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ADAM GALLERY
Jakub Špaňhel
24. 9.–25. 1.
Na podzim a zimu Adam Gallery
představuje jednoho z nejvýznamnějších malířů, kteří u nás v současné
době žijí a tvoří, Jakuba Špaňhela.
Autora, který již od dob svých studií
na Akademii výtvarných umění v Praze
zaujímá nepřehlédnutelné místo mezi
umělci a to nejen mezi svými vrstevníky.
A postavení, které tehdy získal, si už jen
upevňuje. Výstava nabídne především
nejaktuálnější tvorbu a rozměrná
plátna, která je možné díky velkorysosti
výstavního prostoru poprvé představit
veřejnosti.
Kurátor / Curator: Richard Adam
Česká malba generace 90. let
20. století
únor–květen
Poprvé bude uceleně představen
jedinečný malířský proud 90. let,
vymezující se proti postmoderním
přístupům předcházející generace,
který můžeme označovat jako lyrizující
abstrakci. Výstava v AG nabídne přehled
nejvýznamnějších počinů v českém
výtvarném umění v letech 1995-2005.
Celkem se představí 24 malířů či
výtvarníků utvářejících základ tvůrčího
snažení generace 90. let, mezi nimi
Písařík, Pastrňák, Vosecký, Černický,
Salák, Škoda, Surůvka, Špaňhel, skupina
Bezhlavý jezdec a další. U příležitosti
výstavy bude vydán podrobný katalog
mapující umělce generace 90. let.
GALERIE NA MOSTĚ
Vladimír Houdek
24. 9.–25. 1.
Vladimír Houdek, nositel ceny Jindřicha
Chalupeckého pro rok 2012, představuje jednoho z klíčových umělců mladé,
nastupující generace. Po „realistických“
obrazech, které vytvářel zvláště v počátku svých studií na AVU v Praze (ateliér Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy),
dospěl postupně k abstrakci, kdy
centrální, dominující kruh, který tvoří
jádro jeho pláten, zpracovává různými
tvůrčími postupy včetně kolážovitého
lepení nebo opakovaného překrývání
obrazové plochy. V Galerii na Mostě
představuje nejnovější plátna.
GALERIE ZA STĚNOU
Vladimír Skrepl
22. 10.–25. 1.
Vladimír Skrepl patří mezi nejvýznamnější výtvarné umělce generace 80. let
20. století. Jeho tvorba je velice široká,
především se ale soustřeďuje na malbu,
kresbu a plastiku. V duchu expresionismu, který je do značné míry alfou
a omegou jeho výtvarného projevu, vytváří „divoká plátna", stejně jako energií
nabité plastiky nebo kresby. Lze obecně
říci, že právě expresionisticky brilantní
přístup k tvorbě činí z Vladimíra Skrepla
zcela mimořádnou osobnost v kontextu
českého výtvarného umění.
Ve sbírce AG se nachází rozsáhlý soubor
jeho obrazů, které však, kupodivu,
nejsou vždy expresivní. Z této kolekce
jsme vybrali 16 pláten, která mapují
Skreplovu tvorbu mezi léty 1986 až
2007.
Další programy k výstavám v AG
Výtvarný kurz pro 15+
Od října 2014 probíhá v úterní večery
v AG výtvarný kurz pro starší 15 let pod
vedením výtvarnice Zlaty Kalusové.
Kurz je otevřený, je možné se zúčastnit
i jednotlivých lekcí!
Během kurzu se seznámíte se současným uměním, především s tvorbou Frasera Brocklehursta, Jakuba Špaňhela,
Vladimíra Houdka a Jiřího Franty, tito
autoři budou inspirací pro vaši vlastní
tvorbu a experimenty. Budeme zkoumat
a zkoušet, každý svojí vlastní cestou.
Kurz je určen všem, kteří se rádi baví
výtvarnými činnostmi, zajímá je umění,
nebo těm, kteří by prostě jen chtěli
vyzkoušet novou zábavnou volnočasovou aktivitu. Přijďte se svézt na vlně
jedinečné tvůrčí atmosféry galerie
současného umění!
Kurzy budou probíhat pravidelně
jednou týdně v úterý, vždy 18:30 - 20:30
hodin. Celkem proběhne 10 lekcí. Cena
kurzu 1100 Kč. Maximální počet účastníků ve skupině je 15.
Kontakt / přihlášení: vlkova@ragallery.
cz. Více info na webu www.ragallery.cz.
Jóga mezi obrazy
Tento podzim startujeme pro akční
rodiče, prarodiče a děti originální
novinku, jógu v galerii!
Lekce jógy s Petrou Čiklovou inspirovaná vystavenými obrazy bude probíhat
jednou měsíčně v soboty odpoledne
(16-17.30). Přijďte si užít zábavné spojení umění a pohybu! S sebou podložky
na cvičení a pohodlné oblečení. 1 pra/
rodič + 1 dítě. Termín pro říjen: 18. 10.
Přihlášky na vlkova@ragallery.cz.
Programy pro dospělé aneb
Jak se vaří umění
V galerii současného umění 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. Můžete navštívit
například komentované prohlídky. Ty
jsou vedeny buď našimi lektory, nebo

