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Masná 27/9 (G7)
út–čt/Tue–Thu 10:30–12:00, 12:45–18:00,
pá/Fri 10:30-12:00, 12:45-17:00, so/Sat
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Václav Kočí: Řeky / Rivers
10. 4. – 11. 5.
k / c Martin Vaněk
Michal Škoda: Čas v černé / Time in Black
22. 5. – 25. 6.
k / c Silvia Čúzyová

Výběr ze sbírky
Fait Gallery/
Selection from
the Fait Gallery
Collection

www.faitgallery.com

ECHO

27/3—18/5/2019

www.faitgallery.com

Pavla Sceranková
& Dušan Zahoranský
Práce na budoucnosti /
Work on the Future

5/6—3/8/2019

DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA /
THE BRNO HOUSE OF ARTS
Malinovského nám. 2 (E6)
út – ne / Tue–Sun 10:00 – 18:00
www.dum-umeni.cz
Pavel Korbička: Deflection
Autorská výstava ve spolupráci s Miroslavou
Hájek / Artist-curated exhibition
in co-operation with Miroslava Hájek
12. 3. – 28. 4.

Pavel Korbička se ve své práci zabývá úvahami o prostoru, kdy hlavním vyjadřovacím
prostředkem je světlo. Pokouší se odkrývat
skryté řády a významy konkrétních míst,
a v kombinaci s velkoformátovými světlovodivými deskami vpisovat do těchto míst
prostory zcela nové, které mění perspektivu
vnímání. Vstoupí-li divák dovnitř instalace,
ocitne se v pulzujícím světelném labyrintu,
který ho může dovést na pokraj vlastní fyzické
nerovnováhy a tím k hlubšímu uvědomění
sebe sama.
en The works by Pavel Korbička are deliberations on space, where light is the principal
means of expression. He endeavours to
expose the inherent order and significance of
particular locations and, in combination with
large-size light-conducive plates, to inscribe
brand new spaces into the existing ones,
completely changing the perspective of our
perception. Visitors who enter the installation
will find themselves inside a pulsating labyrinth
of light, which can lead them to the edge
of their own physical imbalance and hence
a deeper awareness of themselves.The sitespecific project produced for the Brno House
of Arts will present brand new monumental
light installations forming a counterpoint to
the dominant symmetry of this exceptional
exhibition space.
František Demeter: Rozptýlená
koncentrace / Diffused concentration
12. 3. – 28. 4.
Site-specific instalace slovenského autora
střední generace je expanzí média malby
do prostoru. Konkrétní prostor galerie se
pro autora stává východiskem prostorové
konstrukce, v níž se utvářejí nové vztahy mezi
malbou a prostorem a aktivizují diváka, který
vstupuje do díla. Osvobození malby z rámu na
zdi, zdůraznění materiality média a zaměření
na jeho technické aspekty jsou pro Demetera
podnětem k neustálé revizi a dekonstrukci
malby a k tázání po její pozici v současném
světě.
en This site-specific installation by a Slovak
artist from the middle generation, is an expansion of the medium of painting into space.
The artist takes the existing space of the
gallery as the point of departure for a spatial
structure generating new relationships between painting and space and activating the
viewer who enters the work. The liberation of
painting from a frame on the wall, accentuation of the material nature of the medium
and a focus on its technical aspects stimulate
Demeter to permanently revise and deconstruct the medium of painting and to question
its position in the contemporary world.
k / c Marika Svobodová
LATERNA MAGIKA – Dekonstrukce
a aktualizace / Deconstruction and Update
15. 5. – 28. 7.
Cílem výstavy je představit Laternu magiku
jako multimediální audiovizuální dílo, určitý
způsob a princip tvorby, který přesahuje
do nejrůznějších experimentů, jak filmových, tak výtvarných. Experimentální scéna
Národního divadla vystupuje jako fenomén,
jako technický obraz odpoutávající se do
prostoru a překračující svůj vlastní rám, nebo
jako performativní intermediální, interaktivní
a imersivní aparát. Představuje se rovněž
jako utopický projekt, jehož kontext tvoří
avantgardní pokusy s mezi/multimedialitou
a dobové pokusy s novými technologiemi
a s rozrušováním klasického obrazu. Výstava
poodhaluje základní principy fungování
multimediálního mechanismu Laterny magiky.
Vystaveným archivním materiálem organicky
prorůstají nově vzniklé umělecké projekty (ve
spolupráci s Institutem intermédií při ČVUT
a se současnými umělci: Zbyněk Baladrán,
Jiří Žák, Michal Kindernay, Adéla Babanová,
Markéta Kuttnerová).
en The exhibition aims to present Laterna
magika as a multimedia audio-visual work,
a method and principle of creation with
overreaches to all kinds of experiments in
film and fine art. The experimental stage
of the National Theatre is going to act
as a phenomenon, as a technical image
unleashing itself in space and moving out
of its own frame, or as a performative,
intermedial, interactive and immersive
apparatus. It will also show itself as a utopian
project, the context of which is formed by
avant-garde experiments with multimediality
and period attempts at new technologies
and eroding the traditional image – including
multimedia collages, film experiments and
special effects, polyecrans and splitscreens

used in advertising and documentary film
or video art. The exhibition will unveil the
basic principles of how the multimedia
mechanism of Laterna magika works, it
will take a look backstage of the image/
theatre, “beyond" the monolithic illusion
and will attempt to disassemble the carefully
synchronised machine into parts. This is the
only way of getting closer to the principles
on which Laterna magika is built, to get
to grips with the essence of a multimedia
performance, its possibilities and limits, to
simulate a multisensory experience, but
simultaneously to address some of the issues
that this theatre company had to face during
the period of its activity, such as political
representation, institutional background,
promotion, memory of an experiment, the
role of an artist in the normalisation period,
etc. The displayed archive material will be
organically overgrown with freshly created
art projects (in collaboration with the
Institute of Intermedia at the Brno University
of Technology – virtual reality and motion
detection software – and with contemporary
artists: Zbyněk Baladrán, Jiří Žák, Michal
Kindernay, Adéla Babanová and Markéta
Kuttnerová).
k / c Kateřina Svatoňová, Lucie Česálková,
Zbyněk Baladrán
Marie Filippovová
15. 5. – 28. 7.
Autorská instalace brněnské umělkyně vytvořená přímo pro prostor Domu umění. Autorka
patří ke generaci, která nastoupila svou uměleckou kariéru na přelomu 60. a 70. let. Její
práce se vždy pohybovala v intencích zájmu
o realitu, ovšem redukovanou na její elementární prvky, částice, ze kterých skutečnost
sestává. Dlouhodobě působila jako pedagožka
a její vlastní tvorba se pohybovala spíše
v komorním rozsahu. Teprve s odchodem do
důchodu a změnou rodinné situace získala
podmínky pro vytváření velkorysých kreseb
a instalací. Vyjadřuje se převážně abstraktní,
koncentrovaně vytvářenou kresbou a malbou,
a využívá své znalosti nejrůznějších grafických
technik. Pracuje zejména s papírem, který
perforuje po vzoru Braillova písma, a ze vzniklých „slepotisků“ vytváří labyrinty, nebo třeba
pokrývá plochu galerie kreslenými koberci.
Její instalace může být chápána jako příspěvek
ke specifickému prostorovému užití kresby.
en The exhibition will present an original
installation by the Brno artist, made directly
for the Brno House of Arts. The artist belongs
to the generation which started its artistic
career at the turn of the 1960s and 1970s. Her
work has always remained within the boundaries of her interest in reality, but reduced
to its elementary component parts, the
individual particles that make up reality. She
worked for a long time as a teacher and her
own work used to be small-scale and intimate.
With the changed family situation after her
retirement she finally had enough room for
creating large-size drawings and installations.
She expresses herself mainly through abstract
and concentrated drawing and painting taking
advantage of her familiarity with different
graphic techniques. Her installation can be
taken as a contribution to the specific spatial
application of drawing.
k / c Terezie Petišková
DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU
Dominikánské nám. 9 (F5)
Vdiff
Klára Čermáková, Filip Dvořák, Igor Hosnedl,
Jakub Choma, Patrik Kriššák, Alžběta
Krňanská, David Krňanský, Martin Kolarov,
Roel van der Linden, Martin Lukáč, Matyáš
Maláč, Kateřina Rálišová, Julius Reichel,
Namor Ynrobyv
16. 4. – 2. 6.
Výstava představuje umělce a umělkyně
nastupující generace reprezentující osobité
a vyhraněné přístupy k médiu obrazu. Vdiff
(Visual diff) je termín z oblasti počítačového
programování, který označuje způsob kontroly
souborů pomocí vizuálního porovnání. Zvolený
název má evokovat skutečnost, že výstava
představuje malbu v době, kdy jsou počítače
a digitální technologie každodenní realitou
a tím pádem výrazně ovlivňují, jak a co vizuálně vnímáme.
en Exhibition presents fourteen artists from
the emerging generation embodying fourteen
individualistic and confident approaches to
the medium of painting. Vdiff (visual diff) is
a term from the field of computer programming denoting a method of file control using
visual comparison. Selected as a title it should
evoke the fact that the exhibition shows
paintings at a time when computers and digital technology have become everyday reality
and hence strongly influence how and what
we perceive visually.
k / c Milan Mikuláštík
Diplomové práce FAVU VUT v Brně /
Graduation Works from the Faculty of Fine
Arts 2018/2019
18. 6. – 21. 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.
en The exhibition aims to provide a comprehensive picture of the faculty and the
work of each of the school’s studios from the
traditional disciplines of sculpting and painting
via graphic and product design to conceptual
projects.

