k / c = kurátor / curator
ADAM GALLERY
Ve Vaňkovce 2 H5
po–ne 10.00–18.00, čt zavřeno /
Mon-Sun 10 am-6 pm, Thu closed
www.adamgallery.cz

Nejmladší česká malba století
10. 6.–27. 9.
Výstava představuje autory mladé
a nejmladší generace. Právě tito autoři
– studenti a čerství absolventi vysokých
uměleckých škol intenzivně vstřebávají
soudobé proudy a ve své tvorbě reflektují
nejaktuálnější otázky i problémy. Výstava
je platformou pro vzájemnou konfrontaci
a prezentaci malířského snažení zatím
méně známých autorů.
k / c Richard Adam
Open Mindz 360˚
10. 6.–27. 9.
� vernisáž: 9. 6. v 18.00
Břetislav Malý
10. 6.–27. 9.
� vernisáž: 9. 6. v 18.00
Další programy k výstavám v AG
Miniateliér pro děti od 1,5 do 4 let –
8. 4., 10.00–11.30. Ateliér je určen dětem
od 1,5-4 let a jejich rodičům, kteří budou
v galerii tvořit v přímé souvislosti s vystavenými díly.
Sobotní dětský výtvarný ateliér –
11. 4., 10.00–12.00
Workshop loutkového divadla
s malířem Martinem Kurišem –
12. 4., 15.00–16.30
Miniateliér pro děti od 1,5 do 4 let –
15. 4., 10.00–11.30
Sobotní dětský výtvarný ateliér speciál:
V rytmu barev! – 18. 4., 10.00–12.00
Dětský výtvarný ateliér – 25. 4.,
10.00–12.00
Miniateliér pro děti od 1,5 do 4 let –
29. 4., 10.00–11.30
Workshop ilustrace s malířkou Hanou
Puchovou: Copak nám to nesete? –
29. 4., 18.00
Sobotní dětský výtvarný ateliér speciál:
Streetart s Radkem Michálkem I. –
2. 5., 10.00–12.00
Miniateliér speciál Hudba v obraze s Marií
Novotnou – 6. 5., 10.00–11.30
Sobotní dětský výtvarný ateliér speciál:
streetart s Radkem Michálkem II. –
9. 5., 10.00–12.00
Miniateliér pro děti od 1,5 do 4 let –
13. 5., 10–11.30
Pro dospělé:
VyTvoř: otevřená lekce výtvarného
kurzu – 7. 4., 18.30–20.30
Prezentace ateliéru Enviromentu FaVU
VUT Brno – 8. 4., 19.00
Autorské čtení Martina Kuriše – 12. 4.,
17.00–18.00
VyTvoř: otevřená lekce kurzu – 14. 4.,
18.30–20.30
Power jóga v galerii – 15. 4., 17.45–18.30
Výlet! Zahájení sezóny v Rájské zahrádce
Brno – 18. 4., 14.00
VyTvoř: otevřená lekce kurzu – 21. 4.,
18.30–20.30
Česká malba generace 90. let
20. století: přednáška a beseda
s Martinem Dostálem – 29. 4., 19.00
VyTvoř: otevřená lekce kurzu
5. 5., 18.30–20.30
Workshop Hudba a rytmus v obrazech
s Marií Novotnou – 6. 5., 18.00
VyTvoř: otevřená lekce výtvarného
kurzu – 12. 5., 18.30–20.30
Power yoga v galerii – 13. 5., 17.45–19.00
Brněnská muzejní noc 2015
16. 5., 18.00
Dětský výtvarný ateliér / tvořivá dílna
s Petrou Čiklovou – 19.00
Komentovaná prohlídka / Richard Adam
provází výstavou – 20.00
Stínové divadlo / workshop s výtvarnicí
Evou Jaroňovou – 21.00
Průsečíky půdorysných stop /
performance taneční skupiny
Filigrán – 22.00
Komentovaná prohlídka s kustodkou
Jaruškou / netradiční prohlídka Adam
Gallery s klaunem Filipem Tellerem –
23.00
Průsečíky půdorysných stop /
performance taneční skupiny Filigrán
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
Tektonika paměti. Pohyby osobních
vzpomínek v českém a slovenském
mladém umění.
Adéla Babanová, Štěpánka Bláhovcová,
Kateřina Držková, Miroslav Hašek, Filip
Hauser, Romana Horáková, Blanka
Kirchner, Magdaléna Kuchtová, Dominik
Lang, Lenka Martincová, Monsters
(Michaela Labudová, Pavel Frič, Katarína
Poliačiková, Rudolf Samohejl, Pavla
Sceranková, Štěpánka Sigmundová, Tereza
Sochorová, Josef Rabara, Jaroslav Varga
18. 3.–17. 5.
Pohyby osobních vzpomínek v českém
a slovenském umění mladé generace. Fenomén paměti se v českém a slovenském
umění mladé generace velmi hojně objevuje v nejrůznějších podobách. Výstava
vychází z textu L. Machové, který popisuje

Disparátní proudy
Caroline Achaintre, Michelle Alperin, Ina
Bierstedt, Bettina Carl, Aleš Čermák,
Dietmar Fleischer, Anna Gollwitzer, Irène
Hug, Sofia Hultén, Andreas Koch, Eva
Koťátková, Susanne Lorenz, Alena Meier,
Cora Piantoni, Ivan Seal, Pavel Sterec,
Wolf von Kries, Ilona Winter, Tomáš Ruller
10. 6.–9. 8.
Výstava představuje současné umělecké
postoje, které se zabývají konceptem
přebytku, časovostí a zavrhováním.
Přibližně dvacet umělkyň a umělců,
dlouhodobých spolupracovnic a spolupracovníků berlínského uměleckého
a kurátorského týmu CAPRI (Ina Bierstedt
a Bettina Carl), výstavou oslavují neefektivnost. U hesla míjet myslí člověk na
zahálku, barevné fleky a lehkomyslnost.
A zatímco jiné kultury marnotratnost
rituálně celebrují a spojují ji s kolektivním
štěstím a blahobytem, ve střední Evropě
je chápána jednoznačně negativně.
k / c Terezie Petišková, Jana Vránová
– GALERIE JAROSLAVA KRÁLE
Aleš Čermák: Situace, v níž už je opět
možné cokoliv
15. 4.–17. 5.
Autor svoji uměleckou tvorbu spojuje s filmovým, divadelním a literárním prostředím. Tato
spolupráce mu přináší zajímavou konfrontaci
v otázce komunikace mezi divákem a umělcem. Autor se zajímá o souvztažnost těchto
dvou stran, které se nacházejí v jedné rovině
a navzájem se prolínají. Divák do určité věci
vstupuje svým pohledem, citem a dotváří
vlastní linku daného příběhu. Aleš Čermák
si bude klást otázku o významu komunikace
v současné společnosti a o významu jazyka
samotného. Autor je zakladatelem nezávislého nakladatelství Ausdruck Books a mezi
jeho poslední projekty patří pětidílný work
in progress projekt s názvem Občana věc,
který se opírá o téma vyloučeného člověka ve
společnosti.
k / c František Kowolowski
–PROCHÁZKOVÁ SÍŇ
Martin Dašek: Horizont III.
15. 4.–17. 5.
Hmota a prostor. Hmota komunikuje s prostorem. Proměňuje ho. Geometrizující
prostorové instalace Martina Daška jsou
vždy reakcí na konkrétní prostředí, ať už
galerijní, nebo jiné, často veřejné.
k / c Lenka Sedláčková
Marie Kratochvílová
Fotografka akční scény Brna 70. let
10. 6.–9. 8.
Výstava představí fotografku, která se velkou
měrou zasloužila o dokumentaci konceptuální a akční tvorby Brna 70. a 80. let, kdy
spolupracovala s mnoha umělci, jako je
J. Valoch, D. Chatrný nebo J. Steklík. Vedle
toho představí i paralelně vznikající, svébytnou tvorbu, která je svým charakterem dobře
zařaditelná do široké tendence české poválečné fotografie, zachycující poezii všednosti
a prostoty. Ukáže cykly minimalistických
snímků zobrazujících hromady a štosy různého stavebního materiálu či drobné opakující
se detaily architektury. K vidění zde bude
i soubor fotografií a textů M. Kratochvílové
z cesty po Francii nazvaný Paříž, ve kterém se
prolíná jak zájem o prostý charakter snímané
skutečnosti, tak zkušenost z konceptuálních
a akčních projektů.
k / c Terezie Petišková ve spolupráci
s Pavlem Vančátem.
– DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU
Dominikánské nám. 9 G4
České moderní umění ze sbírky
Pavla Čáslavy
10. 2.–12. 4
Výstava představuje výběr z početného souboru obrazů, kreseb a soch, který se sběratel
utvářel v průběhu uplynulých deseti let na
základě dvou názorových okruhů. Jeden
z nich zahrnuje díla představitelů meziválečné klasické moderny (E. Filla, A. Procházka,
O. Gutfreund, O. Kubín, J. Král, V. Špála,
F. Foltýn, J. Bauch, V. Makovský, F. Tichý
a d.). Druhý sbírkový okruh se soustřeďuje
převážně na tvorbu brněnských umělců
z let po druhé světové válce, ať už byli členy
tvůrčích skupin nebo usilovali dospět k modernímu projevu na vlastní pěst (B. Lacina,
V. Zykmund, F. Kaláb, B. Matal, J. Kubíček,
P. Navrátil, A. Širůček, V. Drápal, S. Lacinová,
M. Šimorda, D. Chatrný, M. Štolfa a d.).
k / c Jana Vránová
Miroslav Hašek: Dlouho jsem se sám
sebe neptal a zapomněl jsem všechny
odpovědi
29. 4.–7. 6.
Výstava představuje široce komponovaný
projekt sestavený z instalací v různých
médiích – stejně jako v předchozí tvorbě
i zde autor využívá fotografie, objektů,
instalací a video, které je v jeho podání
spíše krátkým filmem. Ústředním motivem
rozsáhlé kompozice je zkoumání narativních postupů v uvedených obrazových
a vizuálních médiích. Miroslav Hašek se
dlouhodobě zabývá příběhem a způsoby,
jak jej můžeme vyprávět. Tuto problematiku nahlíží nejen z pozice autora - vypravěče, ale hlouběji se zaobírá i rolí diváka.
Obsahově se jeho díla dotýkají základních
lidských témat – láska, samota, zrada,
smrt, jež jsou však nahlížena s humornou
nadsázkou, skrze absurdní metaforické
situace odpozorované z běžného života.
k / c Terezie Petišková
FaVU – výstava diplomových prací
absolventů FaVU VUT v Brně za
akademický rok 2014/2015
16. 6.–26. 7.
Cílem výstavy je prezentovat komplexní
obraz fakulty a práci všech ateliérů školy
od klasických sochařských a malířských
disciplín přes grafický a produktový design
až po konceptuální projekty. Přehlídka
obhájených prací a konfrontace rozmanitých autorských a studentských přístupů

