation. Guided tours can
be booked on phone no. +420 532 169 501
or via the booking form on
www.moravska-galerie.cz/jurkovicova-vila
Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům
Stálá expozice
Krajinou koncernovaného designu
do / until 29. 3. 2015
Výstava představí tvorbu designérů Studia Koncern. Absolventi brněnské FaVU
VUT Martin Immrich a Jiří Přibyl patří
mezi nejúspěšnější české designéry. Za
své návrhy získali Red Dot Design Award,
analogii filmového Oscara pro designéry.
RODNÝ DŮM JOSEFA HOFFMANNA
náměstí Svobody 263, Brtnice
denně 10–17 h, posl. prohlídka v 16 h.
Mimo tyto hodiny po předchozí domluvě
/ daily 10 am-5 pm, last tour at 4 pm.
Outside these hours by appointment:
tel. 420 724 543 722

19. 6. – 26. 10.
2014

Josef Hoffmann: Inspirace
Hledání inspirací tvorby architekta
a designéra Josefa Hoffmanna.
Kolegialita a kontroverze
do / until: 26. 10.
Prostřednictvím kreseb, fotografií
a textů upozorní výstava na kolegiální,
ale i konfliktní vztahy mezi Josefem
Hoffmannem a jeho krajany mezi Moravou a Vídní.

A&

R&

T

Výtvarné dílny pro handicapované
Po předchozí domluvě da@moravska-galerie.cz nebo na tel.: 532 169 119.
Termíny i témata dílen pro skupiny dle
individuální domluvy.
Doprovodné programy
v Moravské galerii v Brně:
Každý čtvrtek, 10–11.30 h, Barevné
dopoledne Bienále Brno 2014, výtvarná
dílna pro děti (Místodržitelský palác,
Moravské nám. 1a)
21. 7.–25. 7., 10–15 h, Cestou necestou,
výtvarný workshop pro děti (Rodný dům
Josefa Hoffmanna v Brtnici u Jihlavy)
18. 8.–22. 8. v 9–16 h, Znaky, písmena,
slova, letní výtvarný kurz (Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14)
25. 8.–29. 8., 9–16 h, Znaky, písmena,
slova, letní výtvarný kurz (UMPRUM,
Husova 14)
19. 9.–21. 9., Škola volá!, bienálový
workshop (UMPRUM, Pražákův palác,
Místodržitelský palác)
23. 9. v 15 h, Creativ 60+, Bez rastru ani
ránu, výtvarná dílna pro seniory (Pražákův palác, Husova 18)
PAMÁTNÍK LEOŠE JANÁČKA /
LEOŠ JANÁČEK MEMORIAL
Moravské zemské muzeum /
Moravian Museum
Smetanova 14
út 9–15, st–pá 9–17, so–ne 13–18 /
Tue 9 am-3 pm, Wed-Fri 9 am-5 pm,
Sat-Sun 1-6 pm
www.mzm.cz/pamatnik-leose-janacka
MUZEUM MĚSTA BRNA
spilberk.cz
HRAD ŠPILBERK
otevřeno út–ne 10–18 h
Bohumír Matal: Konstruktér barvy
do / until 28. 9.
Výstava představuje průřez tvorbou
významného brněnského výtvarníka

Moravská galerie v Brně
www.moravska-galerie.cz
Pořadatelé / Organizers

Spolupráce a finanční podpora / Collaboration and financial support

GRAFICKÝ DESIGN,
VZDĚLÁVÁNÍ
A ŠKOLY /
GRAPHIC DESIGN,
EDUCATION & SCHOOLS
www.bienalebrno.org
Hlavní mediální partner / Main media partner

Partneři / Partners

Mediální partneři / Media partners

Dopravní podnik města Brna, Technické sítě
Brno, RENGL, euroawk, Vinařství LAHOFER,
DG Tip, Univerzitní kino Scala, Plzeňský Prazdroj,
Tivoli cafe