FAIT GALLERY
Ve Vaňkovce 2 (G6)
út – so / Tue – Sat 11:00 – 18:00
Vstup zdarma / Free admission
www.faitgallery.com
Ve státní svátky 19. 4., 1. 5., 8. 5. otevřeno
ECHO
Výběr ze sbírky Fait Gallery / The Selection
from the Fait Gallery Collection
27. 3. – 18. 5.
Prozatím nejrozsáhlejší výběr ze sbírky Fait
Gallery je konfrontací výtvarných přístupů
autorů české avantgardy a československého umění druhé poloviny 20. století a jejich
rezonancí v umění současném. Podstatná část
aktuální výstavy se věnuje pracím umělců, v jejichž tvorbě se objevuje práce s koláží, asambláží či instalací nebo se v jejich přístupech
často vyskytuje redukce tvaru, jeho repetice
nebo aditivní princip vrstvení a komponování
rozličných fragmentů, symbolů či písma.
en The most extensive selection from the Fait
Gallery collection to date compares various
artistic approaches of the protagonists of the
Czech avant-garde and Czechoslovak art of
the second half of the 20th century, as well
as their reverberations in contemporary art.
A major part of the show is devoted to artists
whose work involves collage, assemblage and
installation, and those focusing on the reduction of shape, its repetition and the principle
of layering and composing fragments, symbols
and letters.
k / c Denisa Kujelová
Pavla Sceranková & Dušan Zahoranský:
Práce na budoucnosti / Work on the Future
5. 6. – 3. 8.
Výstava vrací do industriálního prostoru galerie
motiv práce. Galerie se stala zónou, kde se
dovednosti a společenství, které se ocitly
na periferii, znovu objevily v živém městském centru. V blízkém kontaktu s výhradně
komerčním nákupním centrem se v hlavní roli
objevují ti, kteří dnes kopou základy staveb,
šijí, nebo připravují jídlo pro tisíce obyvatel,
bez ohledu na to, jestli mluví vietnamsky, romsky, slovensky nebo ukrajinsky. Přestavování
a překládání jsou postupy, které se ve fyzické
a významové podobě testují v otevřeném
prostoru Fait Gallery.
en Exhibition returms to the industrial space
of the Fait Gallery the subject of work. The
place will become a zone where the skills and
communities that have been shifted to the periphery will reappear in a vibrant city centre. In
close contact with a strictly commercial shopping mall, the leading parts might be played
by those who dig the foundations of buildings,
make clothes or prepare food for thousands
of people, regardless whether they speak Vietnamese, Romany, Slovak or Ukrainian. Transposition and translation will be the procedures
tested, in their physical and meaning form, in
the open space of the Fait Gallery.
k / c Václav Janoščík
FAIT GALLERY MEM
Igor Hosnedl: Smaragdový sirup Sadu slibů /
Emerald Syrup from the Orchard of Promises
5. 6. – 3. 8.
FAIT GALLERY PREVIEW
Šárka Koudelová
5. 6. – 3. 8.
GALERIE 209
Údolní 53 (E4)
www.facebook.com/galerie209
Galerie 209 v pravidelném čtrnáctidenním
provozu poskytuje prostor studentům FaVUT
v Brně, hostům z jiných uměleckých škol
i 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. Výstavy jsou
doprovázeny přednáškami či diskusemi určenými studentům celé školy i veřejnosti.
en Galerie 209 is a free platform for research
and experimentation in art. It is a part of
Painting II Department on Faculty of Fine Arts.
GALERIE ARCHITEKTURY BRNO
Starobrněnská 18 (F5)
út – ne / Tue– Sun 10:00 – 18:00
www.galeriearchitektury.cz
GALERIE FAVU
Údolní 244/53, budova U2 (E4)
po–pá / Mon–Fri 10:00–18:00
www.facebook.com/FaVU.VUT
Rozálie Hanáková, Marek Šefrna:
Další posun / Another Shift
20. 3. – 17. 4.
Autoři pokračují ve své apropriační strategii
a pracují s originály vyřezávaných šablon ladovských motivů umělce Tomáše Vaňka, s nimiž
v r. 2001 získal Cenu Jindřicha Chalupeckého
a který byl též jejich pedagogem. Pro prostory
galerie připravili „další posun” tohoto přístupu.
en The artists continue with their strategy
of appropriation, working with their teacher
Tomáš Vaněk’s original carved templates of
Lada motifs, with which he won the Jindřich
Chalupecký Award in 2001. They prepared
a “further progression” of their approach for
the gallery.
k / c Jozef Mrva & Tomáš Plachký

Michalina W. Klasik: Forgive me that
I’m a human
24. 4. – 22. 5.
Polská umělkyně Michalina W. Klasik vytváří intimní, deníkový jazyk vyrovnávající se s dopady
lidské činnosti na životní přostředí. Její výG99
stavní projekt je jakýmsi pokáním směřovaným
Dominikánské nám. 9 (F5)
Matce Přírodě, které se pomocí vlastnoručně
vázaných deníků, fotografií a nalezených příRafał Żarski
rodnin pokouší sejmout lidské hříchy vůči ní,
16. 4. – 2. 6.
Żarski je umělec, který při své umělecké práci nebo je aspoň akceptovat a sjednat nápravu.
Zároveň je o hledání spirituality a osobního
uplatňuje interdisciplinaritu. Od roku 2016
spoluvytváří s kurátorem Tomkem Pawłowskim vztahu k nenávratně poničenému životnímu
experimentální cestovní kancelář Museum
prostředí.
Tour Office. V roce 2013 obdržel ocenění
en Polish artist Michalina W. Klasik creates an
Ministerstva kultury a národního dědictví pro
intimate diary language that deals with the
studenty uměleckých škol za vynikající tvůrčí
impact of human activity on the environment.
úspěchy.
Her exhibition project is a sort of penance
en Rafał Żarski uses interdisciplinarity in his
directed at Mother Nature – using self-bound
art practice. Since 2016 he has co-created
diaries, photos and found nature objects, she
an experimental travel agency – the Museum
attempts to absolve human sins against nature,
Tour Office – together with curator Tomek
or at least accept and find ways to move
Pawłowski. In 2013 he was awarded the
forward. It’s also about finding spirituality and
Ministry of Culture and National Heritage prize a personal relationship to the irrevocably batfor students of art schools for outstanding
tered environment.
creative achievements.
k / c Jozef Mrva & Tomáš Plachký