zároveň prezentuje veřejnosti pedagogické výkony celé fakulty.
– G99
Dominikánské nám. 9 G4
Galerie G99 – 2015
Projekt patří k sérii výstav v G99 postavené na spolupráci s externími kurátory.
Dramaturgie je koordinována Františkem
Kowolowským tak, aby byla představena
široká škála současných aktuálních uměleckých projevů nejmladších autorů. Série
výstav v G99 v roce 2015 také poskytuje
prostor aktuální tendenci, ve které se prolíná činnost kurátora, teoretika a umělce.
Jakub Roček, Tomáš Moravec,
Pavel Sterec & Vilém Novák:
Movement is beautiful
18. 3.–12. 4.
k / c Silvie Šeborová
Ján Gasparovič a Jaroslav Kyša:
Není takového místa
29. 4.–7. 6.
k / c Tomáš Knoflíček
FAIT GALLERY
www.faitgallery.com
FAIT GALLERY
Božetěchova 1 A3
st a čt 13.00–18.00, so 14.00–18.00 /
Wed-Thu 1-6 pm, Sat 2-6 pm
Fragmenty množin
Výběr ze sbírky Fait Gallery
24. 1.–21. 5.
Tentokrát je aktuální výstava prezentující sbírku Fait Gallery věnována dílům
autorů, v jejichž tvorbě se objevuje práce
s koláží, asambláží, instalací, nebo se
v jejich přístupech často vyskytuje aditivní
princip vrstvení a komponování rozličných
fragmentů.
k / c Denisa Kujelová a Martin Nytra
František Skála
30. 5.–17. 9.
� vernisáž: 28. 5. v 19.00
Silvie Šeborová: Ghetto v hlavě /
O vnímání současného umění – 16. 4.,
18:00. Přednáška
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
Jiří Thýn: Dva konce vzdálenosti / Obrazy,
které se nikdy nestaly
28. 3.–21. 5.
V pojetí Jiřího Thýna fotografie sice stále
dosvědčuje jevovou skutečnost, ale rovněž
upozorňuje na způsob, jakým o ní vypovídá. Poslední roky rozvádí Thýn vlastní koncepci „nenarativní fotografie“, reagující na
jeho přesvědčení o nepatřičnosti užívání
pojmu „abstrakce“ u fotografie. Na Dvou
koncích vzdálenosti s podtitulem Obrazy,
které se nestaly se dotýká potence vztahů
mezi fotografickým obrazem a slovem.
k / c Jiří Ptáček
František Skála
30. 5.–17. 9.
� vernisáž: 28. 5. v 19.00
FAIT GALLERY PREVIEW
Dominikánské nám. 10 G4
út–so 10.00–18.00 / Tue-Sat 10-6 pm
Jakub Hošek: Chaos je doposud
neporozuměný řád
18. 3.–30. 4.
Nutkavá potřeba Jakuba Hoška dobrat se
šifry k jeho práci visí ve sdíleném galerijním klimatu pokaždé, když úryvky jím
přivlastněných tvarů (ať textů či obrazů)
opustí komfortní zónu původního nosiče.
k / c Lumír Nykl
Preview Review / 2
6. 5.
� vernisáž: 5. 5. v 18.00
Jiří Franta a Ondřej Homola
13. 5. - 26. 6.
� vernisáž: 12. 5. v 18.00
GALERIE 209
Rybářská 13/15 H2
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.
Kateřina Rálišová – 8. 4.
k / c Markéta Filipová
Jiří Staněk – 22. 4.
k / c Jakub Roček
Dana Bartoníčková – 6. 5.
k / c Romana Horáková
GALERIE 34
bytová galerie / flat gallery
Botanická 34 F3
otevřeno po domluvě / open by
appointment: +420 602 463 421
Miloš Budík: Fotografie
duben
k / c Lukáš Bártl
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
Brněnští absolventi
10. 3.–10. 4.
Výstava vybraných absolventů FaVU VUT
Brno a Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
Rituálně
26. 5.–26. 6.
Výstava je aktuální sondou a odrazem
tématu rituálu v díle umělců a studentů
Katedry výtvarné výchov PeF.