Rádio Wave, Dolce Vita, Metropolis, ArtMap, Artalk.cz,
Xantypa, Student Agency, Lidové noviny, Rádio
Krokodýl, Art + Antiques, ERA21, A2, Měsíčník Muni,
Brno & Business, Museologica Brunensia, Studenta.cz

a člena Skupiny 42 a skupiny Brno 57, Bohumíra Matala. Samostatná část výstavy
se věnuje realizacím autora v architektuře a veřejném prostoru a návrhům pro
divadelní scénu.
Dalibor Chatrný: Letem českým světem
do / until 31. 12.
Cyklus čtyř výstavních projektů obsahově vázaných k osobnosti Dalibora
Chatrného.
VILA TUGENDHAT
Černopolní 45
út–ne 10–18 h / Tue-Sun 10 am-6 pm
www.tugendhat.eu
Rezervace vstupenek / Ticket
reservations: rezervace.spilberk.cz
nebo / or: tel. 515 511 015
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY /
MUSEUM OF ROMANI CULTURE
Bratislavská 67
út–pá, ne 10–18 h, poslední vstup
v 17.15 / Tue-Fri, Sun 10 am-6 pm,
last entry at 5.15 pm
www.rommuz.cz
Muzeum romské kultury je unikátní
institucí zabývající se historií a kulturou
Romů od počátků k dnešku. Kromě stálé
expozice Příběh Romů nabízí dočasné
výstavy, pořádá akce pro veřejnost,
působí jako vědecké pracoviště a v rámci
Dětského muzejního klubu koordinuje
aktivity pro děti z lokality okolo muzea.
Svět bez hranic. Romové a sport /
World without borders. Roma and sport
do / until: 21. 9.
Výjimečné osobnosti. Silné příběhy.
Sportovní úspěchy, překonané překážky
i bolesti. To jsou Romové a sport v Muzeu romské kultury. Interaktivní výstava
představuje dosud nemedializované
téma romských sportovců, kteří úspěšně
reprezentovali a reprezentují naši zemi.
/ Extraordinary personalities. Powerfull
stories. Sport achievements, overcome
obstacles and pain. Roma and sport in
Museum of Romani culture. Interactive
exhibiton present the topic of Roma
sportsmen, who succesfully represent
our country.
Cikánský mýtus / The Gypsy myth
do / until 21. 9.
Výstava pohlednic a dobových fotografií
odhaluje protiklad mezi autentickými
zobrazeními života Romů a romantizujícími stereotypy, které si o nich vytvářela
majorita. / The exhibition of postcards
and old photographs reveals the contraum ní de
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diction between authentic depictions of
life of the Roma and romanticizing stereotypes the majority created of them.
Stálá expozice: Příběh Romů/ Permanent
exhibition: The story of Roma
Stálá expozice prezentuje romské dějiny
a kulturu od počátků po současnost
a svým tématem i rozměrem je světovým
unikátem. V 6. sálech je divákům na časové ose představen Příběh Romů, který
odkrývá nejen romskou historii na pozadí
obecných dějin, ale také fakta týkající se
vývoje a zákonitostí romské komunity.
/ The permanent exhibition presents
the Roma history and culture from its
beginnings to the present day and by its
theme and dimension is a world unique.
You can discover the Story of Roma
presented on the timeline in the six halls,
revealing not only the history of the Roma
in the background of the general history,
but also the facts relating to the development and rules of the Roma community.
NADVEŘEGALERIE
Kamenná čtvrť 27
www.facebook.com/nadveregalerie
OFF / FORMAT
Gorkého 41 – dvorní trakt / yard
út a ne 14–19 h nebo po telefonické
domluvě / Tue and Sun 2-7 pm or by
appointment +420 737 969 098
www.offformat.cz
Galerie má letní prázdniny do 1. října
TIC GALERIE
Turistické a informační centrum
města Brna, Radnická 4
út–pá 10–18 h, so 10–14 h /
Tue-Fri 10 am-6 pm, Sat 10 am-2 pm
www.galerie-tic.cz
vstup volný / free entrance: Galerie
mladých; v sobotu vstup volný / free
entrance at Saturday: Galerie Kabinet,
Galerie U Dobrého pastýře, konText
Blok 4.
do / until 30. 7.
GALERIE MLADÝCH
Michal Cáb a Adéla Täubelová:
Jestliže... pak… nebo...
Zvuková instalace pro Adélu Täubelovou.
GALERIE KABINET
Roman Štětina: Žertování o umění
Pro video tvorbu Romana Štětiny jsou
charakteristické mediální a oborové
interference: vztahují se jednak k historii kinematografie nebo spíše k historii
filmového a televizního diváctví, jednak
ke zvukové a rozhlasové tvorbě.
GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE
Svět práce
Název výstavy není ideologickou reminiscencí, ale jednoduchým pojmenováním introspektivní dimenze jakékoli
činnosti. Výstavní soubor této kolektivní
přehlídky zahrnuje širokou škálu sebereferenčních přístupů v duchu „myslím
na to, jak myslím“ nebo „myslím na to, jak
pracuji“. Soustředí se na jakési pohledy
do zrcadla, které odrážejí naše touhy po
smysluplných činech.
KONTEXT
Veronika Přikrylová:
Výstavní projekt tematizuje postup
vnímaní. Název
tak neodkazuje k vystavenému objektu, nýbrž k výslednému
diváckemu zážitku.
–––
Blok 5.
6. 8.–17. 9.
� vernisáž / opening: 5. 8., v 17.30 h
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GALERIE MLADÝCH
Marta Fišerová: Těžké lehkosti /
Heavy Lightness
Kam jsme se dostali v dnešní době
„digitální reprodukovatelnosti“. Prázdné,
nudné, letné Brno a QR ako tajný kód.
Pokud nejsi zrovna Indiana Jones a nevytáhneš ze své brašny potřebnou pomůcku k jeho rozluštění, bude Tě čekat série
hádanek – letní bojovka, která vyjde i za
hranice galerie a dovede Tě k pokladu.
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GALERIE KABINET