INSTITUT INSTITUT: Akupunktúra výstavného
priestoru / Acupuncture of Exhibition Space
29. 5. – 26. 6.
Výstavní projekt je metaforou prostoru galerie
jako samostatného aktéra v síti ne/živého
organizmu a jeho stimulace. Nově vzniklá umělecká formace INSTITUT INSTITUT propojuje
umělce různých médií a výrazů, jejichž cílem
je mapovat různé specifické problémy a otázky
související s tvořivými metodami a prezentací
současného umění.
en The exhibition project is a metaphor for
the gallery space as an independent actor in
the network, a non/living organism, and its
stimulation. The newly created artistic formation INSTITUT INSTITUT connects artists of
various media and expressions aimed at mapping various specific issues and topics associated with creative methods and presentation
of contemporary art.
k / c Jozef Mrva & Tomáš Plachký
GALERIE KLUBOVNA
Francouzská 33 (D6)
út, čt (v ostatní dny po domluvě) /
Tue, Thu (other days by an appointment)
17:00–19:00
www.galerieklubovna.cz
Aktuální program sledujte na fb galerie /
For further program see the gallery's fb page.
GALERIE BLANSKO
Dvorská 2, Blansko
út – pá / Tue–Fri 10:00 – 12:00, 12:30 –
17:00, so – ne / Sat–Sun 14:00 – 17:00
(st do / Wed until 19:30)
facebook.com/galerieblansko
Maroš Belák: Cesta domů vede pozpátku /
Homecoming Leads Backwards
30. 3. – 12. 5.
Do jaké míry je obraz ovlivněn místem, odkud
je pozorován? A co samotné místo, jak moc
se přítomností obrazů změnilo? I to jsou
otázky, které pokládá výstava Maroše Beláka
připravená speciálně pro světelné a prostorové podmínky Galerie města Blanska. Autor se
dlouhodobě věnuje tématu krajiny. Myslí se tím
ovšem krajina jako abstraktní konstrukt. Pod
vrstvami barevných ploch se v ní sice skrývají
reálné motivy vycházející z prostředí parků,
golfových hřišť a zahrad. Autor ovšem pracuje
na jejich zahalení a tím také znejistění toho, co
z pozice diváka vlastně vidíme.
en To what extent is a painting influenced by
the place where it is observed? And how much
does the presence of the painting change the
place itself? These are some of the questions
posed by Maroš Belák’s exhibition, prepared
specially for the light and space conditions of
the Blansko City Gallery. The author has long
been devoted to the topic of the landscape.
However, he sees the the landscape as an
abstract construct. Real motifs based on
the environment of parks, golf courses and
gardens are concealed under layers of colored
areas. The artist however works on their concealment as well as the uncertainty of what
the viewer actually sees from what position.
k / c Jana Písaříková
Prostor pracovna / Area of Study:
Johana Merta: Podoby práce /
Forms of Work
30. 3. – 12. 5.
Pojem rodiny a osobní historie v autorčiných
instalacích funguje v rozšířeném poli významů
skrze popis civilních mezilidských situací, artikulování problematického postavení minorit
nebo náznaky religiózních témat, náboženské
mystiky a její symboliky. V instalaci v Galerii
města Blanska si zachovává kontinuitu, vychází
z rodinné zkušenosti, která se pojí s výstavbou
místního závodu Metra. Zřejmý prostředek
manuální práce – cihlu – proměňuje v symbol
práce pro práci a na několika úrovních demonstruje její různé podoby.
en The concept of family and personal history
in the artist’s installations is expressed in
the expanded field of meanings through the
description of civilian interpersonal situations,
the articulation of the problematic status
of minorities or signs of religious themes,
religious mysticism, and its symbolism. The installation maintains continuity based on family
experience connected with the construction
of the local Metra factory. The obvious means
of manual labor – the brick – transforms into
a symbol of work for work and at many levels
demonstrates its various forms.
k / c Ivana Hrončeková
András Cséfalvay
25. 5. – 7. 7.
Současný slovenský autor András Cséfalvay
se věnuje především videoesejím s využitím
3D technologií. Způsob jeho práce má blízko
k psaní textů, jeho krátké videofilmy jsou
založeny na postavách z různých časových
období. Často jsou to postavy historie
nebo historie filozofie, které nerespektují
chronologii svých reálných životů a konverzují
v přítomnosti (New Horizons II.), jindy mají
jeho videa charakter fiktivních dokumentů,
kdy sledujeme metaforický příběh, vyprávěný
reálnou nebo nereálnou postavou (Galileiana,
Purgatorius, Godefroy, A case of Pluto, ...).
Příběhy jsou téměř vždy jemně apokalyptické
a odráží jeho zájem o matematiku, filosofii
a sociologii.
en Contemporary Slovak artist András
Cséfalvay focuses primarily on video essays
using 3D technology. His approach is similar to
writing a text - his short videos are based on
figures from history or historical philosophy
that do not respect the chronology of their
real lives and converse with the present (New
Horizons II); elsewhere his videos are like
fictitious documentaries, telling metaphoric
stories with real or unreal figures (Galileiana,
Purgatorius, Godefroy, A Case of Pluto, etc.).
The storylines are almost always apocalyptic and reflect his interest in mathematics,
philosophy, and sociology.