přímo samotnými autory. Ty lektorské
jsou obohacené o různé krátké zábavné
aktivity, takže si na své přijdou všichni
ti, co se rádi více zapojují do dění.
Pokud přijdete na prohlídku s autorem,
můžete nejen nahlédnout do zákulisí jeho tvorby, ale také následně vše
prodiskutovat v galerii u kávy nebo
čaje. Kromě prohlídek na vás čekají
přednášky a diskuse se zajímavými
osobnostmi, které vám umožní nahlédnout na aktuální výstavy v širších kontextech. A pro ty nejakčnější, kteří rádi
tvoří, připravujeme ke každé výstavě
workshopy (nejen) s autory. Nenechte si
ujít setkání v tvůrčí atmosféře a přijďte
si vyzkoušet různé experimenty.
Program leden
Na výtvarné dílny a workshopy je možné
přihlásit se na vlkova@ragallery.cz.
Pro děti
10. 1., 10–12 h – Dětský výtvarný ateliér
Dětský výtvarný ateliér pro rodiče,
prarodiče a děti (4-12let). Společně
se seznámíte s vystavenými díly
a inspirujete se k vlastní tvorbě pod
vedením zkušených lektorek.
14. 1., 10–11.30 h – Miniateliér.
Miniateliér bude ve znamení tiskátek
a brambor. Vytvoříme si vlastní tiskátka
z brambor. Naše výtvory doplníme
malováním, kreslením tuší a zmizíkem.
21. 1., 10–11.30 h – Miniateliér. Tvoření
s barevnými těstíčky – namalujeme
obrázek se sněžnou tematikou,
při tvorbě využijeme vykrajování
a těstoviny.
24. 1., 10–12 h – Dětský výtvarný ateliér
Dětský výtvarný ateliér pro rodiče,
prarodiče a děti (4-12let). Společně
se seznámíte s vystavenými díly
a inspirujete se k vlastní tvorbě pod
vedením zkušených lektorek.
28. 1., 10–11.30 h – Miniateliér.
Obyčejná krabice od mléka může být
skvělým výtvarným materiálem! Přijďte
se inspirovat, jak dát prázdné krabici
nový význam. Budeme stříhat, lepit
a malovat.
Pro dospělé
6. 1., 18.30–20.30 h – VyTvoř Kurz pro 15+. Zajímá vás současné
umění a výtvarná tvorba? Baví vás
fotit, malovat, kreslit…? Přihlašte
se do kurzu vyTvoř! Během kurzu
se zábavnou formou seznámíte se
současným uměním, především
autory vystavujícími v galerii a dalšími
významnými osobnostmi. Ti budou
inspirací pro vaši vlastní tvorbu
a kreativní experimenty. Budeme
zkoumat a zkoušet, každý svojí vlastní
cestou. Lektor: Zlata Kalusová
12. 1., 18 h – Technologie v umění
– cyklus Otázky pro… Prezentace
interaktivních aplikací Circus Atos,
Mluvídek, Tablexia, Tableto. Večer je
zaměřený na představení současných
trendů v umění, důraz je kladen na
propojení moderních technologií
a vzdělávání. V rámci jednoho večera
se představí 3 týmy mladých lidí,
kteří využívají moderní technologie
a výtvarné umění jako motivaci dětí ke
vzdělávaní nebo k aktivizaci. V tomto
případě nejsou moderní technologie
využívány pouze jako volná zábava, ale
jako nástroj vzdělávání.
13. 1., 18.30–20.30 h – VyTvoř Kurz pro 15+. Zajímá vás současné
umění a výtvarná tvorba? Baví vás
fotit, malovat, kreslit…? Přihlašte
se do kurzu vyTvoř! Během kurzu
se zábavnou formou seznámíte se
současným uměním, především
autory vystavujícími v galerii a dalšími
významnými osobnostmi. Ti budou
inspirací pro vaši vlastní tvorbu
a kreativní experimenty. Budeme
zkoumat a zkoušet, každý svojí vlastní
cestou. Lektor: Zlata Kalusová
15. 1., 18 h – Co od Jiřího Koláře?
Koláže!
Připomeňme si jednoho z nejvýznamnějších českých umělců, autora
řady originálních výtvarných technik. Workshop představí koláž jako
svobodný a neotřelý přístup k tvorbě.
Seznámíme se s originálními možnostmi
kolážování.
19. 1., 18 h – Píšu obraz… Workshop
tvůrčího psaní v prostředí galerie,
inspirovaný výstavou Jakuba Špaňhela.
Dopřejte svým smyslům intenzivní
dvouhodinový prožitek, během
kterého uvidíte obrazy zcela jinak než
doposud. A odměnou vám budou vlastní
texty, kterými překvapíte sami sebe.
Tvůrčí psaní je souborem rozličných
textotvorných metod pod vedením
lektora, díky kterým lépe poznáváme
sebe i svět, který nás obklopuje. Kurz
nevyžaduje žádné zvláštní zkušenosti
s psaním, ani znalosti z výtvarného
umění. Lektorka: Mgr. Dagmar
Dvořáková
27. 1., 18.30–20.30 – VyTvoř – Kurz
pro 15+. Zajímá vás současné
umění a výtvarná tvorba? Baví vás
fotit, malovat, kreslit…? Přihlaste
se do kurzu vyTvoř! Během kurzu
se zábavnou formou seznámíte se
současným uměním, především
autory vystavujícími v galerii a dalšími
významnými osobnostmi. Ti budou
inspirací pro vaši vlastní tvorbu
a kreativní experimenty. Budeme
zkoumat a zkoušet, každý svojí vlastní
cestou. Lektor: Zlata Kalusová
Informace o programu naleznete také
na www.facebook.com/ragallery.
Kontakt na lektorského oddělení:
vlkova@ragallery.cz, +420 731 131 865
DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA /
THE BRNO HOUSE OF ARTS
www.dum-umeni.cz
út–ne 10–18 h
DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA
Malinovského nám. 2

Jaroslav Král: 1883–1942
3. 12.–22. 2.
Souborná výstava prezentuje dílo
jednoho z nejvýznamnějších představitelů brněnské meziválečné malby.
Jaroslav Král patřil ke generaci Osmy
a Skupiny výtvarných umělců v Praze,
do roku 1911 studoval na UMPRUM a na
AVU v Praze. Jeho dílo se však začalo
výrazněji rozvíjet až po první světové
válce v Brně. V meziválečném období
byl významnou osobností brněnského
kulturního života, spoluzakládal Klub
výtvarných umělců Aleš (1919) a po roce
1922 patřil k jednomu z nejaktivnějších
a nejvýraznějších malířů Skupiny výtvarných umělců v Brně. Kolem roku 1920
se Král stává představitelem sociálně
laděných monumentálních obrazů, od
poloviny dvacátých let sílí v jeho tvorbě
novoklasicistní tendence, kdy se hlavním tématem obrazů stává žena. Tento
námět u něj přetrvává až do posledního tvůrčího období přerušeného ve
třicátých letech významnou epizodou
lyrického kubismu. Kubistickou tvorbu
Jaroslava Krále charakterizuje mnoho
osobitých zátiší hraničících s abstrakcí.
Kurátorka / Curator: Marcela
Macharáčková
Inspirace kubismem
3. 12.–22. 2.
Kubismus představuje v kontextu české
výtvarné tvorby mimořádný umělecký
směr, který významně ovlivnil jazyk naší
meziválečné moderní kultury, designu
i architektury. Výstava reaguje na
rozsáhlou, zároveň probíhající retrospektivu brněnského malíře Jaroslava
Krále v prvním patře Domu umění. Na
příkladech tvorby současných autorů se
pokouší ukázat, že idea kubismu je stále
živá a inspirující. Na výstavě budou
prezentována díla Ondřeje Basjuka, Patrika Hábla, Davida Hanvala, Jasanského
a Poláka, Pavly Scerankové, Tomáše
Smetany, Jana Steklíka, Václava Stratila,
Petra Veselého.
Kurátor / Curator: Petr Veselý
Julia Gryboś a Barbora Zentková
11. 3.–5. 4.
Julia Gryboś i Barbora Zentková se
většinou pohybují někde mezi médii,
přičemž východiskem je pro ně vždy
malba. Z tohoto pevného bodu jejich
individuální tvorba často odbočuje různými směry a sleduje odlišné formální
a současně obsahové problémy.
Libor Teplý: Hledání světla
11. 3.–5. 4.
Cyklus černobílých fotografií Libora
Teplého Hledání světla vznikal od konce
prvního desetiletí tohoto století a volně
souvisí s fotografovou předchozí
tvorbou. Vztah světla a tmy byl pro něj
inspirativní nejen při volbě motivu, ale
i v přístupu k jeho významové interpretaci ve dvou předchozích fotografických
sériích (Tma a světlo a Řád a svoboda),
kde výchozím impulzem byly úvahy
o hodnotách lidského života a hledání
odpovědí na otázky s nimi spojené.
Tektonika paměti
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 současnou
uměleckou tvorbu ve vztahu k rekonstruktivní složce paměti, k dynamice
paměťových procesů, ke vzpomínce či
k osobní historii.
Kurátorky: Lucie Machová, Anna Vartecká, Terezie Petišková.
DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU
Dominikánské nám. 9
Michaela Thelenová: Na konci světa
19. 11.–18. 1.
Michaela Thelenová patří mezi nejzajímavější a nejvýraznější fotografky mladší střední generace. Upozornila na sebe
na přehlídkách, jakými byly například IV.
Bienále nejmladšího umění Zvon nebo
Nejmladší ve Veletržním paláci, v roce
2003 byla jednou z finalistek Ceny
Jindřicha Chalupeckého. Kromě vlastní
tvorby se věnuje i pedagogické práci:
od roku 1994 působila jako odborná
asistentka ateliéru fotografie na Fakultě
užitého umění a designu v Ústí nad
Labem a od roku 2009 zde vede ateliér
videa. První autorčina retrospektivní
výstava představí její nejvýznamnější
fotografické cykly.
Kurátor / Curator: Michal Koleček
České moderní umění ze sbírky Pavla
Čáslavy
10. 2.–12. 4
Výstava patří k projektům, kterými Dům
umění systematicky mapuje a představuje existenci velkých soukromých
sbírek umění v Brně. 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.).
G99
Dominikánské nám. 9
Silvina Arismendi
19. 11.–18. 1.
Autorka se narodila v roce 1976 v uruguayském Montevideu. V roce 2000