MAGNUS ART
28.9.2014

Helena Blažková, Marie Hladíková:
Nebula Land
Výstavní projekt Nebula Land pojímá
expozici jako „magic box“, či „kabinet
kouzel“, do něhož divák vstupuje jako do
specifického éterického organismu. Prostřednictvím animačních a scénických
postupů je simulována mlhovina krajiny,
kterou autorky chápou nejen jako
metaforu určitých vesmírných dějů či
příběhů, ale také jako „inverzní krajinou
lidského těla“ či jeho aury.
GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE
Kassaboys: Pravidla umění
Projekty skupiny Kassaboys, které budou součástí výstavy v Galerii
U Dobrého pastýře, komentují různé
aspekty či aktéry světa umění a sledují
principy fungování umělecké tvorby a společenské postavení umělce.
Výstava zprostředkuje institucionálně
kritické projekty skupiny Kassaboys.
Kurátorka: Klára Stolková

budova Živnobanky,
Na Příkopě 20, Praha 1
Prostor, kde se potká
Max Švabinský
a Eva Koťátková.
www.magnusart.cz

KONTEXT

multimediální instalace
berlínské umělkyně 65+
Dům umění města Brna
The Brno House of Arts

www.dum-umeni.cz

Gisela
WEIMANN
30 04 —
03 08 2014

Kryštof Ambrůz
–––
Blok 6.
24. 9.–22. 10.
� vernisáž / opening: 23. 9., v 17.30 h
GALERIE MLADÝCH
Martina Nováková a Katarína
Hládeková: Pokus / Omyl
Ve spolupráci se Střední školou umění
a designu, stylu a módy a Vyšší odbornou
školou v Brně. Předkládaný ucelený
výstavní projekt Martiny Novákové
a Kataríny Hládekové pro Galerii mla-