en Aleš Čermák’s current work touches primarily on experimental theater, but is also based
on his previous gallery experience, where he
specialized in installation, performance, and
conceptual text. He considers his performative projects at a metaphorical level like
an organism whose system often objectifies
creating model situations using graphs, text
descriptions and situational games.
GALERIE MONOMACH
Luční 54 (B2)
Galerie je pohledová z ulice, otevření
po domluvě / The gallery is viewable from
the street, open by appointment
tel. 721 053 935
www.facebook.com/galerie.brn
Hůř než my? Neudržitelnost blahobytu /
Worse than us? The Unsustainability
of Prosperity
Výstavní blok, který se bude zabývat v současnosti velmi aktuální, rozsáhlou a hojně
diskutovanou problematikou neudržitelnosti
blahobytu a nadbytku, s ní úzce spojenou
globální politikou a promítnutím tohoto
širokého tématu do materiálních i obsahových
přístupů ve výtvarném umění. Na výstavách
tak budou participovat umělci, kteří různými
osobitými obsahovými způsoby a praktickými
přístupy reflektují tyto otázky včetně otázek
rovnocennosti, udržitelných životních stylů
a dalších alternativ.
en A block of exhibitions that deals with the
currently very timely, comprehensive, and
oft-discussed issue of the unsustainability of
prosperity and abundance, with the closely
related global policy and the projection of
this broad topic into material and content
approaches in the visual arts. The exhibitions
feature artists who reflect these issues in
different distinctive and substantive ways and
practical approaches, including the questions
of parity, sustainable lifestyles, and other
alternatives.
Lea Petříková: Mountains Shop
4. 4. – 29. 4.
Mountains Shop nabízí navždy ztracené
části nás samých. Mountains Shop nabízí to
nejlepší, co už nelze. Vrátit čas. Rozhodnout
se. Naplnit se. Vytěžit se. Mountains Shop
svým zákazníkům přináší zpět to neobyčejné,
co bylo zapomenuto. Mountains Shop vede
dialog. Mezilidský. Mezihorský. Kdo jsou zákazníci? A kdo prodejci? Lidstvo, příroda, stromy,
lesy, zvěř. Svěř se. Zemědělství, průmysl. Mysl.
Hrady, zámky, těžba. Meze. Rozhledny. Dohled.
Přehled. Co je zboží? Role se obrací. Role se
navrací. Mountains Shop, nejstarší obchod
vůbec, znesnadní přežití největší lokální
komunity – lidstva, a poodkryje něco ze svých
zásob. (Lea Petříková)
en Mountains Shop has offers forever-lost
parts of ourselves. Mountains Shop offers the
best of what’s not possible anymore. Turning
back time. Making up your mind. Replenishing.
Extracting. Mountains Shop brings the unusual,
that which was forgotten, back to its customers Mountains Shop leads a dialogue. Interpersonal. Interalpine. Who are the customers?
Who are the sellers? Humanity, nature, trees,
forests, wildlife. Trust. Agriculture, industry. Mind. Castles, chateaus, mining. Limits.
Observation towers. Surveillance. Overview.
What are goods? The roles are reversed. The
roles return. Mountains Shop, the oldest business of all, makes it difficult for the survival of
the largest local community – humanity, and
reveals some of their stocks. (Lea Petříková)
k / c Dana Kinclová, Pavla Maslejová
Nikol Hoangová: Amazon Experience –
Showroom 1.0
10. 5. – 30. 5.
Výstavní prostor galerií Monomach a Dornych
se proměňuje v showroom dobrovízského
skladu technologicky nejvyvinutějšího internetového prodejce – Amazonu. Finálnímu přistávání balíčků u dveří předchází sofistikovaná
logistika a mobilizace strojů a lidí, jež mají svůj
pevný řád, který musí být za všech podmínek
dodržen.
en The Galerie Monomach and Dornych
exhibition space transforms into a showroom
of the warehouse technology of the most
advanced online retailer – Amazon. The final
landing of packages at your door is preceded
by sophisticated logistics and mobilization of
machines and people that have a fixed order
that must be maintained under all circumstances.
Dana Kinclová: Požer lýkožrouta
7. 6. – 30. 6.
Bajka, jejímž prostřednictvím autorka reflektuje katastrofickou situaci, s níž se osobně setkává v okolí svého rodiště. V prostoru galerie
ji však zároveň přenáší na symbolickou úroveň
dotýkající se širší ekologické a společenské
problematiky. Na konci tohoto příběhu nejspíš
žádného superhrdinu nečekejte.
en Fable through which the author reflects on
a disastrous situation with which she personally met near her birthplace. In the gallery
space, it also carries a symbolic level affecting
the broader environmental and social issues.
Don’t expect any superheroes at the end of
this story.
k / c Pavla Maslejová
GALERIE PITEVNA
Komenského nám. 2 (E5)
po-pá / Mon-Fri 12:00-18:00
www.facebook.com/galeriepitevna
Petr Písařík: MÍSTOČINU
10. 4. – 18. 5.
GALERIE UMAKART
Lidická 40 (D5)
non-stop
www.facebook.com/Galerie-Umakart

Jiří Surůvka: Strašák / Spook
10. 4. – 6. 5.
Z dýmu Ostravy přiletí do Brna ten největší
Prostor pracovna / Area of Study:
Batman, Jiří Surůvka s nečekaně osobním téAleš Čermák
matem! Kdo je jeho Strašák a proč? Surůvkova
Aktuální práce Aleše Čermáka se dotýká
zejména experimentálního divadla, ale vychází výstava je součastí celoročního konceptu 50+,
z jeho dosavadní galerijní praxe, kdy se věnoval kdy chceme ukázat, že Galerie Umakart není
jen pro mladý!
především instalaci, performanci a koncepen From the smoke of Ostrava, the biggest
tuálnímu textu. O svých performativních
Batman, Jiří Surůvka, lands in Brno with an
projektech v metaforické rovině uvažuje jako
o organismu, jehož systém často objektivizuje unexpected personal topic! Who is the Spook
vytvářením modelových situací pomocí grafů, and why? Surůvka’s exhibition is part of the
year-round concept 50+, in which we want
textových popisů a situačních her. Důležitou
to show that Galerie Umakart is not just for
autorovou platformou je také experimentální
the young!
nakladatelství Ausdruck Books Hybrid Publishing Platform.
k / c Kateřina Olivová

Stav bez hýždě / Bottomless time
Maud Kotasová, Teruyuki Tanaka, Tano Taiga
7. 5. – 3. 6.
Setkání tří osobností na měsíc v okně. Grafička
Maud Kotasová, performer Teruyuki Tanaka
a sochař Tano Taiga představí svá mezioborová
díla se silnou výpovědí.
k / c Karin Písaříková

výstavy, kterou v roce 1967 připravil Jiří Valoch
pro Dům umění města Brna. Kromě uměleckých děl budou k vidění rovněž archivní materiály jako korespondence nebo fotografie.
en Vladimír Boudník was one of the key
protagonists of post-war Czech abstract art.
The exhibition introduces the artist’s basic
principles and approaches to experimental
graphics; at the same time, it compares
Jozef Mrva st. & Ladislav Sýkora
Boudník’s output to contemporary art. Apart
4. 6. – 29. 6.
from Vladimír Boudník’s artworks, there will be
Společná výstava dvou výrazných, ale méně
those by Jiří Černický, Jiří Skála, Pavel Mrkus,
známých grafiků je autorským sub-koncepMatěj Al-Ali and Filip Turek and J. H. Kocman.
tem výstavního konceptu 50+, v němž Šimon
One of the show’s points of departure is
Kadlčák představuje díla umělecky aktivních
rodičů autorů, kteří již v Umakartu v minulosti a commemoration of Boudník’s exhibition
vystavovali. L. Sýkora je jakýmsi postmoderním prepared by Jiří Valoch for the Brno House
of Arts in 1967. The exhibition will also involve
pokračovatelem váchalovské tradice, J. Mrva
archive material such as correspondence and
st. zase vychází z prostředí ovlivněného mj.
photographs.
Pavlem Brázdou a Věrou Novákovou.
k / c Ondřej Chrobák, Petr Ingerle
k / c Šimon Kadlčák
INDUSTRA ART
Masná 9, areál Mrazíren Rovner (G7)
st – so / Wed–Sat 13:00 – 19:00,
ne / Sun 10:00 – 19:00
industra.space