získala stipendium ke studiu v České
republice, absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze v roce 2007. Její
tvorba osciluje mezi osobní zkušeností,
záznamem konkrétní situace a zkoumáním těchto interakcí. Arismendi
se zaměřuje na odhalení konkrétního
procesu, jak se obsah a jeho provedení
vzájemně komentují.
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.
Kurátorský projekt pod vedením
Dominika Langa a Edit Jeřábkové
11. 2.–8. 3.
Kurátorský projekt pod vedením
Silvie Šeborové
18. 3.–12. 4.
FAIT GALLERY
www.faitgallery.com
FAIT GALLERY
Božetěchova 1
st a čt 13–18 h, so 14–18 h /
Wed-Thu 1-6 pm, Sat 2-6 pm
For Your Eyes Only / Sbírka Jiřího
Valocha – Sběratelský cyklus OKA MŽIK
22. 11.–15. 1.
Postava Jiřího Valocha, teoretika,
kurátora a umělce, se stala v mnoha
ohledech synonynem pro brněnskou
uměleckou scénu posledních pěti dekád. Radius jeho aktivit však významně
překročil lokální dění. Po zásluze se
dnes potvrzuje jeho klíčová role při
uvádění a prosazení konceptuálního
umění nejen v českém, ale také širším
středoevropském kontextu. Vytváření osobní sbírky pro Jiřího Valocha
představovalo integrální součást jeho
umělecké, teoretické i životní praxe. Na
rozdíl od klasických sbírek vytvářených milovníky umění plnila primárně
dokumentační funkci osobního archivu.
Současná sonda, která je první veřejnou
prezentací legendární a legendami
opředené sbírky, je zároveň předzvěstí
rozsáhlého projektu Moravské galerie
v Brně věnovaného osobnosti Jiřího
Valocha.
Kurátor / Curator: Ondřej Chrobák
Výběr ze sbírky Fait Gallery
24. 1.–21. 5.
� vernisáž: 22. 1. v 19 h
� 19. 2. v 18 h – přednáška Jana Skřivánka, šéfredaktora Art+Antiques na téma
bilance loňského roku trhu s uměním
a prezentace nového J&T Art Indexu.
MEM
Božetěchova 1
st a čt 13-18 h, so 14-18 h /
Wed, Thu 1-6 pm, Sat 2-6 pm
Lenka Vítková: Odpovědi těla na otázky
květin
22. 11.–15. 1.
Odpovědi těla na otázky květin jsou
parafrází verše „odpovědi těla na otázky
krajiny“, jímž začíná jedna z básní
zahrnutých do sbírky Krátké letní
procesy Petra Kabeše. Název výstavy
nás upomíná na existenci nepřetržitého
dialogu probíhajícího na předvědomé
či „mimovědomé“ úrovni: ještě než si
to můžeme uvědomit, a natož to nějak
kriticky reflektovat, vždy se již nějak
vztahujeme ke světu, a to právě skrze
„rozhraní“ našeho těla. Malba vzniká
právě na tomto rozhraní, což je ostatně
jeden z důvodů, proč dodnes neztratila
nic na aktuálnosti a na intenzitě, s níž
k nám dokáže promlouvat, přestože
byla v posledních desetiletích tolikrát
zatlačena do defenzivy.
Kurátor: Jan Zálešák
Petr Dub: Deník přeživší
24. 1.–19. 3.
� vernisáž: 22. 1., 19 h
Kurátor: Ondřej Chrobák
Jiří Thýn
28. 3.–21. 5.
� vernisáž: 26. 3., 19 h
FAIT GALLERY PREVIEW
Dominikánské nám. 10
út–so 10–18 h / Tue-Sat 10-6 pm
Tomáš Absolon: Monet On My Mind
10. 12.–16. 1.
Ve středu zájmu Tomáše Absolona je
obraz, který v jeho pojetí můžeme
chápat jako rozhraní mezi zobrazením
a abstrakcí. Daleko větší pozornost než
této hranici však autor věnuje práci
s vizuálními zkratkami a také samotným
prostředkům malby, mezi něž patří
výraz a gesto.
Kurátor: Martin Nytra
Preview Review
21. 1.
� vernisáž: 20. 1. v 18 h
Projekt krátkodobých výstav založený
na momentu překvapení a principu
volby losem. Z vybraného počtu oslovených umělců bude vždy vylosován jeden
autor, kterému bude v jednom jediném
dni, a to včetně instalace i vernisáže,
umožněno připravit výstavu v prostorách galerie Preview.
Alžběta Bačíková a Martina Smutná:
Carpe Diem
28. 1.–13. 3.
� vernisáž: 27. 1., 18 h
Kurátor: Martin Nytra
Jakub Hošek
18. 3.–30. 4.
� vernisáž: 17. 3., 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.
Termíny prezentací: 25. 2., 11. 3., 25. 3.,
8. 4., 22. 4., 6. 5.
Můžete se těšit na prezentace: Můžete
se těšit na prezentaci: Lenky Výmolové
a Lenky Martincové a dalších.Sledujte
náš facebookový profil: www.fb.com/
galerie209
GALERIE 34
bytová galerie / flat gallery
Botanická 34
otevřeno po domluvě / open by
appointment: +420 602 463 421
Bohdan Holomíček
leden-únor
Tomáš: Miloš Budík
březen
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
Zdena Hómová: Obrazy
6. 1.–30. 1.
� vernisáž: 6. 1. v 15 h
Výstava Brněnské malířky představí
široké rozpětí tvorby v malé retrospektivě až po současnou tvorbu.
Irena Křivánková: Obrazy, kresby
10. 2.–6. 3.
� vernisáž: 10. 2. v 15 h
Irena Křivánková studovala v Brně na
FaVU u profesora Načeradského. Žije
v Praze a v Brně se představí větším
souborem současné tvorby.
Brněnští absolventi
10. 3.–10. 4.
� vernisáž: 10. 3. v 15 h
Výstava vybraných absolventů FaVU VUT
Brno a Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
GALERIE KINA ART
Cihlářská 19
po–ne 15–24 / Mon-Sun 3-12 pm
graukllktv.eu
Eva Rybářová
13. 1.–9. 2.
Katarína Karafová
10. 2.–9. 3.
Anita Somrová
10. 3.–6. 4.
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
Ve dnech 24.–25. 1. probíhají v budovách Fakulty výtvarných umění v Brně
(Údolní 19 a Rybářská 125/13/15) veřejné
prezentace ateliérových prací.
GALERIE KLUBOVNA
Zemědělská 19
otevřeno út a čt 14-19 h,
v jiné dny po telefonické domluvě
galerieklubovna.cz
Dalibor Mlčák: Jello T.
14. 1.–4. 2.
Aktuální program najdete na webu
galerie a Facebooku.
GALERIE KRÁSA
toalety Kino Art
Cihlářská 19
po–ne 14–01 h
www.facebook.com/galeriekrasa
kinoart.cz/galerie/aktualni-vystava/
Vojtěch Maša: Suši / Swimming in love
12. 1.–13. 2.
� vernisáž: 11. 1., 19 h
Druhý výstavní rok galerie zahájí Vojtěch Máša – ex pančel ajťák, student
FaVU ateliéru intermédia Václava
Stratila.Vojta se zhlédl v Japonsku
a Japonkách. V Kráse bude mít dvě
oddělené výstavy (ano, to naše galerie
umožňuje!) – Suši a Swimming in love.
Výstavy potrvají do Valentýna.
Anita Somrová a Jiří Topinka
15. 2.–14. 3.
� vernisáž: 14. 2., 19 h
Jeden z nejzamilovanějších párů vůbec
zahájí svou společnou výstavu právě na
Valentýna! Plno lásky!
Denisa Belzová, Klára Kleinerová, Jan
Sláma, Nela Richterová: Předvelikonoční bublina
16. 3.–18. 4.
� vernisáž: 15. 3., 19 h
Kolektivní výstava na téma Velikonoce.
Naprosto seriozně. Kreslený křesťanský
krteček, audio Tichá noc, instalace
a mydlivý krucifix.
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
Dagmar Šubrtová: Salve Vale
10. 1.–6. 2.
� vernisáž: 10. 1. v 17 h
Tvorba autorky se pohybuje od nehmotných poloh sochařského média až po
zdůraznění jeho fyzičnosti, a to formou