dých v rámci oslav devadesátého výročí
ŠUŘ představí sérii několikadenních prezentací jednotlivých oborů v režii jejich
současných pedagogů a studentů.
GALERIE KABINET
Milan Houser: Eugenika
Výstava nejnovější série objektů Milana
Housera, které rozvíjí i přesměrovávají
jeho tradiční pozici na pomezí ready
made, technicistní sériovosti a materiálového fetišismu.
GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE
Zbyněk Baladrán, Barbora
Kleinhamplová, Alena Kotzmannová,
Markéta Othová, Pavel Sterec,
Petr Strouhal, Jiří Thýn a další
Ruce
Kolektivní výstava ruce je sestavena
z fotografií a videí s ústředním motivem
lidské ruky. Instalace v Galerii U dobrého pastýře je koncipována jako
cesta od ruky jako objektu, přes ruku
psychologickou (portrétní), konající až k ruce sociální a pracující.
Kurátor / Curator Jiří Ptáček
–––
Blok 6.
24. 9.–22. 10.
� vernisáž / opening: 23. 9., v 17.30 h
GALERIE MLADÝCH
Martina Nováková a Katarína
Hládeková: Pokus / Omyl
Ve spolupráci se Střední školou umění
a designu, stylu a módy a Vyšší odbornou
školou v Brně. Předkládaný ucelený
výstavní projekt Martiny Novákové a Kataríny Hládekové pro Galerii mladých
v rámci oslav devadesátého výročí ŠUŘ
představí sérii několikadenních prezentací jednotlivých oborů v režii jejich
současných pedagogů a studentů.
GALERIE KABINET
Milan Houser: Eugenika
Výstava nejnovější série objektů Milana
Housera, které rozvíjí i přesměrovávají
jeho tradiční pozici na pomezí ready
made, technicistní sériovosti a materiálového fetišismu.
GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE
Zbyněk Baladrán, Barbora
Kleinhamplová, Alena Kotzmannová,
Markéta Othová, Pavel Sterec,
Petr Strouhal, Jiří Thýn a další
Ruce
Kolektivní výstava ruce je sestavena
z fotografií a videí s ústředním motivem
lidské ruky. Instalace v Galerii U dobrého pastýře je koncipována jako
cesta od ruky jako objektu, přes ruku
psychologickou (portrétní), konající až k ruce sociální a pracující.
Kurátor / Curator Jiří Ptáček￼
KONTEXT
Nina Grúňová
TVAR
Rosická 1
tel.: +420 773 037 876
www.galerietvar.tumblr.com
Tvar má přes léto prázdniny
UMAKART
Lidická 40
non-stop
www.facebook.com/Galerie-Umakart
Vytvrzení 03
14.–16. 7.
Čas: vždy 17–20 h a více
Třetí ročník bienále performančního festivalu v a před a kolem Galerie
Umakart! Buďte jeho součástí i vy! Letos
budou performovat například Lenka
Klodová, Darina Alster, Lady Gaby (DE),
Jana Orlová, Geng Beng (gengbeng.cz),
Nicole Taubinger, Denisa Belzová a Táňa
Šedová, Kondom a mnoho dalších! Ve
středu proběhne vernisáž nové výstavy
a prozatím tajemná afterpárty.
Kolektivní výstava na téma UMAKART
17. 7.–17. 8.
� vernisáž / opening: 16. 7., 18 h
UMakeArt tým (Andrea Demek, Vendula
Chalánková, (http://www.youmakeart.cz/
cs/), Umakart tým (Karin Písaříková, Jan
Gerych, Tereza Rullerová, Kateřina Olivová, Barbora Trnková, Šimon Kadlčák).
Kurátor / Curator Kateřina Olivová
Zuzana Kleinerová
19. 8.–14. 9.
� vernisáž / opening: 18. 8., 18 h
Zuzana Kleinerová je kreslířka z ateliéru Tělový design Lenky Klodové na
místní FaVU, která svou kresbu postupně
vyvedla ze služby vystínovávání naučené
analýzy výjevu, aby pomocí kresby-linie
prozkoumávala skutečnost-existenci
samu. Existují tu dvě skutečnosti – Zuzana a Linie. Více na jejích stránkách „The
Line existence“: http://animal.ffa.vutbr.
cz/~xvkleinerovaz/index. Kurátoruje
Barbora Trnková / Zuzana Kleinerová is
a draughtswoman studying at Body Art
department (Lenka Klodová) at FaVU VUT
Brno. Her drawing gradually turned from
the service of mimetic understanding of
the reality into the true mapping the reality and existence itself. There are two
existence now: Zuzana and The Line.
More: „The Line existence“:
http://animal.ffa.vutbr.cz/
~xvkleinerovaz/index
Kurátor / Curator Barbora Trnková
Alžběta Bačíková
16. 9.–12. 10.
� vernisáž / opening: 15. 9., v 18 h
Alžběta Bačíková pečlivě pozoruje
fungování ritualizovaných mezilidských
vztahů, stejně jako prověřuje ryzost
uměleckých utopií. Obého dosahuje
jistou formou domestikace. Co si nevyzkoušíš, jako když není. Zkrotí Alžběta
i těžký prostor Umakartu? Popromoční
prověrka čerstvé absolventky. / Alžběta
Bačíková carefully observes the way
ritualized human relationships work, so