ATRIUM

Fraser Brocklehurst: Pillow Talk
12. 4. – 11. 8.
Kříže, vrtulník nebo pařez stromu – to jsou
častá témata, která na svých plátnech zobrazuje britský umělec žijící v Praze Fraser BrockMaroš Kontroš a Peter Maščák
lehurst. Pro svoji výstavu v Moravské galerii
11. 4. – 12. 5.
zvolil cyklus obrazů tvořených na nenapnutých
Výstava prezentuje práce autorů, jejichž
textiliích a rozměrných papírech. Jeho
tvorba má společný vizuální jazyk, stylizovaný
způsob malby je do značné míry expresivní,
absurdním, často až znepokojivým způsovolnými tahy štětce vytváří záznamy situací
bem. Kontextem výstavy je symbióza obou
a v tlumenější barevnosti předkládá divákovi
autorů ve fyzickém a mentálním světě, ktevarianty svého pohledu na realitu. Výstava je
rý opanují témata jako ideologie, potraty,
poslední z kurátorského cyklu Richarda Adama
sebevraždy, deprese, láska k sobě samému,
pro Moravskou galerii.
egocentrismus a jiné odvrácené stránky naší
en Crosses, a helicopter or a tree stump—
společnosti v internetovém věku. Na první
pohled se může zdát, že tvorba autorů je silně these are some of the themes you may find
in artworks of Fraser Brocklehurst, a British
negativistická, přesto zde nalezneme jistý
artist living in Prague. The exhibit in the Moradruh odlehčení, skrytého humoru.
en The exhibition presents the works of artists vian gallery presents his collection of works
painted on loose textiles and large papers.
whose work has a common visual language
Brocklehurst's art is quite expressive—using
stylized by the absurd, often worrying way.
The context of the exhibition is the symbiosis free brush strokes, he documents situations
and by choosing muted colours, he portrays
of both authors in the physical and mental
various versions of his point of view on reality.
world, which is dominated by topics such as
The exhibition is the last one from the Richard
ideology, abortion, suicide, depression, selflove, egocentrism and other dark sides of our Adam curator cycle for the Moravian gallery.
k / c Richard Adam
society at the age of the internet. At the first
sight, it may seem that their work is strongly
MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC /
negative, yet there is some kind of relief –
GOVERNOR’S PALACE
hidden humor.
Moravské náměstí 1a (E5)
Peter Demek
23. 5. – 30. 6.
Pomocí objektů/staveb autor vytváří určité
vztahy mezi dílem/fundamentem/nástrojem/ pomůckou a člověkem/autorem. Peter
Demek se ve své tvorbě dlouhodobě zabývá
těmito principy, kterými se snaží u diváka
vyvolat obraz „úplné reality".
en Using objects/buildings, the author creates certain relationships between the work/
fundament/equipment/tool and man/artist.
In his work, Peter Demek has been dealing
with these principles for a long time, by which
he tries to evoke a viewer of a "complete
reality".
KNIHKUPECTVÍ ARTMAP / BOOKSTORE
Místodržitelský palác,
Moravské náměsti 1a (E5)
st – ne / Wed –Sun 10:00 – 18:00
(čt do 19:00 / Thu untill 19:00)
bookstore.artmap.cz + fb

Knihkupectví zaměřené na umění, design
a dětské ilustrované knihy pravidelně pořádá
doprovodné akce – více na FB a webových
stránkách.
en A bookstore dedicated to art, design, and
children’s illustrated books regularly hosts
an accompanying event. More on FB and
Website.
MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ /
MORAVIAN GALLERY IN BRNO
st–ne / Wed–Sun 10:00–18:00,
čt / Thu 10:00–19:00
Stálé expozice v Místodržitelském
paláci a Uměleckoprůmyslovém
muzeu jsou z důvodu rekonstrukce
uzavřeny / Permanent exhibitions in
the Governor's Palace and the Museum
of Applied Arts were closed due to
reconstruction
www.moravska-galerie.cz
– PRAŽÁKŮV PALÁC / PRAŽÁK PALACE
Husova 18 (E5)
ART IS HERE: Nové a Moderní umění /
New and Modern Art
Stálá expozice Nové umění přináší vybrané
kapitoly a příběhy umění po roce 1945. Její
osu tvoří umělecká sbírka a archiv Jiřího Valocha, klíčové osobnosti nejen kulturního Brna.
Dočasná intervence v expozici: Kateřina Šedá:
Každej pes jiná ves, Pavel Hayek: Fotogramy.
Expozici Moderního umění s díly Emila Filly,
Toyen či Jana Zrzavého svou intervencí oživil
německý umělec Clemens von Wedemeyer.
en Permanent exhibition New Art brings
selected chapters from the story of art after
1945. Its axis is the collection of Jiří Valoch,
key figure (not only) Brno cultural scene.
Temporary intervention in exhibition: Kateřina
Šedá: For Every Dog A Different Master, Pavel
Hayek: Fotograms.
Exhibition Modern Art intervened by German
artist Clemens von Wedemeyer includes
works by Emil Filla, Toyen or Jan Zrzavý.
k / c Ondřej Chrobák, Petr Ingerle,
Jana Písaříková

Výstava MUNI 100
17. 5. – 30. 9.
Masarykova univerzita slaví své 100. výročí
a součástí velkolepých oslav této instituce
je také výstava v Moravské galerii. Výstava
vám přiblíží dramatický příběh univerzity, její
významné úspěchy i osobnosti s ní spojené.
Zároveň funguje jako velké setkání absolventů, které symbolizuje site-specific instalace
sestavená ze stovky tisíc diplomových prací,
které za dlouhou historii na půdě MUNI vznikly.
en The Masaryk university celebrates its
100th anniversary this year. An exhibition in
the Moravian gallery is a part of the grand
celebration of this important milestone. The
exhibition will introduce the dramatic story
of the university, its important successes
and personalities closely connected to it.
The event is also a great opportunity for the
graduates to meet—this meeting is symbolised
by a site-specific installation made up by
hundreds of thousands of diploma theses
written during the whole course of the university’s existence.
k / c Ondřej Dostál, Ondřej Chrobák,
Jan Press
JURKOVIČOVA VILA / JURKOVIČ HOUSE
Jana Nečase 2 (D2)
duben – říjen / April – October: út–ne /
Tue–Sun 10:00–12:00, 12:30–18:00
Doporučujeme rezervaci předem /
It is recommended to book guided tours
+420 532 169 501
www.moravska-galerie.cz/jurkovicova-vila
Eva Eisler
24. 5. 2019 – 1. 3. 2020
O umělkyni a výrazné osobnosti českého
designu Evě Eisler je známo, že každou svou
výstavou překvapí návštěvníky něčím novým.
Ani v Jurkovičově vile tomu není jinak. Na
výstavě Eva Eisler spolupracovala spolu se svébytným sochařem Peterem Demkem. Kromě
osobitého přístupu k interiérovému designu
v žabovřeské vile můžete ocenit i šperkařskou
tvorbu.
en Eva Eisler, a significant artist in the field
of Czech design, is famous for surprising the
exhibition visitors with something new every
time. The exhibition at Jurkovičova villa is
no exception—Eva Eisler cooperated with
a distinctive sculptor Peter Demek to create
it. Besides a specific approach to the interior
design of the villa in Žabovřesky, you can also
admire the jewellery design.
k / c Ondřej Chrobák

MUZEUM MĚSTA BRNA
Špilberk 210/1 (E4)
út-ne / Tue–Sun 09:00-17:00
www.spilberk.cz
Emil Pirchan: „Malerfürst“ brněnské
okružní třídy
do / until23. 6.
Emil Pirchan st. (1844–1928) byl nejvýznamnějším malířem 2. poloviny 19. století, který
bydlel v Brně, zatímco tehdejší moravští malíři
většinou žili ve Vídni. Pirchan měl v Brně
výsadní postavení. Přestože dnes je téměř zapomenut, Brňané jeho díla znají např. z galerie
primátorů na Nové radnici nebo z velké vitráže
na schodišti Uměleckoprůmyslového muzea
v Brně. První novodobá výstava představí
kromě Pirchanových obrazů také jeho návrhy
kostýmovaných průvodů.
en Emil Pirchan Sr was one of the few successful Moravian artists who remained in Brno
during the late 19th century, a time when
the majority of his peers lived and worked
in Vienna. Pirchan held a privileged position
in Brno society. Although today he is nearly
forgotten, his work can still be seen today in
the mayoral portraits in the New Town Hall, or
the large stained glass window in the Museum
of Decorative Arts in Brno. This exhibition, the
first modern show of his work, on presents
Pirchan’s paintings as well as his designs for
costumed parades.