zpracování klasických sochařských materiálů. Název výstavy odkazuje k místnímu
jménu Valis baptismi, autorka tedy pro
svou sochařskou instalaci zvolila site specific přístup. Na prahu Moravského krasu
nelze přehlédnout charakter málo úrodné, erozí obnažené vápencové krajiny, kde
se většina vody okamžitě ztratí v podzemí rozsáhlého jeskynního systému.
Současnost krajiny je nezvykle propojena
s prehistorií země i člověka, vládne tu
paměť místa, rytmus jeho času i snů.
Kurátorka: Radoslava Schmelzová
Tomáš Polcar: Rezonance II
14. 2.–11. 3.
� vernisáž: 14. 2. v 17 h
Tomáš Polcar patří do umělecké
generace, která výrazně vystoupila
koncem předchozího století. Polcar
prošel na Akademii výtvarných umění
v Praze třemi osobitými ateliéry. U Huga
Demartiniho si vypěstoval cit pro materiál a formu, u Aleše Veselého zaujetí
obsahem, energiemi a proporcemi
a u Milana Knížáka zaostření na komunikaci, reflexi, a myšlenku. I přes klasický
výraz sochařských a malířských technik
je konceptualista, a jde mu o sdělení.
Odtud se odvíjí jeho vztah k formě, ve
které se nezabydluje, ale volí ji podle
pocitu a potřeby.
Kurátorka: Lucie Šiklová
Michael Rittstein
21. 3. – 17. 4.
� vernisáž: 21. 3. v 17 h
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.
KNIHKUPECTVÍ /
BOOKSTORE ARTMAP
Místodržitelský palác,
Moravské náměsti 1a
bookstore.artmap.cz
Knihkupectví ArtMap nabízí široký sortiment knih o umění, designu, filmu, architektuře, knihy pro děti, ale i hudbu,
hračky a design. Nachází se v přízemí
Místodržitelského paláce naproti kinu
Scala. / Bookstore ArtMap is devoted
to books about art, design, architecture, children's books and there is also
selection of music, design and toys.
22. 1., 18.30 – Tomáš Pospiszyl: 1+1=3.
Skladebné Principy a obrazová montáž
v raných kolážích Jiřího Koláře
Přednáška a prezentace knihy
Asociativní dějepis umění.
5. 2. v 18 h – Prezentace publikační
činnosti Banská St a nica
Contemporary, za účasti základatelů
Svätopluka Mikyty a Zuzany Bodnárovej.
Zároveň křest knihy Martina Kochana /
Zatepľovanie od vydavatele Štokovec /
Banská St a nica.
12. 2. – Lukáš Horák: Autorské čtení
básnického debutu s názvem Amensch,
který mladému autorovi vydalo
nakladatelství Fra.
3. 3. – Poslechový večer Jozefa
Czerese
26. 3. Kateřina Šedá: Bedřichovice nad
Temží – užitečné výrazy a fráze
Publicista Aleš Palán s Kateřinou Šedou
sesbírali na workshopech a setkáních
s obyvateli nové obce Bedřichovice
nad Temží během roku 2014 užitečné
výrazy a fráze, čímž se snaží běžným
návštěvníkům přiblížit místní život.
Program a upřesňující informace
sledujte na www.fb.com/ArtMapBrno
GALERIE TVAR
Rosická 1
galerie funguje vernisážovou formou, ve
středu od 18hod., nebo po telefonické
domluvě na čisle 773 037 876.
www.galerietvar.tumblr.com
Nachttante
Leden
Václav Peloušek / Ondřej Merta
Únor
INDUSTRA
Masná 9
https://industrabrno.cz
Výstava absolventů Fakulty
architektury UN6
16. 1.–31. 1.
� vernisáž: 15. 1. v 18 h
Absolventské práce se zabývají různorodou tématikou a odlišným pohledem
na svět, ale propojuje je stejná cesta tápání, poznávání, navrhování a nestíhání,
na jejímž zdárném konci stojí finální
projekt s jasnou ideou a koncepcí. Jednotlivé práce řeší například proměnu
Moravského náměstí v Brně, poutnictví
v severovýchodních Čechách, obnovu
uherskohradišťské věznice, oživení
vesnice v Čechách nebo aktivizaci
ostravských hald.
Vedoucí prací Ing. arch. Jan Mléčka,
Ph.D. a Ing. arch. Jiří Marek
Antonín Čalkovský
9. 3.–5. 4.
� vernisáž: 8. 3. v 16 h
Výstava je uspořádána k připomínce
desetiletého výročí od úmrtí autora,
brněnského malíře Antonína Čalkovského (1933-2005), který celý svůj
tvůrčí život zasvětil bádání na poli
abstraktního malířství. Jeho tvorba se
vyznačuje sofistikovaným ztvárněním
ploch, bohatou barevnosti a inklinaci
ke geometrické abstrakci. Specifickou
je však pro něj především technika
olejopryskyřičná emulze, kterou znovu
přivedl k mistrnosti.
Další aktuální výstavy najdete na webu
Industry.