as she examines the sincerity of artistic
utopian theories. She achieves both
with using some sort of domestication.
If you don‘t try things they don‘t exist.
Will Alžběta tame the complicated space
of Umakart as well? First test of a young
graduate.
RICHARD ADAM GALLERY
Ve Vaňkovce 2
po–ne 10–18 h, čt zavřeno /
Mon-Sun 10 am-6 pm, Thu closed
www.ragallery.cz
RICHARD ADAM GALLERY
Vítej doma, příteli!
do / until 14. 9.
Obrazy ze sbírky Richarda Adama.
Letní výstavní termín v RAG má již
několik let stejný dramaturgický klíč.
Oslovený kurátor má šanci postavit
podle vlastního konceptu výstavu ze
sbírky Richarda Adama. Letos se tohoto
úkolu zhostil Ondřej Chrobák. Velkorysá
nabídka má pouze jediné omezení,
nepřekročitelným mantinelem je právě
ona sbírka a díla, která ještě nebyla v minulosti vystavena. „Východiskem výstavy
bylo respektovat původní intence autora
sbírky a současně ji ukázat v konstelaci
vygenerované na základě uvažování,
který není jejímu tvůrci úplně vlastní.
Kompletní zveřejnění, které se touto výstavou završí, kurátor chápe jako službu
mimořádné umělecké sbírce a poctu
jejímu tvůrci. Nikoli však servilní, neboť
v sobě obsahuje kritický potenciál.“
Kurátor / Curator Ondřej Chrobák.
GALERIE NA MOSTĚ
Luděk Rathouský: 100+9+2
do / until 14. 9.
Výstava 100+9+2 obsahuje výběr ze dvou
cyklů aktuální tvorby L. Rathouského.
Oba jsou vyústěním několikaletého
zájmu autora o reflexi gotické malby.
Zlatá geometrie je zaměřena na jednu
z klíčových postav evropské malby 14.
století, Mistra Theodorika (cyklus obrazů
v kapli sv. Kříže na Karlštejně). Autor
se rozhodl následovat tento cyklus 130
deskových maleb zpodobňující svaté
proroky, apoštoly, evangelisty, české
patrony, mučedníky a panovníky v plném
rozsahu původního. Nejde však o pouhou „hru“ s původní formou a námětem,
ale aktualizovanou symboliku, přenesená
sdělení a významy odkazující ke starým
mistrům a kontextu historickému, kulturně – společenskému.
GALERIE ZA STĚNOU
Fraser Brocklehurst: Waving goodbye
do / until 14. 9.
Malířskou tvorbu Frasera Brocklehursta
nepředstavujeme v Richard Adam Gallery poprvé. Tento Angličan, který již od
počátku 90. let žije v Praze, je příkladem
specificky chápaného expresionismu,
který však postrádá německou „umanutost“ a útočnost. Originální způsob,
s nímž svoje plátna tvoří, dává daleko
spíše prostor pro přemýšlení o významu obrazů jako takových. Plátna, které
budou na výstavě představena, vytvořil
Fraser Brocklehurst během posledního
roku a představují tak pohled do nejaktuálnější malířovy tvorby.
Prázdninové výtvarné dílny v Richard
Adam Gallery
Srdečně zve na tradiční letní akci, kterou
jsme pro Vás připravili letos pod heslem
„Barevné léto“. Je určena pro všechny od
1,5 roku až po starší 15 let, kteří rádi tvoří
a baví je objevovat svět umění. Přijďte si
užít pět dní podnětné atmosféry galerie!
Děti se mohou těšit na hru s barvami,
kdy budeme v pěti dnech skrze (nejen)
výtvarnou hru poznávat barvu jako
vyjadřovací prostředek. Necháme se také
inspirovat aktuální výstavou maleb, budeme rozvíjet fantazii, základní výtvarné
dovednosti… S účastníky staršími 15 let se
necháme inspirovat aktuálními výstavami
pláten L. Rathouského, F. Blockhursta
a dalších autorů z hlavní výstavy (výběr
ze sbírky Richard Adam Gallery). Budeme
zkoumat různé přístupy různých autorů,
na které volně navážeme při experimentu
s barvou a malbou. Jakým způsobem lze
skrze barvu a výtvarné dílo komunikovat,
sdílet své myšlenky a pocity? Ponoříme
se do vlastní výtvarné práce a zkusíme to
pod vedením zkušených lektorů zjistit!
Není důležité, jestli má někdo nějaké zkušenosti, ale jestli má chuť tvořit a bavit
se, popustit uzdu představivosti, tvořivosti, poznávat svět umění. A výsledná
díla si pak každý může odnést domů.
Termíny:
děti 1,5–4 roky: 7. 7.–11. 7
děti 5–8 let: 18.8.–22. 8.
děti 9–14 let: 11. 8.–15. 8.
pro všechny 15+: 21. 7.–25. 7.
Výtvarné kurzy pro děti a studenty
Od září budou probíhat tradiční 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 jednou
týdně pod vedením zkušených lektorů 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.
Další programy k výstavám v RAG
V galerii současného umění Richard
Adam Gallery se můžete přijít od podzimu nejen podívat na výstavy, ale také
navštívit ve svém volném čase různorodé programy, které pro vás lektorské
oddělení pravidelně připravuje. Kromě
již zavedených akcí, jako jsou odpolední kurzy, komentované prohlídky,
sobotní dílny pro starší děti, workshopy