8. 4. – 12. 4. Týden romské kultury /
Roma Culture Week
8. 6. Ghettofest
OFF / FORMAT
Gorkého 41 – dvorní trakt / yard (E3)
út / Tue 16:00-19:00
ne / Sun 14:00-19:00
tel: +420 737 969 098
www.offformat.cz
Jozef Mrva ml.: Knot Island II.
3. 4. – 8. 5.

Umělec v galerii nainstaloval své vizuálně
atraktivní fotokoláže, objekty a videa, ukazující zapletené a zacyklené uzly, tichomořské
Branky Body Brno / Goals Points Brno
atoly a dopravní mapy. Autor, který se zajímá
16. 5. – 31. 12.
Hlavní výstava sezóny na hradě Špilberku před- o matematiku a současné filosofické trendy
zde experimentuje s užívanými reprezenstaví historii a úspěchy brněnského sportu,
jehož tradice sahá 150 let zpět. Zavzpomínáme tacemi prostoru anebo kriticky spekuluje
o jeho „jiných“ dimenzích, jakými mohou být
na plejádu úspěšných sportovkyň a sportovnapříklad komunikační sítě nebo kapitalismus.
ců, ale také na první české a německé spolky
v době monarchie i na sokolské, orelské a další Ona uzlovitost je pak výtvarnou metaforou
tělovýchovné jednoty v éře republiky. Stranou komplexnosti, obtížné uchopitelnosti či vyšinezůstanou ani legendární fotbalisté Zbrojovky nutosti těchto sfér.
en The artist presents visually attractive
nebo hokejisté Komety.
photo collages, objects and videos, showing
en The highlight of the exhibition season
tangled and infinite nodes, Pacific atolls, and
at Špilberk Castle presents the history and
traffic maps. Interested in mathematics and
achievements of sports in Brno, which dates
contemporary philosophical trends, he has
back 150 years. Take a look back at the plethexperimented with the use of space represenora of successful athletes, as well as the first
Czech and German clubs during the monarchy tations or critical speculation on his “other”
dimensions, such as communications networks
and to the Sokol, Orel, and other physical
fitness clubs in the pre-war era. Not to be left or capitalism. This nodosity then becomes an
artistic metaphor for complexity, the difficulty
out are the legendary Zbrojovka footballers
of comprehension, and the derangement of
and Kometa hockey players.
these spheres.
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY /
Seznamovací večer otevřené výzvy
MUSEUM OF ROMANI CULTURE
VýTěr 2019 / Meet and Greet VýTěr 2019
Bratislavská 67 (D7)
15. 5.
út – pá, ne / Tue–Fri, Sun 10:00 – 18:00
Třetí ročník akce VýTěr (Výtvarník + Teoretik
Volný vstup / Free entrance 7. 4., 18. 5., 8. 6. vytřou světu zrak) je stále aktivní kritickou
www.rommuz.cz
reflexí komunikace uvnitř umělecké scény.

Vytváří „klubově“ nezatížený prostor pro spolupráci výtvarníků s teoretiky; přihlásit se může
kdokoliv bez ohledu na dosavadní úspěchy či
známosti. VýTěr tak může být příležitostí pro
zviditelnění něčeho, co by v běžném provozu
jen obtížně získávalo své místo, ale především
ke zviditelnění významu spolupráce jako takové.
en The third annual VýTěr (Výtvarník + Teoretik
= Artist + Theorist) continues to be an active,
Stálá expozice Příběh Romů / Permanent
critical reflection of communication within the
exhibition The Story of Roma
art scene. They create a “club-like” unencumLucia Sekerková Bláhová: Ženy prodávající
bered space for cooperation between artists
naději / Women Selling Hope
and theorists; anyone can register. VýTěr can
15. 3. – 14. 4.
also be an opportunity to make visible someVýstava a stejnojmenná kniha shrnují několika- thing that might have difficulty finding a place
letou práci dvou slovenských autorek, fotogra- in normal life, but especially to promote the
fky Lucie Sekerkové Bláhové a etnoložky Ivany importance of such cooperation in general.
Šusterové. Čtyři roky sledovaly život a práci
Jana Švecová
věštkyň několika generací ze skupin olašských
22. 5. – 25. 6.
Romů v dnešní Bukurešti (Rumunsko) a blízkém
Když Jana Švecová v rámci své umělecké stáže
okolí. Pronikly do světa této poměrně uzavřené
v sousedním Polsku nastoupila do místního
skupiny žen a vytvořily tak obraz některých
ženského ragbyového týmu, aniž by s tímto
současných formem věštění a magie. Zachytily
sportem měla dříve jakoukoliv zkušenost, když
modernizaci tohoto jevu, kde se starodávné
se v rámci výtvarného cvičení naučila chodit
prolíná s moderním, iracionální s praktickým,
po laně, nebo realizovala svoji praktickou
magické rituály se skvělým marketingem. Prodiplomovou práci „pouze“ prostřednictvím
jekt je příspěvkem k současné dokumentární
čtyř klasických dopisů, nepokoušela se jen
fotografii.
vyzkoušet si něco nového. Bez významové
en The exhibition and eponymous book summodernistické citace hledala a tvořila klíče
marize years of work of two Slovak artists:
k umění chápanému jako celoživotní způsob
photographer Lucie Sekerková Bláhová and
učení, které může s konkrétním životem splyethnologist Ivana Šusterová. For four years,
nout a v jisté podobě v něm zůstat navždycky.
they observed the life and work of several
en When Jana Švecová joined the local
generations of diviners from the Vlach Roma
women’s rugby team during her internship in
groups in today’s Bucharest and its surroundPoland without any previous experience, when
ings. They penetrated the relatively closed
she learned to walk a tightrope as part of her
group of women and created an image of
artistic exercises, or when she carried out her
some contemporary forms of divination and
practical thesis "only" through four classical
magic. They examined the modernization of
letters, she wasn’t just trying something new.
this phenomenon, where the ancient blends
Without significant modernist references,
with the modern, the irrational with the
she sought and formed the key to the art of
practical, magic rituals with great marketing.
understanding as lifelong way of learning.
The project is a contribution to contemporary
documentary photography.
POLANSKY GALLERY
k / c Tomáš Pospěch
Lidická 26 (zadní vchod) (D5)
Muzeum je unikátní institucí zabývající se historií a kulturou Romů od počátků k dnešku.
en A unique institution follows the history
and culture of Roma from its beginnings until
today. Besides the permanent exposition it
offers temporary exhibitions, public events, so
as it coordinates scientific research and activities for local children.