MAKEMAKE /maki:maki/
pasáž ALFA, 1. patro, Poštovská 8c
po–ne 7–24 h
makemakegallery.tumblr.com
nezávislý off-space výstavní prostor
Václav Stratil / Miniatury
7. 1.–1. 2.
� vernisáž: 7. 1. v 18 h
Děda a miniatury
Viktorie Valocká: Černý sešity
2. 2.–26. 2.
� vernisáž: 2. 2. v 19 h
Viktorie se vrací ze stáže ve Španělsku
a přiváží do Brna Černý sešity.
Barbora Trnková & Tomáš Javůrek /
Křest knihy Jan Mazanec: Globální
struktura Vesmíru
27. 2.–27. 3.
� vernisáž: 27. 2. v 17 h
Rozvoj přístrojové a kosmické techniky,
nejen v optických, ale i v dalších spektrech záření vesmírných objektů, nám
umožnil stanout téměř na samý okraj
prostoročasu. Je naše současné poznání objektivní, zobecnitelné, nebo jde
jen o jednu z cest, částečně odpovídající našim zkušenostem, schopnostem
chápání a omezenou představivostí? Je
vůbec v možnostech přírody, či v jejím
záměru, abychom byli schopni poznat
vše? (z úvodu ke knize)
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!
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.
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.
KNIHOVNA
Nejkrásnější české knihy roku 2013
do 18. 1. 2015
Výsledky soutěže, pořádané každoročně
Památníkem národního písemnictví
v Praze a Ministerstvem kultury ČR.
V letošním 49. ročníku soutěžilo 250
knižních titulů od 104 nakladatelských
subjektů. Vystavujeme práce oceněné
a užší výběr, které tvoří špičku české
knižní kultury.
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM
Husova 14
Užité umění a design
Stálá expozice – vstup zdarma
Brno – moravský Manchester. 250 let
metropole textilního průmyslu
12. 12.–12. 4.
Výstava představuje brněnský textilní
průmysl (vlnařství) a fenomén Brna,
kterému se přezdívalo moravský (také
rakouský) Manchester. Pozornost je
sosuředěna na urbanistické proměny
související s budováním textilního
průmyslu v několika lokalitách (Cejl,
Tkalcovská, Radlas, Dornych, Trnitá,
Křenová, Lidická, Václavská) a nejdůležitější továrny a jejich majitele (Offermann, Strakosch, Schmal, Schoeller,
Redlich, Löw-Beer, Teuber, Stiassni
ad.). V kontextu brněnského textilního
průmyslu představujeme také tehdejší
Moravské průmyslové muzeum jako
iniciativu některých předních osobností
z řad textilních podnikatelů a jejich
snahy o podporu místních živnostníků
a podnikatelů skrze aktivity muzea
a jeho akviziční činnost.
CAMERA
Dagmar Hochová 1926/2012
do 29. 3.
Je asi málo žen fotografek, které by si
veřejnost oblíbila v takové míře jako
Dagmar Hochovou. Její kariéra byla
hlavně v 50. a 60. letech profesně spojena s obrazovými žurnály orientovanými na tzv. humanitní fotografii. Významná část jejich snímků je zaměřena na
události kulturně politického rázu. Na
intelektuální a umělecké elity, tématiku
spjatou s národní identitou nebo na
zlomové okamžiky naší historie.

Umění od gotiky po 19. století
Stálá expozice – vstup zdarma.
Kupezky. Mistr a jeho okruh
14. 11.–17. 5.
Výstava představí barokní portrét
18. století v jeho nejrůznějších podobách. Hlavním reprezentantem tohoto
významného druhu malířství ve střední
Evropě byl Johann Kupezky, jehož tvorba bude zastoupena několika díly.
KABINET
Poděbradský mýtus
13. 11.–22. 2.
Výstava na souboru děl výtvarného
umění 19. století představuje důležité projevy kultu „husitského krále“
Jiřího z Poděbrad, jenž se v období tzv.
národního obrození stal pro emancipující se českou společnost významným
symbolem státnosti a politické svrchovanosti. Výstava se koná ve spolupráci
s Národním památkovým ústavem
v rámci projektu Rok pánů z Kunštátu.
JURKOVIČOVA VILA
Jana Nečase 2
10–12 h a 12.30–18 h / 10 am-12 pm,
12.30-6 pm (prosinec-únor je otevřeno
pouze v sobotu a neděli)
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.
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.
(prosinec-únor, so a ne 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
Josef Hoffmann: Inspirace
Hledání inspirací tvorby architekta
a designéra Josefa Hoffmanna.
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:
6. 1., 15 h – Přejme přízi přízeň
Výtvarné dílny pro dospělé 60+.
Interaktivní prohlídka k výstavě
Brno – moravský Manchester. 250
let metropole textilního průmyslu
(Uměleckoprům. muzeum, Husova 14)
7. 1., 16–17.30 h – Vymalováno! Namaluj
sám sebe, výtvarná dílna pro děti
(Místodržitelský palác, Moravské nám. 1a)
15. 1., 17.00 h – Dialogy s historií
Michal Fišer, cyklus osmi přednášek
vybraných architektů (Místodržitelský
palác, Moravské nám. 1a, 1. patro)
21. 1., 8.30 – Inspirativní ráno,
přednáška. Inspirativní rána vám
umožní vyslechnout si zdarma u kávy
a občerstvení zajímavé přednášky,
zúčastnit se diskusí a začít svůj den plný
nápadů a idejí (Místodržitelský palác,
Moravské nám. 1a)
21. 1., 16-17.30 h – Vymalováno!
O smutné továrně, výtvarná dílna pro
děti (Uměleckopr. muzeum, Husova 14)
28. 1., 18.30 h, Prostor pro město
IV., přednáška a projekce Benjamina
Fragnera a následná diskuse vedená
Rostislavem Koryčánkem na téma
konverze industriálních budov
(Uměleckoprům. muzeum, Husova 14)
11. 2., 17 h, Kupezky. Mistr a jeho
okruh, komentovaná prohlídka výstavy
(Místodržitelský palác, Moravské nám. 1a)
12. 2., 10-11.30 h, Vymalováno! Za
červenou nití, výtvarná dílna pro děti
(Uměleckoprům. muzeum, Husova 14)
18. 2., 16-17.30 h, Vymalováno!
Rej masek, výtvarná dílna pro děti
(Pražákův palác, Husova 18)
19. 2., 10-11.30 h, Vymalováno!
Rej masek, výtvarná dílna pro děti
(Pražákův palác, Husova 18)
24. 2., 9.10-10.40 h, Fotografie: Podoby
a role moderního média I., přednáška
(Uměleckoprům. muzeum, Husova 14)
MUZEUM MĚSTA BRNA
spilberk.cz
HRAD ŠPILBERK
otevřeno út–ne 10–18 h
Rudolf Fila: Kresby a přemalby
do 11. 1.
Karel Franta: Kam i čert může!
do 25. 1.
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