pro dospělé, koncerty, divadla apod.,
nabízíme programy nové. Těmi jsou
Miniateliéry, programy pro neslyšící,
programy pro děti v anglickém jazyce
a zábavné komentované prohlídky.
Miniateliéry umožní objevovat kouzlo
výtvarného umění našim nejmenším,
dětem od 1,5 do 4 let. Vyzkouší si na
vlastní kůži práci s barvami, papírem,
tradičními i netradičními kresebnými
a malířskými materiály. Děti si s rodiči
vytvoří i svůj první objekt z modelíny,
papíru, polystyrenu a barevných látek.
Děti cizinců, kteří žijí v Brně, ale také
české, které se již aktivně učí angličtinu, mohou s rodiči navštívit výtvarné
dílny v anglickém jazyce. Pravidelně
začínáme zařazovat akce pro neslyšící
návštěvníky, dospělé i děti - speciální
dílny a také programy s tlumočníkem.
Na své si přijdou také dospělí, kteří
rádi chodí na komentované prohlídky,
ale občas je dlouhé výklady trochu
nudí. Pro ně připravujeme interaktivní zábavné prohlídky, při kterých
nepřijdou o porci informací o výstavě
a autorech, ale zároveň budou pomocí
různých krátkých aktivit (výtvarných,
dramatických, literárních, diskusí…)
více vztaženi do dění.
Přijďte si užít svůj volný čas do galerie,
protože umění není nuda!
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Informace o programu naleznete také
na www.facebook.com/ragallery.
Kontakt na lektorského oddělení:
vlkova@ragallery.cz, +420 731 131 865.