Lavutara: Cestami romských muzikantů
a jejich písní / The Journeys of Roma
Musicians and Their Songs
8. 5. 2019 – 3. 5. 2020

Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům /
The Architect and His House
Stálá expozice / Permanent exhibition

st-so / Wed – Sat 13:00 – 18:00
www.polanskygallery.com

Nightshades
Rebecca Ackroyd, Julia Colavita, Monika
Grabuschnigg, Maren Karlson, Martin Maeller,
Sandra Vaka Olsen
14. 3. – 27. 4.
k / c Christina Gigliotti
Jakub Jansa: Club of Opportunities Ep. 2
9. 5. – 29. 6.
k / c Jiří Havlíček

RODNÝ DŮM JOSEFA HOFFMANNA /
JOSEF HOFFMANN MUSEUM
náměstí Svobody 263, Brtnice
duben–červen / April–June: út–ne
10:00–17:00, nebo po domluvě / or by
appointment, tel: +420 724 543 722

PRAHA / FÓRUM PRO
ARCHITEKTURU A MÉDIA
Kulturní prostor s kavárnou
Nádvoří Pražákova paláce,
Husova 18 (E5)
po – ne / Mon–Sun 12:00 – 00:00
prahavbrne.cz, www.forum4am.cz

Josef Hoffmann: Inspirace / Inspirations
Stálá expozice / Permanent exhibition

Josef Hoffmann: Otto Prutscher
Informace o termínu výstavy sledujte na webu
/ For more information about the exhibit
dates see www.moravska-galerie.cz.
Rakouský designér a architekt, ale také důležitá
osobnost secesního vídeňského hnutí Wiener
Secession v čele s Gustavem Klimtem a jeden
z kmenových designérů Wiener Werstätte – to
byl Otto Prutscher. Patřil k žákům a později
také nejbližším spolupracovníkům Josefa
HLAVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTOR /
Hoffmanna. Výstava v Rodném domě Josefa
MAIN EXHIBITION SPACE
Hoffmana v Brtnici poukazuje na výraznou
BOUDNÍK
provázanost mezi těmito dvěma osobnostmi.
12. 4. – 11. 8.
en An Austrian designer and architect,
Osobnost Vladimíra Boudníka patří na poli
an important figure in the Vienna
české poválečné abstrakce k těm klíčovým.
Secession Movement led by Gustav Klimt,
Výstava představuje umělcovy základní
and one of the founding designers of
principy a přístupy k experimentální grafice
Wiener Werstätte—all of this applies to Otto
a zároveň konfrontuje Boudníkovu tvorbu se
Prutscher. He belonged to the students and
současným uměním. Kromě uměleckých děl
later coworkers of Josef Hoffmann. The
Vladimíra Boudníka se tak můžete těšit také
exhibition in the birthplace of Josef Hoffman
na jména jako Jiří Černický, Jiří Skála, Pavel
in Brtnice reveals a significant connection
Mrkus, Matěj Al-Ali nebo Filip Turek. Jedním
between him and Otto Prutscher.
z výchozích bodů je i připomenutí Boudníkovy k / c Rostislav Koryčánek, Rainald Franz

from their everyday and festive life.
k / c Matyáš Dlab, Anna Babjárová, Gejza
Horváth, Zbyněk Andrš

Romové jsou světu známí jako lavutara, neboli
hudebníci. Hudba Romů je akademická i neškolená, oficiální i spontánní, instrumentální
i zpívaná, domácí i virtuózní – ale přes fascinující rozmanitost jejích podob, žánrů a druhů
pro ni zůstává již po staletí charakteristické, jak
nezastupitelně a neodlučitelně provází běžný
i sváteční život. Výstavní projekt vzniká ve
spolupráci s desítkami hudebníků, organizátorů hudebního života, výrobců a opravářů
hudebních nástrojů a dalších pamětníků.
Představuje hudbu Romů jako živou kulturu
z perspektivy jejich aktérů na základě lokálního
výzkumu sledujícího několik významných
hudebních rodin.
en Roma are known worldwide as lavutara, or
musicians. Roma music is both trained and
untrained, formal and spontaneous, instrumental and vocal, domestic and masterly – but
through the fascinating diversity of its forms,
genres, and types, a centuries-old characteristic remains, irreplaceable and inseparable

12.4.–11.8.2019
Pražákův palác, Husova 18, Brno

Brno

BOUDNÍK, 12/4 – 11/8/2019, Moravská galerie v Brně, www.moravska-galerie.cz

UMA Audioguide
k / c: kurátor / curator
mimo mapu / off the map
Informace o termínech vernisáží najdete na
stránkách artmap.cz a v našem newsletteru /
For exhibition openings, see artmap.cz or our
newsletter.

10. 4. 19:00 TIM Master class: Marcela Straková
11. 4. 18:00 BOUDNÍK Afterparty
12. – 15. 4. Final_Final_Globální kavárna I.
17. 4. 19:00 TIM Master class: Lukáš Jiřička
24. 4. 19:00 Videogram 87 / TIM Master class:
András Cséfalvay – Shadows of Enlightenment
25. 4. 18:00 PROSTOR PRO Architekturu:
Ateliér RAW
29. 4. 18:30 On behalf of S/he: Francois
Roche – “Golem’ s Kiss”
4. 5. 10:00 Sobotní ateliér speciál: Židle,
se kterou si sedneš / The Chair You Sit On
15. 5. 19:00 Videogram 88 / TIM Master class:
Palo Fabuš – Z cyklu Technika a myšlení
18. 5. 16:00 Muzejní noc: PRAHA STAGE
30. 5. 18.30 PROSTOR PRO Umění: Zuziland
Detailní program / Detailed program:
prahavbrne.cz + fb

�

01/04 – 30/06/2019
Současné umění v brněnských galeriích
Contemporary Art in Brno Galleries

artmap.cz
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SOLO OFFSPACE
Körnerova 9 (E5)
solooffspace.tumblr.com
www.facebook.com/solo.offspace

H

Aktuální program sledujte na fb galerie / For
further program see the gallery's fb page.
STROM ART GALLERY
třída Kpt. Jaroše 31 (D5)
út– pá, 13:00–18:00
stromart.cz
Jan Svatoš: Black Series
18. 4. – 24. 5.

I

TIC GALERIE
TIC Brno, Radnická 4 (G5)
út – pá / Tue-Fri 10:00 – 18:00,
so / Sat 10:00 – 14:00
www.galerie-tic.cz
GALERIE MLADÝCH

Martin Herold, Pavel Příkaský: Mantichora /
Are We Inside or Outside Right Now?
2. 4. – 4. 5.
Jsme nyní uvnitř, nebo venku? Není to zcela
jasné. Ve svém výstavním projektu autoři
inverzně překlápějí venkovní a vnitřní architektonické elementy. Fasádu, kterou očekáváme
venku, situují dovnitř, malbu, kterou žánrově
očekáváme v rámu, vetkávají přímo do zdi.
Kromě odkazů k hybridní mechanice trompe
l’oeil (tradici iluzivního malířství) zde umělci
pracují s motivem mytologických bytostí se
smíšenou fyziognomií. Záleží na nás, nakolik
jsme ochotni uvěřit ambivalentní iluzi nové
materiality a starého mýtu, kterou nám zde
autoři předkládají.
en It’s not entirely clear. The artists have
inverted exterior and interior architectural elements. The facade that we expect outside, is
inside; the painting that we expect in a frame,
is woven directly into the wall. In addition to
references to the hybrid devices of trompe
l’oeil (tradition illusive painting), the artists
work with the motifs of mythological beings
with mixed physiognomy.
k / c Zuzana Janečková, Katarína Hládeková

J

Brno Art open
4. 6. – 11. 8. 2019
Statutární město Brno dotuje provoz Domu umění města Brna,
příspěvkové organizace. the Brno House of Arts is a contributory
organisation funded by the Statutory City of Brno.
partneři: Ministerstvo kultury České republiky, Státní fond kultury
České republiky, Jihomoravský kraj