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
Karíma Al-Mukhtarová, David Helán,
Matěj Smrkovský: Šité na míru
9. 4.–26. 4.
� vernisáž: 8. 4. v 19.00
Vyšívat se dá rybářským vlascem, chirurgickou nití, linií, pohledem, gestem,
slovem... v myšlenkách vytváříme sítě,
pavučiny, vzory, souvislosti, jdeme skrz
a opět se vracíme. S výšivkou se také pojí
téma: ruční práce versus strojní vyhotovení, které je aktuální i v současné umělecké
tvorbě. Řada umělců upřednostňuje vyhotovení díla u specializovaných odborníků,
jiní trpělivě tráví stovky hodin prací na
svém díle. Výšivka může být dlouhodobým
procesem, kde složitost vzoru odráží
čas strávený soustředěnou prací. Může
být však redukována na pouhou fakturu
o zaplacení firmě, která jí nechala strojně
vyšít. Výšivka je téma, skrze které jsme
k sobě našli cestu. Prostřednictvím této
výstavy chceme rozvinout vazby, podobnosti a odchylky mezi naší tvorbou, která
se v jeden moment k sobě přiblížila skrze
techniku vyšívání.
k / c Jana Písaříková
Tomáš Prokop: Vzpomínky
6. 5.–20. 5.
� vernisáž: 6. 5. v 19.00
Site-specific realizace zabývající se
tématem umírání a smrti. Autor se pokusí
minimalistickým způsobem reagovat
na situace, kdy se během svého života
setkával s odchodem příbuzných nebo
blízkých osob. Analyzuje tak na změny - ve smyslu proměny kolektivu, či
rodiny - které odchod blízkého člověka
provázely. Zároveň se odkazuje k rituálům
a artefaktům se smrtí spojených (loučení,
poslední pomazání atd.). Jako tématickou
a duchovní inspiraci své práce zmiňuje
tvorbu expresivních malíře Edvarda Muncha či novoromantického tvůrce Jakuba
Schikanedera (hledání souvislostí). Práce
je založena na jednoduchosti, stylizaci
a prostotě symbolu.
k / c Jana Písaříková
Sonya Darrow: Czech (319) Lecture
20. 5., 18.30
Přednáška v prostoru před kávomatem
spojená s derniérou výstavy Tomáše
Prokopa.
Číslo obsažené v názvu přednášky odkazuje k územnímu kódu oblasti Cedar
Rapids Iowa, kde se nachází jedna z nejpočetnějších českých komunit a odkud
také pochází Sonya. Ve své přednášce
se zaměří na vizualitu zvyků a tradic této
komunity. Poukáže na jejich hybridní podoby vznikající v rámci asimilace
s americkými sociálními vzorci chování
a života. V důsledku je fascinující sledovat,
do jaké míry se pod vlivem tamější kultury
tyto zvyky odlišují od těch, na které jsme
zvyklí v České republice. V druhé části své
přednášky se Sonya bude věnovat otázce
sociálně angažovaného umění a způsobům, jak proměňuje fungování uměleckého provozu.
Přednáška bude probíhat v Anglickém
jazyce.
GALERIE KINA ART
Cihlářská 19 E4
po–ne 15–24 / Mon-Sun 3-12 pm
graukllktv.eu
– GALERIE KRÁSA
toalety Kina Art E4
po–ne 14–01
www.facebook.com/galeriekrasa
kinoart.cz/galerie/aktualni-vystava/
Denisa Belzová, Klára Kleinerová,
Jan Sláma, Nela Richterová:
Předvelikonoční bublina
16. 3.–18. 4.
Kolektivní výstava na téma Velikonoce.
Naprosto seriozně. Kreslený křesťanský
krteček, audio Tichá noc, instalace a mydlivý krucifix.
Agnieszka Szablikowska
a Łukasz Trusewicz
25. 4.–22. 5.
� vernisáž: 25. 4. v 19.00
Mladý polský umělecký pár z Poznaně.
Současně s polským filmovým festivalem.
k / c Galerie Raczej.
Barbora Trnková a Tomáš Javůrek
23. 5.–20. 6.
� vernisáž: 23. 5. v 19.00
A další umělecký pár, tentokrát brněnská
překrásná FaVU legenda, od té doby,
kdy začali dělat umění spolu, nemohou
přestat. Kromě umění spolu udělali ještě
dítě. Pravděpodobně to bude nějaká postinternetová interaktivní aplikace a nebo
konečně začnou malovat.
k / c Galerie Screensaver a Galerie
Umakart
Vendula Chalánková
21. 6.–22. 8.
� vernisáž: 21. 6. v 19.00
Roztomilá osůbka Vendulka má zkušenosti
s vystavováním na záchodě (nezapomenutelná výstava s Janou Besmákovou
a jejich kapelou Muženy u Švandy; výstava
o tom, kdo ho má jak velkýho a kdo z toho
vlhne). Jakmile Vendulka nešije a nevyšívá, pravděpodobně vystřihuje z papíru
nebo si maluje luxusní elektrospotřebiče
(na plátno) do bytu. A nebo se prostě jen
usmívá. Pokud víme, Vendulka nic pravidelně nekurátoruje.
GALERIE KLUBOVNA
Zemědělská 19 D6
otevřeno út a čt 16.00-19.00,
v jiné dny po telefonické domluvě
galerieklubovna.cz
Andrew Sakun, Anna Alpatieva:
The Far is Close
8. 4.–30. 4.
� vernisáž: 8. 4. v 18.00
The Far is Close je reflexí protestů a bojů
na východě Ukrajiny. Dvojice mladých
ukrajinských autorů cítí potřebu sdělit to

co vidí a zažívají skrze své práce a přispět
tak do aktuální diskuze či diskuzi podnítit.
Robert Vlasák: Soustrojí
6. 5.–28. 5.
� vernisáž: 6. 5. v 18.00
Sochař Robert Vlasák v práci Soustrojí
zkoumá vznik trojrozměrného díla a jeho
ovlivnění současnými technologiemi.
Jean-Philippe Paumier:
Memory – Chamber
3. 6.–25. 6.
� vernisáž: 3. 6. v 18.00
Autor francouzského původu se ve své
práci Memory – Chamber symbolicky vypořádává s pozůstatky obrazu v naší mysli,
útoky vizuality na naše vnímání a jejími vlivy na krátkodobou i dlouhodobou paměť.
Klukovina
Sada performativního hostování Davida
Helána v Galerii Kubovna II. čtvrtletí 2015:
Karíma Al-Mukhtarová, David Helán:
Asi přijde i Zdislav – 21. 4. v 19.00
Vojtěch Skácel, David Helán:
Polobohémové – 26. 6. ve 20.00
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
Michael Rittstein
21. 3.–17. 4.
Patří k nejvýznamnějším představitelům
expresivní figurální malby. Dílo toho
malíře, grafika a ilustrátora je výtvarné
i laické veřejnosti dobře známo, ostatně
je zpracováno i v četných výtvarných
publikacích. Charakteristické pro jeho
práci je výrazová nadsázka, tvarová deformace, nezaměnitelný kolorit, groteskní
děje, sarkasmus a vtip, ale i děsivé vize
ze směřování konzumní společnosti a její
fetišizace.
GALERIE TVAR
Rosická 1 H5
galerie funguje vernisážovou formou, ve
středu od 18hod., nebo po telefonické
domluvě na čisle 773 037 876.
www.galerietvar.tumblr.com
V nastávajícím období své nové projekty
představí: TMA a František Walter.
Více info na: www.galerietvar.tumblr.com,
www.facebook.com/tvar.galerie
GALERIE UMAKART
Lidická 40 E4
non-stop
www.facebook.com/Galerie-Umakart
Marta Fišerová
1. 4.–20. 4.
Výstava mladé brněnské umělkyně
a kurátorky.

Fátima Khaledová
21. 4.–22. 5.
� vernisáž: 21. 4. v 18.00
Fátima je studentkou ateliéru intermédia Václava Stratila na FaVU, poprvé
jsme se potkali v českobudějovickém
nonstopu, když byla na střední, to ještě
skoro nemluvila. Teď už mluví trošku víc
a zajímají ji úplně obyčejné věci. Pečlivě
zkoumá lidské otisky v textiliích a kreslí
interiéry průpiskou. Ale pro Umakart
udělá něco jiného...
Nástřih hráze
23. 5.–22. 6.
� vernisáž: 23. 5. v 18.00
Hnutí pro nepřirozený porod pokračuje ve
své propagační práci. Požadují zajištění plně nepřirozené péče pro těhotné,
rodičky, matky a děti! Nástřih hráze je tu
pro Vás, zachraňuje životy a většinou je
potřeba. Nikdy nezapomeneme!
xxx666
23. 6.–27. 7.
� vernisáž: 23. 6. v 18.00
Překvapení – výstava jednoho ateliéru pro
svého nejmenovaného pedagoga. Pššt,
však uvidíte!
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
Ticho [dočasná analýza]
12. 4.–10. 5 .
� vernisáž: 11. 4. v 18.00
YAFA je nezávislé sdružení, které si klade
za cíl, podporovat tale ntované studenty
vysokých fotografických škol ve střední
Evropě. Výstava představí šíři přístupů
k médiu fotografie.
k / c D. Mužík, D. Koronczi, R. Dobeš

Brněnská muzejní noc – Lufsy a Lumeny
Vol. 1 – 16. 5.–17. 5. Komponovaný večer
renomovaných autorů české nezávislé
audiovizuální scény David Možný – Sleepless, 3 channel video. Line up: Ladislav
Železný, David Vrbík, Opuka, ALEFF + VJ
David Možný, Goro White Dog + VJ Michal
Fridrich, CAB + CIL + GND a sursur.
Klaudie Korbeličová a Maroš Belák:
Výstava diplomových prací studentů FaVU
23. 5.–24. 5 .
� vernisáž: 22. 5. v 18.00
Klaudie ve své site specific instalaci analyzuje současnou armádu – drony. Maroš:
Muž nořící se … odkazuje na dramatizování
všedního dne. Zkoumá vizualitu v duchu
komiksu a teatrálního gesta v historickém
kontextu klasické malířské discipliny.