Foto: archiv MG

MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC
Moravské náměsti 1a

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.
Století pohrom – století zázraků
Rudolfa Dzurka
23. 10.–20. 3.
Uhrančivé skleněné mozaiky a sochy
unikátního tvůrce (1941–2013) včetně
zápůjček od soukromých majitelů.
Rozsáhlá výstava je instalována ve
všech výstavních prostorách muzea. Na
dlouhou dobu poslední příležitost vidět
dílo uznávaného naivisty a nejúspěšnějšího romského výtvarníka u nás. Křehká
a choulostivá díla budou po skončení
výstavy opět na desítky let uložena
v depozitářích, využijte pro jedinečnou šanci si je prohlédnout. Výstava je
vhodná pro děti i dospělé.
Kurátoři: J. Horváthová, F. Johánek
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
Barbora Zentková + Julia Grybos
7. 1.–4. 2.
Převážná část malířských výstav poslední doby by mohla mít (nebo má) v podtitulu zaklínadlo „malba a její přesahy“.
Zkoumání fenoménu obrazu a média
malby namnoze prostřednictvím jiných
médií (video, instalace, objekt) je dlouhodobým tématem prací této původem
slovensko-polské umělecké dvojice,
přičemž jejich realizace kolaborativní
strategií není pouze další vděčnou formou, ale souběžným tématem.
Mark Ther
11. 2.–10. 3.
Vítěz Ceny Jindřicha Chalupeckého
za rok 2011 dospěl od videa k formám,
které se přibližují celovečernímu filmu.
Usiluje o komplexní a zároveň srozumitelné uchopení konkrétního života ve
formě specifického záznamu.
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
GALERIE MLADÝCH
Ondřej Basjuk: Pozice X
17. 12.–27. 1.
Expozice volně navazuje, ale i završuje
letošní maratón Basjukových výstav,
v nichž se autor aktuálně zabývá fotorealismem. Nejedná se však o hyperrealistický přístup sledující dokonalé zobrazení viděného, jde spíše
o zkoumání fascinace fotografickým
záznamem reality v minulosti.
Marie Lukáčová: Grácie
11. 2.–17. 3.
� vernisáž: 10. 2. v 17.30 h
(ve spolupráci s Jakubem Ročkem)
Kombinace podmanivé projekce, klasické olejomalby a autorského příběhu
v podobě mluveného slova v jednom
obraze.
Kurátorka: Zuzana Janečková
Břetislav Malý: To co chci vidět
25. 3.–5. 5.
� vernisáž: 24. 3. v 17.30 h
Kurátorka: Zuzana Janečková
GALERIE KABINET
Monika Žáková: Pastel, nůžky, papír
17. 12.–3. 2.
Monika Žáková uzavřela v roce 2012
studium pražské Akademie výtvarných
umění souborem maleb, jejichž abstraktní jazyk odkazoval na jedné straně
k autonomní problematice obrazové
formy, na druhé straně ke geometrii
přírody. Protože se zpětně jeví jako
„předjímaná budoucnost“ a protože
zároveň rozvíjel témata a řešení, jimž se
Žáková věnovala už dříve, můžeme dnes
s relativní jistotou tvrdit, že jde o umělkyni s pevně zakotveným programem,
do jehož kontinua pozvolna vstupující
nové obrazové prvky a významové
akcenty.
Katarína Hládeková: Obrazy tohoto
blogu
11. 2.–17. 3.
� vernisáž: 10. 2. v 17:30 h
Kurátorka: Marika Kupková
Martin Špirec: The Missing Link
25. 3.–5. 5.
� vernisáž: 24. 3. v 17:30 h
Kurátorka: Katarína Slaninová
GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE
David Možný: Sleepless
17. 12.–3. 2.
Videoinstalace Davida Možného Sleepless vychází z fenoménu kutilství a DIY
kultury 70. a 80. let. Namísto „vlídné”
poetiky neumětelství, retronostalgie či
ostalgie ale účinkuje fobicky. Důvěrně
známé emblémy vizuální kultury jako
jsou interiérové dekory nebo tvarové
detaily typizovaného nábytku se totiž
“chovají” nečekaně a nepředvídatelně.
Nabízí se srovnání s tísnivou atmosférou hotelu z kultovnímu hororu
Shining od Stanleyho Kubricka. Povaha
tohoto světa totiž odkazuje k podobně
rozkladným stavům vědomí a nestálosti
smyslového světa. Sugestivnost je zde
specificky posílena tím, že se nacházíme ve známých kulisách domácí bytové
kultury.

Ladislav Vondrák, Matyáš Chochola:
Žerty, žerty
11. 2.–17. 3.
� vernisáž: 10. 2. v 17:30 h
Kurátorka: Marika Kupková
Užívání umění
25. 3.–5. 5.
� vernisáž: 24. 3. v 17:30 h
Kurátorka: Marika Kupková
KONTEXT
Iveta Bradáčová: Idyla
17. 12.–3. 2.
Pro tvorbu Ivety Bradáčové, studentky
malby na Fakultě výtvarných umění
v Brně, je příznačná realistická malba
vesnických a rodinných žánrových
námětů. Zpracovává “emblematické”
rituály a svátky, jakými jsou zabíjačky,
hony, masopusty apod. V cyklu “Dědova
vojna” pracovala s fotografiemi svého
dědečka, které vycházely z období
po 2. světové vojně kolem roku 1967.
Ve své tvorbě realizovala spíš menší
propracované formáty, v nichž můžeme
sledovat rozfázované “dokumentární”
mikropříběhy, aktuálně se však věnuje
větším formátům. Cyklus “Zděděné
záliby”, který je součástí výstavy “Idyla”,
koresponduje se zimním obdobím
a reaguje na architektonické prostory,
připomínající boží muka.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA (GHMP)
Mariánské náměstí 1, Praha 1

Na výstavě je představen poprvé samostatně fenomén českého symbolismu
prostřednictvím významných děl ze
sbírek veřejných institucí a soukromých
sbírek nejen z České republiky, ale i Německa a Norska.