NA VÝLETĚ /
OUTSIDE BRNO
CREEPEE TEEPEE FESTIVAL
Areál bývalého pivovaru v Kutné Hoře
creepyteepee.org
11.–13. 7.
Už pošesté se uskuteční přehlídka
alternativní hudby a umění Creepy
Teepee. Hostit bude více než 30 kapel
a projektů z celého světa, stejně tak
diváky ze všech koutů Evropy i zámoří.
Festival, který odstartoval v roce 2009
jako doprovodná akce otevření Galerie
Středočeského kraje, se postupně
emancipoval a prokázal svoji kvalitu na
poli alternativní umělecké scény. V roce
2012 získal cenu kritiků Vinyla v kategorii
Počin roku, a loni z něj jako z jediného
tuzemského festivalu přinesl fotoreportáž vlivný americký server Pitchfork.
BIENÁLE ARCHITEKTURY
V BENÁTKÁCH / BIENALLE
ARCHITETTURA: FUNDAMENTALS
www.labiennale.org
do 23. 11.
Česká expozice s názvem 2 x 100 mil.
m² připravená v souladu s koncepcí
hlavního kurátora letošního architektonického bienále, architekta Rema
Koolhaase, prezentuje architekturu
velkých obytných celků realizovaných v letech 1914–2014 jak na území
někdejšího Československa, tak i jeho
nástupnických států. Expozice je výsledkem rozsáhlého výzkumu, kterému
autorský tým pod vedením architekta
Martina Hejla podrobil prostor více než
dvou set milionů metrů čtverečných
obytné plochy, realizované u nás za
uplynulé století.
ARS ELECTRONICA
Linz, Rakousko / Austria
www.aec.at
4.–8. 9.
Festival umění a nových technologií /
Festival for Art, Technology and Society

GALERIE KLUBOVNA
ERA

D
VILA TUGENDHAT
JURKOVIČOVA VILA

GALERIE 34

KINO ART

E

UMAKART

GALERIE VÝTVARNÉHO
UMĚNÍ V CHEBU
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
gavu.cz
Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny
německy hovořících výtvarníků z Čech,
Moravy a Slezska v meziválečném
období
26. 6.–28. 9.
24. září, komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy.
Repríza rozsáhlé, divácky mimořádně
úspěšné výstavy.
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26. mezinárodní bienále
grafického designu Brno 2014

19/6– 26/10/2014
Moravská galerie v Brně
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GALERIE NA SHLEDANOU
vrch Malsička, areál hřbitova ve Volyni
galerienashledanou.blogspot.com
Norbert Schmidt: Jiný prostor
� vernisáž / opening: 2. 8. ve 14 h
Architekt a vedoucí Centra teologie
a umění při Katolické teologické fakultě
UK Norbert Schmidt provede v galerii
sádrokartonovou vestavbu, zásadně
změní vnitřní prostor nedostavěné smuteční síněa ideově ji i prostřednictvím
doprovodných akcí propojí s nedalekým
kostelem. Letos se Galerie Na shledanou 
tématicky z aměřuje na architekturu a 
prostupování výstav. Předešlá výstava
Michala Škody se stane součástí práce
Norberta Schmidta a obě pak absorbuje
na přelomu podzimu a zimy dílo třetího
letošního rezidenta.

GALERIE ART
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GALERIE SAM83
Česká Bříza 83
sam83.cz
Václav Girsa
20. 7.–28. 9.
� vernisáž: 19. 7. + koncert
Střešovická kramle
Průřezová výstava malířské práce
autora narozeného na přelomu 60.
a 70. let.
WHITE GALLERY
Osík u Litomyšle 371
www.whitegallery.cz
Petr Kvíčala: Zig Zag
15. 6.–28. 9.
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SOUČASNÉ UMĚNÍ
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