Kopřivy
11. 6.–31. 7.
� vernisáž: 10. 6. v 18.00
Kurátorský projekt malíře Jana Karpíška
zahrnuje účast dalších 16 umělců rozšiřujících perspektivy pohledů na symboliku
kopřivy. Ta se objevuje jako mnohoznačný
motiv v dílech i osobních mytologiích řady
vystavujících autorů. Jiní přijali výzvu
kurátora a téma zpracovali výhradně pro
tuto příležitost, což může v našem případě
jen prohloubit kultovní význam rostliny,
která je obecně známá svou charakteristickou žahavostí a zároveň svými
blahodárnými účinky. Vystavující umělci:
Jana Doležalová, Eva Jaroňová, Martin
Jelínek, Pavla Kačírková, Jan Karpíšek,
Martina Kocmanová, Vladimír Kokolia,
Denisa Krausová, Martin E. Kyšperský,
Ondřej Maleček, Christoph Medicus, Zbyněk Mikeš, Daniela Mikulášková, Kateřina
Pěkná, Jan Pražan, Anna Sypěnová, Šárka
Trčková. Na vernisáži zahrají: Budoár staré
dámy, Martin E. Kyšperský a Aleš Pilgr,
Dalibor Neuwirth, ze zpěvníku zazpívá
Vladimír Kokolia.
KNIHKUPECTVÍ ARTMAP /
BOOKSTORE ARTMAP
Místodržitelský palác,
Moravské náměsti 1a F4
bookstore.artmap.cz
Karel Císař – 8. 4. Diskuze s Terezou Jindrovou nad knihou Abeceda věcí.
Tomáš Prokůpek a Pavel Kořínek – 21. 4.
představení publikace Dějiny československého komiksu 20.století.
Lukáš Horák – Autorské čtení básnického
debutu s názvem Amensch, který mladému autorovi vydalo nakladatelství Fra.
Termín bude upřesněn.
Pavel Ryška – 21. 5. Nepouštíme si to pro
zábavu! Přednáška na téma animace ve
školních filmech socialistického Československa.
Martin E. Kyšperský a Irena
Iškievová – 11. 6. autorské čtení dětské
knížky Za Aničkou kolem světa.
Večer Analogonu – Surrealistická divadelní revue časopisu Analogon - jedinkrát a
jedinečně. Večer skečů a interpretovaných
textů. Termín bude upřesněn.
Kateřina Šedá – Bedřichovice nad
Temží – užitečné výrazy a fráze.
Křest knihy. Termín bude upřesněn.
Program a upřesňující informace sledujte
na www.fb.com/ArtMapBrno
MAKEMAKE /maki:maki/
pasáž Alfa, 1. patro, Poštovská 8c F4
po–ne 7.00–24.00
makemakegallery.tumblr.com
nezávislý off-space výstavní prostor
Barbora Fastrová: Memo
18. 4.–15. 5.
� vernisáž: 17. 3. v 19.00
Tomáš Roubal
duben–květen
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 F4
Moderní a současné umění
Stálá expozice – vstup zdarma!
Brněnský Devětsil: multimediální
přesahy umělecké avantgardy
28. 11.–26. 4.
Prezentace multimediální tvorby brněnského avantgardního uskupení Devětsil.
Krátká činnost brněnského Devětsilu,
ohraničená léty 1923–1927, nepředstavovala pouze úzce vymezenou regionální
aktivitu, ale lze ji vnímat i jako důležitý
počin v širším poli moderní kultury. A to
nejen v rámci brněnského kulturního života, ale i v rovině popularizační, politické
a novinářské.
Václav Stratil: Nedělám nic a jiné práce
29. 5.–16. 8.
� vernisáž: 28. 5. v 18.00
Výstava „Nedělám nic a jiné práce“ je
vůbec prvním shrnutím tvorby tohoto
významného českého umělce za uplynulého půl druhého desetiletí. Postavena na
kontrastu mezi extrovertními a introvertními projevy jeho osobnosti navrhuje
jakousi schizofrenní dialektiku, umožňující
porozumění jeho spirituálnímu, hravému
i společensky provokativnímu dílu. Výstava
je pořádána v souvislosti s Cenou Michala
Ranného, udělenou Moravskou galerií
v Brně a Společností přátel MG Václavu
Stratilovi na sklonku loňského roku.
ATRIUM
Václav Girsa: Bratři, držme se
28. 11.–26. 4.
Expresivní malby Václava Girsy jsou čistými extrakty vhledů autora, stenografickými
záznamy křížících a prolínajících se realit
vrstvených v souhrnný korpus obsahující
všechny dimenze a témata významná pro
daný celek.
– UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM
Husova 14 G4
Užité umění a design
Stálá expozice – vstup zdarma
Brno – moravský Manchester. 250 let
metropole textilního průmyslu
do 12. 4.
Horizonty modernismu –
Zdeněk Rossmann (1905–1984)
15. 5.–13. 9.
� vernisáž: 14. 5. v 18.00
Výstava představí významného představitele české modernistické architektury
a grafického designu. V současné době je
Zdeněk Rossmann i přes svůj mezinárodní
věhlas známý hlavně svým zaměřením na
grafický design. Cílem současné výstavy
je zaplnit neznalost jeho díla ukázkami
širokého výběru prací, které dokumentují