Milan Grygar: Vizuální a akustické
do 5. 4.
ŠKOLSKÁ 28
Školská 28,Praha 1
http://skolska28.cz
Zemědělské práce: Sluneční město
9. 1.–30. 1.
Nalezený archiv fotografií JZD Slušovice přináší svědectví o jedinečném
hospodářském fenoménu i o tehdejší
propagační fotografii.
OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY
Komenského 10, Jihlava
http://ogv.cz

KUNSTHISTORISCHES MUSEUM WIEN
Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
www.khm.at
Velázquez
do 15. 2.
LEOPOLD MUSEUM
MuseumsQuartier Wien
www.leopoldmuseum.org
Alberto Giacometti – Modernist
Pioneer
do 26. 1.

Martin Kuriš: Lola
do 18. 1.

KUNSTFORUM OSTDEUTSCHE
GALERIE REGENSBURG
Dr.-Johann-Maier-Straße 5
www.kunstforum.net

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC
Denisova 47
www.olmuart.cz
Tajemné dálky. Symbolismus v českých
zemích 1880–1914
6. 11.–22. 2.

Oskar Kokoschka a kulturní
scéna v Praze
do 1. 2.

UMAKART
Lidická 40
non-stop
www.facebook.com/Galerie-Umakart
Martina Pavelková: Ještě jedno ráno
pro Emmu
do 12. 1.
Martina je absolventkou Ateliéru tělový
design na FaVU při VUT v Brně a její dílo,
včetně bakalářské práce s názvem Láska
je, když seš kurva/2012 se rádo označuje za dobrý příklad toho, co Tělový
design znamená. Její práce je odrazem
tvrdé, otevřené konfrontace v různých
polohách panenského těla s nevybíravou vnější, kulturní skutečností.
Kurátor: Barbora Trnková
Jakub Tajovský a Vojtěch Vlček: Tyčkit
14. 1.–8. 2.
� vernisáž / opening: 13. 1., v 18 h
Projekt, který se zabývá (formami/procesem) inspirace a předávání zkušeností. Stavebnice - spolupráce. Jak to, že
můžou dva lidi na opačnejch stranách
zeměkoule ve stejnou chvíli objevit
dynamit?
Kurátor: Šimon Kadlčák
Tomáš Rafa: Nový nacionalizmus v srdci
Europy
11. 2.–2. 3.
� vernisáž / opening: 10. 2., v 18 h
Tomáš vytrvale zaznamenává události
neběžné (protestní) reality, které si
většina z nás ani nedokáže představit.
Pracuje sám. Autor Výběrového řízení
na českoromskou vlajku. Momentálně
s ním běží dva procesy a jeho umělecké
dílo zabavila policie. Říkal, že kdybych
o tom věděla všechno, tak emigruji.
www.your-art.sk
Kurátor: Kateřina Olivová
Karin Písaříková, Mengchi Kang, Sawako Kabuki,Naruaki Sasaki, Weisi Wang:
Möbiova páska
4. 3.–30. 3.
� vernisáž / opening: 3. 3., v 18 h
Výstava představí několik krátkých animovaných filmů dvou japonských a dvou
čínských umělců – co jejich díla spojuje
je odhalování skrytých zákoutí, ať už
lidské mysli, nebo urbánní krajiny. „Tedious Landscape“ Naruakiho Sasakiho
představuje neviditelnou utilitární architekturu Tokia, města, ve kterém žije.
V Sasakiho videu však ožívá, zmnožuje
se až postupně vytlačí oblohu i zemi
a sevřou nás v podivném klaustrofobním
objetí. Pro Sawako Kabuki jsou hlavním
námětem lidské emoce, které ač nejsou
viditelné, jsou o to intenzivnější. Weisi
Wang nás pak bere na divokou jízdu
světem, kde se střídá kaleidoskop televizních show s výrobní linkou a dětmi
cvičícími na spartakiádě. Mengchi Kang
námět své animace „Circle“ uvádí slovy
(sheng,bai,huai,kong), které pochází ze
starého buddhistického textu a říkají,
že svět je vždy dobrý na začátku. Věčný
koloběh prolínání těla i duše, dobra
i zla, rozumu i emocí a viditelného
i neviditelného je společným tématem
všech autorů výstavy.
Kurátor: Karin Písaříková

ducb.cz

ANJA MANFREDI
Favorite Tools
8 1–8 2
Galerie současného umění
a architektury / Dům Umění
Města České Budějovice

Brněnský Devětsil:
multimediální přesahy
umělecké avantgardy
Víte že

Charles Chaplin
byl členem Brněnského
Devětsilu?

Trinh T. Minh-ha
do 15. 2.
Ve svých filmech se Trinh Minh-ha
pohybuje na hranici dokumentárního
filmu, filmového experimentu a tradiční
kinematografie. Vedle role žen a jejich
postavení ve společnosti, sleduje především život migrantů, jejichž portréty
vykresluje na pozadí dynamického vztahu tradiční a moderní společnosti.
Projekce filmů Trinh T. Minh-ha
proběhnou ve dnech 7. 1., 14. 1., 21. 1.
a 28. 1. a to vždy od 19.00
MUSEUM MONTANELLI
Nerudova 13
museummontanelli.com
James Ensor: Zemřít pro nesmrtelnost
do 1. 2.
DŮM U KAMENNÉHO ZVONU (GHMP)
Staroměstské nám. 13, Praha 1
ghmp.cz
Dalibor Chatrný: Vidět svět jinak
30. 1.–26. 4.

Moravská galerie v Brně
Pražákův Palác
28/11 2014 — 26/4 2015
Husova 18, Brno
www.moravska-galerie.cz

BRNO
MORAVSKÝ
MANCHESTER

Moravská galerie v Brně
Uměleckoprůmyslové
muzeum
Husova 14, Brno
www.moravska-galerie.cz

250 let metropole
textilního průmyslu
12. 12. 2014 – 12. 4. 2015
www.ragallery.cz

JakubŠpaňhel
24. 9. 2014 - 25. 1. 2015

NA VÝLETĚ /
OUTSIDE BRNO
TRANZITDISPLAY
Dittrichova 9/337, Praha
http://cz.tranzit.org

JÖRG SASSE
12 2 – 22 3

platforma (pro současné umění)

Ostrava

Kdo na moje místo

Irina Korina: Měřítka touhy

17 12 2014 — 22 03 2015

11 12 2014 — 08 03 2015

PLATOvideo02 — svátky a slavnosti
09 12 2014 — 28 02 2015
Galerie města Ostravy

www.plato-ostrava.cz

bookstore.artmap.cz

ArtMap

Knihkupectví
Bookstore
Moravské náměstí 1a Místodržitelský palác (naproti kinu Scala)

BRNO 01–03 2015
Současné umění
v brněnských galeriích
Contemporary Art
in Brno Galleries