význam Rossmannova postavení v české
meziválečné avantgardě i v mezinárodní
síti modernistických grafických designérů.
Výstavní projekt prezentuje oblasti
Rossmannovy nejvýraznější práce ve scénografii, architektuře, typografii, plakátové
tvorbě a knižním designu, a nabídne tak
divákovi zasvěcený přehled o překvapivé
šíři spektra médií, jimiž se tento modernistický designér zabýval.
RESPIRIUM
Věci a slova. Umělecký průmysl, užité
umění a design v české teorii a kritice
1870-1970
15. 5.–27. 9.
Výstava sleduje dynamický vývoj uměleckého průmyslu, užitého umění a designu
v letech 1870-1970. Prostřednictvím
ikonických muzejních artefaktů stejně
jako obyčejných užitkových předmětů
reflektuje nejen rychle se střídající módy
a formální styly, ale rovněž proměny společnosti a životního stylu.
CAMERA
Miroslav Tichý: Ženy a ženy
5. 6.–13. 9.
� vernisáž: 4. 6. v 18.00
Miroslav Tichý je monotématický, jeho
tvůrčí život vyplnila bezezbytku žena. Není
však umělcem jednoho média, jak by se
po úspěších, které doma i ve světě slaví
jeho fotografie, mohlo zdát. V Tichého
soukromém světě měly vedle fotografování
důležité místo i malba, kresba a grafika.
Fotografie ovšem poutala více pozornosti
a přesvědčivěji navozovala atmosféru napětí mezi voyeurstvím a platoničností, které podmalovávají autorovu legendu. Tichý
byl čistá bytost, jeho fyzickou ani duševní
klausurou žena fakticky nikdy neprošla. Jak
tedy porozumět jeho postoji? Je to metoda? Je to obsese? V opakovaných návratech
či projevech probíhajících v cyklech je
něco, co člověka bytostně zasahuje.
PODESTA
Lidová keramika ze sbírek Moravské
galerie v Brně
30. 4.–20. 9.
Produkce lidových džbánkařů jižní Moravy
a západního Slovenska je ve sbírce Moravské galerie v Brně zastoupena početnou
kolekcí zahrnující džbány, vázy, talíře
a mísy, kropenky, kalamáře, čepáky, ale
také originální figurální práce. Nejstarší
výrobky spadají ještě do druhé půle 18.
století a končí u lidových projevů počátku
20. století. V sytě a razantně malované
výzdobě nádob jsou zakomponované
lidské postavy, zpravidla světci a světice,
ze zvířat nejčastěji jelínek, který se stal
průvodním jevem lidové keramiky až do
konce 19. století, dále stylizované podoby
hradů a věžatých kostelíků, bohaté kytice
s vysoko ceněnou purpurovou barvou
získávanou z dukátového zlata a další.
– MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC
Moravské náměsti 1a F4
Umění od gotiky po 19. století
Stálá expozice – vstup zdarma.
Kupezky. Mistr a jeho okruh
14. 11.–17. 5.
Výstava představuje barokní portrét 18.
století v jeho nejrůznějších podobách.
Hlavním reprezentantem tohoto významného druhu malířství ve střední Evropě byl
Johann Kupezky, jehož tvorba je na výstavě zastoupena několika díly. Na výstavě se
dále můžete prostřednictvím jednotlivých
exponátů seznámit s různými malířskými
styly a manýrami známých i méně známých
umělců 18. století.
KABINET
David Černý: Jesus Christ
do 28. 6.
Velikonoční intervence do stálé expozice
Starého umění volně zasazuje dnes už
klasický objekt Davida Černého ze série
Umělí (1994) do sousedství tematicky příbuzných i vzdálených gotických
a barokních artefaktů. David Černý se stal
v roce 2000 laureátem Ceny Jindřicha
Chalupeckého, jejíž letošní finále proběhne na podzim v Moravské galerii v Brně.
– JURKOVIČOVA VILA
Jana Nečase 2 E1
út-ne 10.00-12.00 a 12.30-18.00
/ Thu–Sun10 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 31. 5.
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.
Modernita v lidovém. Ateliér designu
oděvu a obuvi Liběny Rochové na
UMPRUM.
26. 6.–25. 10.
� vernisáž: 25. 6., 18.00
Exkluzivně pro prostory Jurkovičovy vily
vznikne výstava oděvních modelů módní
návrhářky Liběny Rochové, jejího asistenta
Vojtěcha Novotného a studentů z ateliéru
designu oděvu a obuvi pražské Vysoké
školy uměleckoprůmyslové. Koncepce
navrhovaných oděvů budou vycházet ze
střihové jednoduchosti, praktického řešení, konstruktivních principů obsažených
v lidovém oděvu, ale i v lidovém stavitelství
a řemeslech. Součástí výstavy budou módní fotografie oděvů.
– 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
Hledání inspirací tvorby architekta
a designéra Josefa Hoffmanna.
Privátní Josef Hoffmann
2. 6.–1. 11.
� vernisáž: 31. 5. ve 14.00
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.
Výtvarné dílny pro handicapované
Po předchozí domluvě da@moravskagalerie.cz nebo na tel.: 532 169 119. Termíny
i témata dílen pro skupiny dle individuální
domluvy.
Doprovodné programy
v Moravské galerii v Brně:
Galerie pod lupou – 1. 4. a 6. 5., 17.30
Každou první středu v měsíci můžete přijít
nahlédnout do zákulisí Moravské galerie
v Brně, navštívit jednotlivá pracoviště,
diskutovat se zaměstnanci a zúčastnit se
workshopů.
Vymalováno! – 8. 4.–25. 6., 10.00 a 16.00
Výtvarná dílna pro děti do 2 do 6 let s rodiči, která se koná každou středu od 16.00
a čtvrtek od 10.00 v budovách Moravské
galerie v Brně.
Prostor pro město V. – 10. 4., 18.30
Setkání s Kateřinou Tučkovou, autorkou
knihy Fabrika, k výstavě Brno – moravský
Manchester.
Electrojam – open mix – 12. 4. a 10 .5.,
16.00. Setkání hudebníků v podobě veřejně přístupného workshopu v kombinaci
s průběžným improvizovaným koncertem.
Vstup – volný?! – 13. 4., 9.30. Kolokvium na
téma rušení vstupného do stálých expozic
muzeí a galerií.
Exkurze za světem umění – 14. 4. a 12. 5.,
15.00. Seriál pořadů „Exkurze za světem
umění“ volně navazuje na předchozí
ročníky cyklu Creative 60+. Pro letošní
rok plánujeme představit svět umění v co
nejširším spektru různorodých oborů
a specializací.
StředověC JinaX – 16. 4. a 23. 4., 19.00
Přednáškový cyklus pro široké publikum
zaměřený na středověká díla a jejich
funkci v kontextu osobního, sociálního
a náboženského života.
Rodinná odpoledne – 19. 4. a 17. 5., 14.30
Zajděte s dětmi na výstavu a zažijte
společně zábavu. Tento nový program je
věnován rodinám s dětmi od 5 let.
Kino v psacím stroji – 23.4., 13.00
Kolokvium k výstavě Brněnský Devětsil a multimediální přesahy umělecké
avantgardy.
Sobotní ateliéry – 25. 4. a 30. 5., 10.00
Výtvarné dílny pro děti ve věku od 6 do
15 let. Není nutné se předem objednávat,
pracovní oděv s sebou.
Dialogy s historií – 7. 5. a 21. 5., 17.00
Mezi novým a původním je nasměrován
nový dialog – dialog s historií. Jedná se
o cyklus přednášek vybraných architektů
určený široké veřejnosti.
Za věděním o umění – 12. 5., 17.00
Metodické centrum moderní architektury
v Brně, vila Stiassni – přednáška vás seznámí s různými tradicemi výzkumu moderní
architektury.
Brněnská muzejní noc 2015 – 16. 5., 18.00
Večerní a noční komentované prohlídky
výstav a expozic, workshopy a projekce
nejen v budovách Moravské galerie.
Výzva pro letní projekty na nádvoří
Místodržitelského paláce! Přijďte rozšířit
nabídku letních aktivit o workshopy, dílny,
setkání, autorská čtení, přednášky, koncerty, projekce ad. Nabídněte své projekty, které by se mohly odehrávat od května
do října ve stylových kulisách historického
nádvoří. Své návrhy zasílejte na
andrea.demek@moravska-galerie.cz
MUZEUM MĚSTA BRNA
spilberk.cz
– HRAD ŠPILBERK F3
otevřeno út–ne 10.00–18.00
Saudek & Saudek 80
11. 2.–12. 4.
Dvojčata Kája a Jan Saudkovi. Vynikající
výtvarník a komiksový kreslíř a svérázný fotograf s osobitým stylem. Výstava
uspořádaná k významnému životnímu
jubileu obou umělců, bude průřezem
jejich tvorby.
Jiří Šindler
15. 4.–31. 5.
Grafik a ilustrátor Jiří Šindler je výraznou
uměleckou osobností pevně svázanou
s Brnem, kde žije a tvoří od roku 1955.
Výstava přinese bilanční přehled Šindlerovy tvorby od počátků po nejnovější
práce a koncepčně se zaměří zejména na
umělcovu knižní ilustraci, knižní vazbu
a kaligrafii.
Jiří Sobotka: Skororetro
24. 6.–30. 8.
Jiří Sobotka se zdá být fascinován obyčejnými až banálními věcmi a jevy našeho
života. V rejstříku námětů jeho soch
a objektů se objevují například karoserie
aut, láhve, tuby a kosmetické potřeby
nebo dámské lodičky. Výstava připravená
k autorovu životnímu jubileu, připomene
důležité momenty jeho dosavadní tvorby
a představí i zcela nové práce.
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 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.
Kesaj čhave – příběh dětí víly Kesaj
16. 4.–13. 9.
� vernisáž: 16. 4. v 16.00
Barevná a hravá výstava komiksů a fotografií z dílny francouzských autorů, jejichž
společným tématem je romský hudební
soubor Kesaj čhave ze Slovenska. K výstavě
bude uspořádán kreativní workshop
pro děti, promítání filmu o Kesaj čhave
a konečně i vystoupení tohoto souboru
v rámci Brněnské muzejní noci.
Kurátor výstavy: Martin Chlup
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
Barbora Trnková + Tomáš Javůrek
15. 4.–20. 5.
� vernisáž: 15. 4. v 18.00
Barbora Trnková a Tomáš Javůrek jsou
uměleckou i partnerskou dvojicí. Nástrojem jejich tvorby jsou klávesnice,
algoritmy a koncová vyústění globálních
komunikačních sítí, tématem pak sám
kyberprostor, jako prostředí výzev, přeludů nebo vlastní duchovnosti. Patří tak
mezi české umělce, které lze zařadit pod
hlavičku net artu, mezi tvůrčí průzkumníky
paralelních realit digitálních sfér.
Šárka Koudelová + Pavel Matyska
27. 5.–1. 7.
� vernisáž: 27. 5. v 18.00
V letošním výstavním programu do třetice
a opět jinak skloňované výtvarné spojenectví. Dva odlišné přístupy solitérních
malířů v jednom prostoru. Sarkasmus
divácky vyhrocené i osvobozující stylizace
forem a závrať z růstu nehybné hmoty,
společně pak z čtení velkého v malém
a naopak,gesto a proces.
PRAHA / FÓRUM PRO
ARCHITEKTURU A MÉDIA
Kulturní prostor s kavárnou
Nádvoří Pražákova paláce, Husova 18
po–ne, 12.00–00.00
prahavbrne.cz, www.forum4am.cz
Myslet město
27. 3.–12. 4.
Výstava o městských strategiích mezi kontrolou a laissez-faire (Paříž, Lagos, Londýn,
São Paulo, Barcelona, Bilbao, Teherán,
Curych, Kodaň, Curitiba)
Vladimír Špidla: Solidární Evropa –
na cestě k evropské sociální unii – 7. 4.,
18.00. Přednáškový cyklus GENERACE Z
Myslet město – 9. 4., 19.00. Diskuze
s autorkou výstavy Lucií Stejskalovou
a pozvanými hosty na téma městských
strategií v ČR
Antwon – 10. 4., 20.00. Hudbapraha
uvádí: americký undergroundový rap.
Elektrojam – open mix – 12. 4., 14.00
Společný jam pro všechny.
Feminismy všedního dne – 13. 4., 19.00
Variabilní večer
Martin Hrubý: Resort – 14. 4., 19.00
Filmové promítání + diskuze s autorem
v rámci cyklu VACANT MODERN
Radio Ivo – 15. 4., 20.00. Přenesení rozhlasové hry na divadelní prkna bez jakékoli
transformace.
ABSTRAKCE, iterace, aplikace – 17.–19. 4.
První z architektonických workshopů pod
vedením Jána Perneckého
S(o)unday mixtapes – 19. 4., 19.00. Pravidelná nedělní dávka experimentální hudby
Jaroslav Fiala: Multikulturalismus v srdci
Evropy – 21. 4., 18.00. GENERACE Z
Transmit – 25. 4., 20.00. Hudbapraha
uvádí: hudební formaci australského bubeníka a kytaristy Tonyho Bucka a dalších
klíčových osobností současné improvizované hudby
S(o)unday mixtapes – 26. 4., 19.00
Pecha Kucha Night Brno #15 Zateplování
– 30. 4., 20.00. Pravidelné setkání
designérů, architektů, výtvarníků a dalších
kreativců a jejich svižné prezentace, na
kterou má každý účastník limit 6 minut
40 sekund (20 obrázků x 20 sekund).
S(o)unday mixtapes – 3. 5., 19.00. Pravidelná nedělní dávka experimentální hudby.
Jaroslav Ungerman: Euro – problém nebo
řešení? – 5. 5., 18.00. GENERACE Z
Elektrojam – open mix – 10. 5., 14.00
Společný jam pro všechny.
Feminismy všedního dne – 11. 5., 19.00
Variabilní večer
Festival Multiplace #14 – 11.–24. 5.
Hlavním cílem otevřené platformy Multiplace je kromě festivalu, který se od roku
2002 koná zároveň na různých místech
světa, hlavně podpora tvorby mediálního
umění a kritická reflexe života a kultury
v prostředí nových technologií. Už 14. ročník festivalu se ptá, jak přežít v postdigitální době
Ondřej Jakubec: Hagia Sophia
a „křesťanská tradice” istanbulských
mešit 15.–16. století – 14. 5., 19.00
Středvěc jinax / přednáškový cyklus studentů Semináře dějin umění FF MU
Muzejní noise / Imagologie dnešní doby
16. 5. 16.00-02.00. Celodenní kulturologické mecheche s ochutnávkou.
Multimediální výstava fotografií projektu
Bezdrátově / Domácí občerstvení brněnských foodblogerů / NOISE nášup
S(o)unday mixtapes – 17. 5., 19.00
Pravidelná nedělní dávka experimentální
hudby HELIOS & HESS "LUMP"
Jana Čuprová: Svatá Anežka za hradbami
v Římě – 21. 5., 19.00. Středvěc jinax.
ABSTRAKCE, iterace, aplikace – 29.–31. 5.
Další z architektonických workshopů pod
vedením Jána Perneckého
Pecha Kucha Night Brno #16 Silné ženy
nahoře ze stránky – 3. 6., 20.00
Karolina Foletti: Ruská národní
architektura: Chrám Krista Spasitele –
4. 6., 19.00. Středvěc jinax

Feminismy všedního dne – 8. 6., 19.00
Variabilní večer
Expozice nové hudby
10.–14. 6.
TIC GALERIE
Turistické a informační centrum
města Brna, Radnická 4 G5
út–pá 10.00–18.00, so 10.00–14.00 /
Tue-Fri 10 am-6 pm, Sat 10 am-2 pm
www.galerie-tic.cz
GALERIE MLADÝCH
Břetislav Malý: Zánik prostoru jako
následek barevné syntézy
25. 3.–5. 5.
V aktuální instalaci vychází Břetislav Malý
z díla Ludwiga Wittgensteina Poznámky
o barvách. V kontemplativní instalaci se
přímo před očima odhaluje záhada červenozelené barvy.
Kateřina Burgertová: Část textu chybí
13. 5.–23. 6.
� vernisáž: 12. 5., 17.30
Nenápadný site specific, kde dojde
k odhalení další části tajemného příběhu.
Stane se tak propojením poetických kreseb, autorských textů, papírových objektů
a malby.
GALERIE KABINET
Martin Špirec: Moře klidu
25. 3.–5. 5.
„Malířská výstava”, která nezůstává u závěsného obrazu, ale zahrnuje i sochařské modely a environmentální koncept.
Ústředním bodem jeho projektu je model
jako klíčová kategorie klasického malířství.
Martin Lukáč: Boil!
13. 5.–23. 6.
� vernisáž: 12. 5., 17.30

Nízké ceny. Kniha měsíce
za speciální cenu.
e-shop: bookstore.artmap.cz
obchod: Místodržitelský palác,
Moravské náměstí 1a

Knihkupectví
ArtMap

Pohyby osobních vzpomínek
v českém a slovenském mladém umění
Movements of Personal Reminiscences
in Czech and Slovak Young Art

18.3. – 17.5.2015
MEMORY

Dům umění města Brna
The Brno House of Arts

platforma (pro současné umění)

09 04 — 21 06 2015, Autorka projektu: Linda Dostálková

Václav Stratil & Panáčik: Fuck
09 04 — 03 05 2015

Projekt je realizován díky dotaci statutárního města Ostrava

Jan Šrámek a Veronika Vlková:
Filmové ruiny
13. 5.–23. 6.
� vernisáž: 12. 5., 17.30
Putování po krajních územích animace.

Samanta Ferrari Kos: Apple
13. 5.–23. 6.
� vernisáž: 12. 5.,17.30
Birds!
1. 7.–18. 8.
� vernisáž: 30. 6., 17.30
Doprovodný program
Čítárna AGD 1 FaVU VUT v Brně
21. 4.—5. 5.
Prezentace výstupů workshopu s Janem
Brožem, umělcem a grafickým designérem.
Jóga se Silvií aneb Proč lidé cvičí před
obrazy? – každou středu v 17.30
Básnická sbírka – 14. 4., 17.00. Komentovaná prohlídka výstavy Dušana Zahoranského
Básnická sbírka za účasti historika Jiřího
Zahrádky
Tržiště senzací – 30. 4., 18.00–24.00.
Tentokrát s Ondřejem Homolou. Esoterický komponovaný večer zaměřený na
hledání magických sil v Brně a blízkém
okolí, Přednáška teoretika umění Václav
Hájka, předního brněnského „ghostbustera“ XY, spiritistická seance a terénní
výzkum zón výskytu bytostí z jiného světa
v ulicích Brna.
VILA TUGENDHAT
Černopolní 45 D5
út–ne 10.00–18.00 / Tue-Sun 10 am-6 pm
www.tugendhat.eu
info@tugendhat.eu
tel: +420 515 511 015

www.plato-ostrava.cz

——————
18—28 červen, Praha

KONTEXT
Jiří Staněk: Mezi sklady
25. 3.–5. 5.
Použitá technika origami funguje ve
výstavě Mezi sklady jako metoda rozboru
vybraných obrazů symbolistického malíře
Gustava Moreaua, díky níž je možné
dostat se hmatatelně k principu jejich
kompozice.

Ostrava

Výstava

GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE
Dušan Zahoranský: Básnická sbírka
25. 3.–5. 5.
Výstavu můžeme chápat jako pomník
„univerzálnímu básníku“, ale zároveň i jako
kritiku zadání tohoto typu. Do expozice
jsou začleněna i díla Dalibora Chatrného.