Od momentu narození po
okamžik smrti vykonává
naše tělo bez přestávky
nesčetné pohyby. Pohyb je
totéž, co život. Chůze, jídlo,
práce – všechny tyto všední úkony vyžadu jí různé
druhy pohybů a gest. I když
si vleže dopřáváme siestu
nebo spíme, neurony v mozku pracu jí a srdeční pumpa nepřestává hnát do těla
okysličenou krev. Tělesné
pohyby jsou natolik přirozené, že většina z nich se odehrává bez našeho vědomí.
Nepozastavu jeme se nad každým mrknutím oka či každým vzedmutím našich plic.
Kromě pohybů přirozených však vykonáváme
i řadu pohybů, které nám
vlastní nejsou, a to z důvodů přežití. Neboť za tyto pohyby získáváme prostředky
na základní potřeby těla,
stravu a útočiště. Nazýváme je prázdná gesta.
Prázdná gesta realizujeme pro někoho druhého,
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který si je za peníze přivlastňu je a dává jim vnější
význam a smysl. Ztrácíme
tím kontrolu nad našimi pohyby, které se tak vyprazdňu jí, odcizu jí, a mění v pouhé fyzické úkony, které jsou
samy o sobě nesmyslné.
Prázdná gesta jsou pravou esencí každé kultury,
která by bez nich nemohla
být realizována. Těmito
gesty ji utváříme a potvrzu jeme, vteřinu za vteřinou, minutu za minutou.
Není to pro nás dnes taková
dřina, jakou byla pro naše
předky robota na panských
polích či pro jejich děti monotónní obsluha strojů,
které jim naháněly hrůzu.
Z naší perspektivy však jde
o stejný druh gest. Strojové pohyby byly v anglických
fabrikách 19. století jiné
než v dnešních robotizovaných provozech, jejich cíl je
nicméně stále stejný. A tím
je zvyšování produktivity.
Posledních několik desítek let jsme svědky toho,
jak se z našeho zorného pole
a z naší každodenní zkušenosti pozvolně vytrácí průmysl. Koncerny a korporace
si nalezly nové, těžko vyčerpatelné zdroje prázdných
gest v Číně, Vietnamu či Indonésii. I tam ale jednotvárná, odcizená práce vyvolává u zaměstnanců nevoli.
Ve vyspělých ekonomikách se před strojovými
pohyby uniká do oblasti
služeb či do reklamních
agentur. Někteří se uchylují do uměleckého světa, kde
je výskyt prázdných gest
nežádoucí, a proto minimální. Neboť v okamžiku,
kdy je určitá umělecká praxe poznamenána prázdný-

mi gesty, je veřejně odmítnuta až stigmatizována.
Tato emancipace Západu
od prázdných gest byla způsobena digitální revolucí.
Co chvíli se dotýkáme
ovladačů k počítačům
a dotykových displejů.
Vedle toho, že nám informační technologie umožňu jí objevovat nové a nové
prostory kybernetického
světa, o jejichž existenci jsme před pár okamžiky neměli tušení, jsou
i pří jemné na dotek.
Nemáme ponětí, co tyto
dotyky vlastně znamena jí, a pouze intuitivně
předpokládáme, že nám
patří. Posloucháme přes
počítač hudbu, sledu jeme
videa na YouTube, kontrolu jeme Facebook. Práce na
počítači v nás f úzovala se
zábavou. Prázdná gesta
za účelem obživy začína jí
sloužit našemu potěšení.
Nová situace v nás vyvolává vzrušení i úzkost.
Digitální revoluce nám
umožnila pracovat, spát
a mít volno, kdy si přejeme. Záleží pouze na nás
a na naší vůli, jak s takovou svobodou naložíme.
Až na to, že o svobodě tu
nemůže být řeč. Liberální
nadšení devadesátých let
vyprchalo. S privatizací
času se do našich životů
vkradla sociální nejistota.
Tohle nikdo nečekal. Na jednou jsme bezradní, na jednou nevíme, jak uchránit
naše těla před neúprosnou realitou. Z jišťu jeme,
že jsme v tom sami a že
naše gesta jsou prázdná.
Úvaha vznikla jako průvodní text k performanci
studentů ateliéru Intermedia 3 na pražské AVU.
Akce Litanie prekariátu se odehrála v prostoru
Berlínského modelu v Praze a to desátého
prosince 2014. Jiří Skála

2

3

4

5

6

7

A
FAIT GALLERY / MEM

B

C

GALERIE KLUBOVNA

D
VILA TUGENDHAT
JURKOVIČOVA VILA

GALERIE 34

GALERIE KRÁSA

E

GALERIE KINA ART
UMAKART

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY

OFF FORMAT

F

MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC
GALERIE AULA, FAVU VUT
GALERIE ASPEKT

KNIHKUPECTVÍ ARTMAP
DŮM UMĚNÍ

GALERIE ARS

PRAŽÁKŮV PALÁC
HRAD ŠPILBERK
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM

MAKEMAKE

FAIT GALLERY PREVIEW
DŮM PANŮ Z KUNŠTÁTU

G99

GALERIE TIC

G

ADAM GALLERY

H

GALERIE 209

4AM

TVAR
INDUSTRA

DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA F5
L KUNSTHALLE
DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU
(DU) G5
M KUNSTHALLE
FAIT GALLERY A3
M
SOUKROMÁ SBÍRKA /
PRIVATE ART COLLECTION
FAIT – MEM A3
M KUNSTHALLE
FAIT GALLERY PREVIEW G5
M
KUNSTHALLE
G99 (DU) G5
M KUNSTHALLE
GALERIE 209 H3
M
UNIVERZITNÍ GALERIE /
UNIVERSITY GALLERY
GALERIE 34 E4
S
NEZISKOVÁ GALERIE /
NON PROFIT GALLERY
GALERIE ARS F4
SOUKROMÁ GALERIE
S
/ PRIVAT GALLERY
GALERIE KINA ART E4
S
NEZISKOVÁ GALERIE /
NON PROFIT GALLERY
GALERIE ASPEKT F4
S
SOUKROMÁ GALERIE /
PRIVAT GALLERY
GALERIE AULA FAVU VUT F4
M
UNIVERZITNÍ GALERIE
/ UNIVERSITY GALLERY
GALERIE KLUBOVNA D6
S
NEZISKOVÁ GALERIE /
NON PROFIT GALLERY
GALERIE KRÁSA E4
S
NEZISKOVÁ GALERIE /
NON PROFIT GALLERY
GALERIE MĚSTA
BLANSKA MIMO MAPU /
OUT OF THE MAP
L KUNSTHALLE
HRAD ŠPILBERK F4
L MUZEUM UMĚNÍ / ART
MUSEUM
INDUSTRA H7
S
NEZISKOVÁ GALERIE /
NON PROFIT GALLERY
JURKOVIČKOVA VILA E1
L MUZEUM UMĚNÍ /
ART MUSEUM
KNIHKUPECTVÍ ARTMAP /
ARTMAP BOOKSTORE F5
MAKEMAKE F5
S
NEZISKOVÁ GALERIE /
NON PROFIT GALLERY
MÍSTODRŽITELSKÝ
PALÁC (MG) G5
L (DO STÁLÉ EXPOZICE /
AT PERMANENT
COLLECTION) MUZEUM
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The Brno House of Art (DU)
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Moravian Gallery in Brno
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