THE

TEKTONIKA PAMĚTI

TECTONICS
TECTONICS
TECTONICS
TECTONICS
TECTONICS
OF

Česká malba generace 90. let 20. století
18. 2.–24. 5.
Výstava nabídne přehled nejvýznamnějších počinů české malby v letech cca
1995–2005. Celkem se představí 24 výtvarníků a výtvarnic v průřezu jejich malířskou
tvorbou. U příležitosti výstavy bude vydán
podrobný katalog mapující malířskou tvorbu umělců generace 90. let 20. století.
k / c Richard Adam

současnou uměleckou tvorbu ve vztahu
k rekonstruktivní složce paměti, k dynamice paměťových procesů, ke vzpomínce či
k osobní historii.
k / c Lucie Machová, Anna Vartecká

1000 umělců
70 zemí
500 živých akcí
během 11 dní

1/4–3/5

www.pq.cz
www.fb.com/
praguequadrennial

RCR Aquitectes: Nehmotné hmotným

12/5–14/6 Denisa Lehocká
23/6–23/8 Jaromír Novotný

Galerie současného umění a architektury
Dům Umění Města České Budějovice

ducb.cz

Česká malba
generace 90. let 20. století
—
18/2—24/5/2015
www.adamgallery.cz

Prohlídky
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.
Přednáška Julie Bojaryn ve vile
Tugendhat – 27. 4, 17.00.
Projekt TOPOMOMO (Topography of the
Modern Movement) dokumentuje dochované stavby z období moderny v historicky
významné oblasti německo-česko-polského Trojzemí. Jednou z nich je i Schminkeho dům architekta Hanse Scharouna
postavený roku 1933 v německém Löbau.
Úvodem večera proběhne slavnostní zahájení výstavy TOPOMOMO a představení
projektu Přednáška v angličtině, nebude
tlumočena. Nutná rezervace. Vstupné
100 Kč; studenti a senioři 50 Kč.
Filmová projekce ve vile Tugendhat:
Ztracený svět – 29. a 30. 4., 20.00.
Film je prvním filmovým zpracováním stejnojmenného románu Arthura
Conana Doyla. Přináší příběh bouřlivého
profesora George Challengera, který
své kolegy na londýnské akademii šokuje
tvrzením, že dinosauři nevymřeli a žijí
nedaleko Amazonky na jedné z náhorních
plošin. Vědecká obec Challengerův objev
považuje za holý nesmysl, což se však
ukáže jako velký omyl. Středeční projekce
proběhne v hlavním obytném prostoru
Vily Tugendhat, čtvrteční projekce bude
doprovázena živým hudebním doprovodem DJ Toma Holiče a Miloše Rejska
a v technickém podlaží objektu. Vstupné,
středa: 200 Kč, čtvrtek: 250 Kč.

www.moravska-galerie.cz

14 . 11. 2013 – 17. 5. 2015
Moravská galerie v Brně
Místodržitelský palác
Moravské náměstí 1a
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Fotografie © Národní galerie v Praze

Ve vybraných galeriích v Brně je možné
najít QR kódy či přehrávače a získat tak
přístup k UMA AudioGuide. Nahrávka
formou dialogu s kurátorem či umělcem
pomáhá porozumět výstavám současného
umění.
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A
ADAM GALLERY H5
kunsthalle, soukromá sbírka /
private art collection L
D
DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA F5
kunsthalle L
– DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU G4
kunsthalle M
– G99 G4
kunsthalle M

FAIT GALLERY / MEM

F
FAIT GALLERY A3
kunsthalle, soukromá sbírka /
private art collection L
– FAIT – MEM A3
kunsthalle M
– FAIT GALLERY PREVIEW G4
kunsthalle S

B

G
GALERIE 209 H2
univerzitní galerie /
university gallery S
GALERIE 34 E3
nezisková galerie /
non profit gallery S
GALERIE ARS F4
soukromá galerie /
privat gallery S
GALERIE KINA ART E4
nezisková galerie /
non profit gallery S
– GALERIE KRÁSA E4
nezisková galerie /
non profit gallery S
GALERIE ASPEKT F3
soukromá galerie /
privat gallery S
GALERIE AULA FAVU VUT F3
univerzitní galerie /
university gallery M

C

7

GALERIE KLUBOVNA D6
nezisková galerie /
non profit gallery S
GALERIE MĚSTA BLANSKA
mimo mapu / out of map
kunsthalle L

( do stálé expozice /
at permanent collection)
muzeum umění / art museum L
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY E6
muzeum umění / art museum L
O
OFF / FORMAT F3
soukromá galerie /
privat gallery S

H
HRAD ŠPILBERK F3
kunsthalle M

P
PRAHA F4
multidisciplinární prostor /
multidisciplinary space S

I
INDUSTRA ART H6
nezisková galerie /
non profit gallery S
K
KNIHKUPECTVÍ ARTMAP /
ARTMAP BOOKSTORE F4
umění, design, architektura atd. /
art, design, architecture etc. /
M
MAKEMAKE F4
nezisková galerie /
non profit gallery S
MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ
– JURKOVIČKOVA VILA E1
muzeum umění / art museum L
– MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC G5
( do stálé expozice / at
permanent collection) muzeum
umění / art museum L
– PRAŽÁKŮV PALÁC F4
( do stálé expozice /
at permanent collection)
muzeum umění / art museum L
– RODNÝ DŮM JOSEFA
HOFFMANNA
mimo mapu / out of map
muzeum umění / art museum L
– UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ
MUZEUM G4

T
TIC GALERIE G4
kunsthalle M
( v sobotu vstup volný /
free entrance at Saturday)
TVAR H5
nezisková galerie /
non profit gallery S
U
UMAKART E4
nezisková galerie /
non profit gallery S
V
VILA TUGENDHAT D5
muzeum / museum M
A 1 – poloha na mapě / map location
– vstup zdarma / free entrance
S M L – velikost / size

GALERIE KLUBOVNA

D
VILA TUGENDHAT
8

JURKOVIČOVA VILA

GALERIE 34

GALERIE KRÁSA

GALERIE KINA ART

E

UMAKART

BRNO 04–06 2015

Současné umění
v brněnských galeriích
Contemporary Art
in Brno Galleries

9
11

OFF FORMAT

F

Maria Blondeel: H'EAR (2005-2006)

MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC
GALERIE AULA, FAVU VUT
GALERIE ASPEKT
PRAŽÁKŮV PALÁC

10

MAKEMAKE

Event # 8: Fan Music (1968): Instruction: Listen to the sounds of a noisy
fan till you fall asleep. Cecil Touchon There’s Music in My Shoes
(1972): Place a wet bar of soap in the center of a room. Listen for someone
to fall. Davi Det Hompson Poloha vnitřního ucha (1964–67): Za
poledního letního úpalu postav se s nepokrytou hlavou do ledové horské
bystřiny. Mezi palec a ukazováček levé ruky sevři lalůček pravého ucha.
Dlaní pravé ruky si zakryj pohlaví. Soustředěně naslouchej šumění krve
mezi hlavou, rozpálenou sluncem, a nohama, zmrazenýma horským
proudem. Sto metrů pod tajícím ledovcem za horkého dne. Očišťuje sluch
od kalu nadávek a štěrkovitého nánosu městského šumu. Ladí duši na kosmická
vanutí. Ladislav Novák Orange Event Number 7 (1963–65):
Eat an orange, and at the same time listen attentively: to sounds of chewing,
of sucking, of swallowing and external sounds that may occur. Bengt
Af Klintberg The Match Music for 53 Sundays (1972): Every Sunday
strike one match, look at the flame, and think of music. Milan Adamčiak
Methods and Processes (1962): enter open or closed space; listen;
sing tone best complimenting space; listen; if previous tone is again
appropriate, repeat; if not, sing different tone; listen; if previous tone is
again appropriate, repeat; if not, sing different tone; listen; leave space.
Ben Patterson A Performance Calendar (1989): May: Take a book
and a pen. (An old-fashioned ink pen.) Sit in the woods for 30 minutes
watching and listening. Write of what you see and feel and hear. Don Boyd

Alvin Lucier

Mimo-chodem, poslouchám

Alvin Lucier

Pečlivě poslouchat je důležitější než rozeznívat.

L’arte dei rumori (1913): Attraversiamo una grande capitale moderna,
con le orecchie piú attente che gli occhi, e godremo nel distinguere i risucchi
d’acqua, d’aria odi gas nei tubi metallici, il borbottio dei motori che
fiatano e pulsano con una indiscutibile animalita, il palpitare delle valvole,
l’andirivieni degli stantuffi, gli stridori delle seghe meccaniche, i balzi dei
tram sulle rotaie, lo schioccar delle fruste, il garrire delle tende e delle
bandiere. Ci divertiremo ad orchestrare idealmente insieme il fragore
delle saracinesche dei negozi, le porte sbatacchianti, il brusio e lo scalpiccio
delle folle, i diversi frastuoni delle stazioni, delle ferriere, delle filande,
delle tipografie, delle centrali elettriche e delle ferrovie sotterranee. Né
bisogna dimenticare i rumori nuovissimi della guerra moderna. Luigi Russolo
Earth Piece (1963): Listen to the sound of the earth turning. Yoko Ono
Odraz - Obraz (1973): Odejdi se svými kolegy do různých
prostředí (ulice, továrna, domovní dvorek, vesnice, volná příroda…)
a zaposlouchej se soustředěně do zvuků kolem sebe. Co uslyšíš, není hudba,
ale jsou to zvukové fenomény, které se pro Tebe mohou stát hudebně podnětnými.
Začni hrát a poslouchej své spoluhráče. Podporuj, odporuj, mlč.
Snaž se ze zvukových impulsů, které Ti poskytuje reálný svět, zachytit něco,
co se ve Tvém vědomí promění v zákonitost. Přetvoř postupně zvukovou
matérii přírody v hudbu. Zbyněk Vostřák Pulse Piece (1963): Listen to
each other’s pulse by putting your ear on the other’s stomach. Yoko Ono

Careful listening is more important than making sounds happen.
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„Pečlivě poslouchat je důležitější
než rozeznívat”. Alvin Lucier

Soudobá hudba by měla být volnou,
svobodnou tvorbou, autorským jazykem,
kterým nám jsou nabízeny abstraktní
vize velkých i malých pravd zhmotněných
do zvukových struktur, tvorbou, která
hledá svého posluchače, aby mohla být
poslouchána a nikoliv pouze slyšena.
Dle v Británii žijícího polského sociologa Zykmunda Baumana se od nás
očekává flexibilita, v době nejistoty se
každý den stáváme novým člověkem,
jelikož je doba tekutá, a tak se to může
mít i s onou soudobostí v hudbě.
Společnosti se mění a proměňuje se
i její umělecký obraz, soudobá hudba
nám umožňuje reflektovat společenské i umělecké změny, ale též jistoty,
velké i malé pravdy, banality i traumata,
se kterými jsme dennodenně konfrontováni, a to nikoliv přímočarou

K

Recyklovaná koláž instrukcí, návodů, partitur,
konceptů, eventů a situací pro kolemjdoucí
posluchače je součástí festivalu
Expozice nové hudby 2015 „Procházení hudbou“
www.mhf-brno.cz/expozice-nove-hudby.
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By the Way, I Am Listening

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY

a snadno srozumitelnou formou, ale
nejvyšší formou abstrakce, která je
vlastní právě a pouze lidské kultuře.
Poslechněte si hudbu, která vznikla pro
konkrétní místo v konkrétním čase, hudbu, kterou nikdy jindy takto neuslyšíte.
Užijte si Procházení hudbou!
"Careful listening is more important than
making sounds happen." Alvin Lucier
Contemporary music should be a free
production, an author’s language
through which abstract visions of both
big and small truths, materialized into
sound structures, are offered to us;
a production beckoning its listeners,
that it be listened to, not only heard.
According to Zygmunt Bauman, a Polish sociologist living in Great Britain, we are expected to be flexible,
and in the age of uncertainty every
day we become new people, as the
times are liquid, and contemporariness in music may work just like this.
Our society has been changing, and so
has its artistic image; contemporary music enables us to reflect on social changes
and changes in art, but also on certainties, big and small truths, banal things,
and traumas we are confronted with every day, not in a straightforward and easyto-understand form, but in the highest
form of abstraction, which is characteristic of, and only of, the human culture.
Listen to the music, which was
created for a specific place and
a specific time, music, which will
not another time and elsewhere.
Enjoy Walking Through Music!

10. června / June 10
2
Besední dům / The Besední
dům (Community Hall)
17.00 / 5 pm
Slavnostní zahájení / Opening Ceremony
19.00 / 7 pm
Zahajovací koncert / Opening Concert
Kabeláč, Nas, Nono, Tarasov
Filharmonic Brno
21.00 / 9 pm
1
PRAHA Fórum pro architekturu
a média / PRAHA Forum for
Architecture and Media
Procházení hudbou 2.0 /
Walking Thrugh Music 2.0.
Kolektiv (CZ, Praque)
11. června / June 11
17.00 / 5 pm
3
Hrad Špilberk – západní příkop
/ Spilberk Castle – Western Moat
Zvuková instalace a performance /
Sound Installation and Solo Performance
Benoit Maubrey – Gillotine
Přístupné i po skončení festivalu. /
Available even after the Festival.
21.00 / 9 pm
4
Pavilion Y – Veletrhy Brno BVV /
Trade Fairs Brno BVV
Sound Panorama for Pavilion Y
Michal Rataj – Y-SPACE
(Henry, Rataj, Boreš)
12. června / June 12
17.00 / 5 pm
5
Nádvoří Nové radnice /
Courtyard New Town Hall
Zvuková instalace / Sound Installation
TONSPUR59: Magda Stawarska-Beavan
– Kraków to Venice in 12 Hours
Přístupné i po skončení festivalu.
/ Available even after the Festival.

19.00 / 7 pm
6
Betlémský kostel /
Bethlehem Church
Komorní concert / Chamber concert
MI4 – Nové skladby / New Compositions
Radim Bednařík: Hry světla
Vojtěch Dlask: Za bukem
Jana Vöröšová: Lullabies
Štěpán Filípek: Poslední zápas
Ondřej Štochl: Smyčcový kvartet
Michal Indrák: 22 001 Days, the
World According S. Zweig
21.00 / 9 pm
Komorní koncert / Chamber concert
Konvergence – Pianissimo
Albert Breier: Trio (2001) pro
housle, violu a cello
Peter Graham: Jiná geometrie
pro klarinet sólo
Pavel Zemek–Novák: Sedm Slov
Kristových na kříži pro klarinet sólo
Jakob Ullmann: Pianissimo (1989)
pro violu a live electronic
23.00 / 11 pm
1
PRAHA
Procházení hudbou 2.0 /
Walking Thrugh Music 2.0
Radioda (PL)
13. června / June 13
11.00 / 11 am–17.00 / 5pm
Kapucínské terasy / Capuchin
Terraces, Místodržitelská zahrada
/ Governor’s Garden, Denisovy
sady / Denis Gardens, hrad
Špilberk / Castle Spilberk ...
Hudební intervence do
veřejného prostoru / Musical
Interventions in Public Space
Hudba na hradbách / Music on the Walls

17.00 / 5 pm
7
Mendelovo muzeum Masarykovy
university / Mendel Museum
of Masaryk University
Zvuková instalace a performance /
Sound Installation and solo performance
hans w. koch – na objednávku festivalu
/ New Work (Installation for G. Mendel)
Přístupné i po skončení festivalu /
Available even after the Festival
19.00 / 7 pm
6
Betlémský kostel /
Bethlehem Church
Koncert / Concert
The International Nothing –
The Dark Side of Success
22.00 / 10 pm
Lomová plošina na Hádech – Brno
Líšeň / Quarry Hády – Brno – Líšeň
New Project
Bob Ostertag – Play the Aalto
14. června / June 14
14.00 / 2 pm
8
Jurkovičova vila / Jurkovič House
Improvizační koncert / Concert – Impro
Pavel Zlámal – For Jurkovič House
18.00 / 6 pm
1
PRAHA
Procházení hudbou 2.0 /
Walking Thrugh Music 2.0
Laura Luna & Michal Kindernay (MEX/CZ)
19.00 / 7 pm
Procházení hudbou 2.0 /
Walking Thrugh Music 2.0
Hannes Hoelzl (DE)
20.00 / 8 pm
S(O)UNDAY MIXTAPES
10.–14. června / June 10–14
Veřejné prostory v Brně /
Public Spaces in Brno

Hudební objekt Brno (Mimo-chodem,
poslouchám) / Musical Object
Brno (By the Way, I am Listening)
Poslechová místa / verbální partitury /
instrukce / návody / zvukové instalace
a intervence / Listening Places / Verbal
Scores / Instructive Scores / Sound
Installations / Sound Interventions
1
PRAHA
Sound Object Praha
Impro / Processing / Netmusic /
Networking / Live Coding / Stream
/ Feedback / Translation / Open
Source / Reading / Scanning /
Expoziční infocentrum /
Exposition Infocentrum
Meeting Point / Talks / Discussions
/ Scores / Music / Distro /
Brunche / Sound Object
9
Galerie Milana Zezuly / Milan
Zezula Gallery, Městské divadlo Brno
Výstava / Exhibition
Sándor Győrffy: Recyklované
záblesky / Recycled Flashes
Přístupné i po skončení festivalu. /
Available even after the Festival.
10 Knihkupectví ArtMap /
Bookshop ArtMap
11
Místogalerie na Skleněné louce
/ Místogalerie in Glass Meadow
Výstava / Exhibition
Mimo-chodem, poslouchám /
By the Way, I Am Listening
Přístupné i po skončení festivalu. /
Available even after the Festival.
Případné změny programu a aktuality
naleznete na / News and eventual
changes of the program can be found at
www.mhf-brno.cz/expozice-nove-hudby