David Přílučík: F5–F0
14. 5. – 15. 6.
Předmětem výstavy jsou etické otázky
týkající se křížení, které iniciuje člověk. David
Přílučík tyto otázky otevírá společně s Karlem
Hartlem (1924), autorem experimentu křížení
německého ovčáka a karpatského vlka, jehož
výsledkem je od roku 1989 oficiálně uznané
plemeno Československý vlčák. Hlavní intencí
však není hodnotit a polarizovat motivy, které
vznik tohoto plemene formovaly, ale spíše je
zviditelnit a rozvést skrze ně širší úvahu o budování identity a právech nelidských subjektů
v současnosti. Přehodnotit svůj vztah nejen

k tomu, co považujeme za cizí a divoké, ale
i k tomu co jsme účelově stvořili.
en The subject of the exhibition is the ethical
issues related to the crossbreeding which produces humans. David Přílučík addresses these
questions together with Karl Hartl (1924), the
creator of an experiment in which a German
Shepherd and a Carpathian wolf were crossbred, resulting in the Czechoslovakian wolfdog, recognized as a new breed in 1989. The
main intention is not to evaluate and polarize
themes that the creation of this breed raised,
but rather to make more visible and develop
a broader reflection on the construction of
identity and the rights of nonhuman entities
today. To rethink your relationship not only to
what we consider to be strange and wild, but
to that which we have purposely created.
k / c Zuzana Janečková
Tomáš Pavlacký: Kužel / Cone
25. 6. – 27. 7.
Dráha světla časoprostorem vycházející
z jednoho bodu – kužel. Autor ve své instalaci
opouští dosavadní přístupy k materializaci
pseudonáhodných virtuálních chyb založených
na přenosu informace. Pracuje se základním
tvarem rozrůstajícím se do struktur, jež evokují
biologické procesy nebo nerost, který roste
a mění své prostorové vlastnosti. Multiplikovaný kužel převedený z 3D do 2D se znovu
vrací do 3D. Vzniká tak geometrie událostí, ve
které je každá jedna část v jednom momentu
příčinou i následkem části druhé. Jeden tvar
je realizován v různých barvách, velikostech
a konstelacích. Tato hra divákům umožňuje
vhled do exaktní logiky a způsobu uvažovaní
o prostoru a jeho vlastnostech a navíc i otevřenou možnost přeskupování jednotlivých
komponentů.
en A light path through space-time originates
in a single point – the cone. In his exhibition,
the artist steps away from the existing approaches to the materialization of pseudorandom virtual errors embedded in the
transmission of information. He works with
the basic form expanding into structures that
evoke biological processes or minerals that
grow and change their spatial properties. Multiplied cones converted from 3D to 2D return
to 3D thanks to their subsequent installation
in 3D space. This creates a geometry of events
in which every single part in one moment is
a cause and a consequence in another. One
shape is executed in multiple colours, sizes,
and configurations. This play gives viewers
a glimpse into exact logic and methods of
thinking about space and its properties, as
well as opening the possibility of regrouping
the individual components.
k / c Zuzana Janečková, Katarína Hládeková

GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE
Lőrinc Borsos: The Third Half
19. 2. – 4. 5.
Umělecká dvojice Lőrinc Borsos se pokouší
překročit hranice logických systémů, které
si pro sebe během posledních let budovala,
a staví na dichotomii dvou opačných pólů, což
současně překonává. Skutečnost, že opouští
svá typická témata, kritiku národní identity,
následné průzkumy psychologie párové terapie, s nimiž je úzce spjat individuální mytologický vesmír černé glazury, předznamenává
zcela nové hranice. Prostory výstavy vypadají
jako nějaký noční klub přející neookultním,
techno-spiritualistickým seancím, kde jsou
opakující se rytmy a fetišistické objekty ozvláštněny rozmanitými biblickými, alchymistickými a mytologickými náznaky.
en The artistic duo Lőrinc Borsos tries to go
beyond logic systems which they have created
for themselves in recent years, and build on
the dichotomy of two opposite poles that
they simultaneously overcome. The fact that
they’ve abandoned their usual topic, the critique of national identity, subsequent research
into the psychology of couple therapy, with
which individual mythological universe black
glaze are closely connected, heralds a whole
new frontier. The exhibition spaces look like
a nightclub for a neo-occultist, techno-spiritualistic seance, with repetitive rhythms and
fetish objects adorned with variety of biblical,
mythological and alchemical signs.
k / c Borbála Szalai

to interpret, contextualize, but also reinvent
it for professionals and the general public
through Vaněk’s work.
k / c Svätopluk Mikyta
KONTEXT

Richard Loskot: Zlatý řez / Golden Ratio
2. 4. – 15. 6.
Osm termínů vyhrazených projektům různých
kurátorů a umělců svěří kurátorský kolektiv
Café Utopia jediné umělecké osobnosti, Richardu Loskotovi. Časový aspekt a prostorové
specifikum tohoto nového formátu umělec
využije pro postupnou proměnu konceptu
v osmi krocích. Namísto rozmanitých, ale
menších výstav v průběhu roku vytvoří v prostoru Kontext čtyři výstavní diptichy vzájemně
propojené společným tématem místně-specificky reagujícím na charakter zdejšího
schodiště a chodeb. Při volbě ústředního
motivu umělec vycházel z paralely točitého
stoupání po schodech a šroubovice jako
obdoby metaforicky pojaté spirály. V prvním
diptichu vychází z fyzikálního principu periskopu, který umožňuje doslovně i metaforicky
výhled za roh.
en The curatorial collective Café Utopia has
entrusted eight dates reserved for projects
by various curators and artists to a single artist, Richard Loskot. He takes advantage of the
time aspect and spatial specificity of this new
format to gradually transform the concept
in eight steps. Instead of multiple, smaller
exhibitions throughout the year, he creates
four exhibition diptychs interconnected by
Imrich Vanek
a common theme of site-specificity respond… když keramika ještě nebyla cool a trendy
… when ceramics was not yet cool and trendy ing to the local character of the stairs and
corridors. When choosing a central motif, the
14. 5. – 27. 7.
Doménou tvorby slovenského umělce Imricha artist started with the parallels of the spiral
Vaneka (1931 – 2015) byla keramika, kterou po- staircase and the helix as a metaphorically
važoval za živé sochařské médium a soustavně conceived spiral. The first diptych is based
usiloval o její emancipaci. V přezírané kategorii on the physical principle of a periscope that
„jen keramik” však zůstal po celý život. Výstava allows one to literally and metaphorically look
je součástí projektu, kterému se její iniciátoři, around the corner.
k / c Café Utopia
Svätopluk Mikyta a Zuzana Bodnárová věnují
už několik let. Provádí jakousi archeologii
VILA TUGENDHAT
média keramiky, které se snaží skrze případ
Černopolní 45 (C6)
slovenského keramika Imricha Vaneka interIII. – XII. út–ne / Tue–Sun 10:00–18:00
pretovat, kontextualizovat, ale i znovuobjevoRezervace vstupenek / Ticket reservation:
vat pro odbornou i laickou veřejnost. Výstava
+420 515 511 015/017, nebo / or
tematizuje situaci umělce, jehož díla jsou sice
info@tugendhat.eu, www.tugendhat.eu
frekventovanou součástí veřejného prostoru,
Slezákovy závody: 111 let výroby kovového
ale který je současně téměř zapomenut.
en Imrich Vanek (1931 – 2015) worked primarily nábytku v Bystřici pod Hostýnem
do / until 26. 5. (bez předchozí rezervace)
with pottery, which he considered a lively
sculptural medium and consistently sought its Po 111 letech fungování přichází tradiční
emancipation. He remained a “just” a belittled značka Slezákovy závody s ojedinělou výstavou
ohýbaného kovového nábytku. Příběh tradiční
ceramist throughout his life. The exhibition
české značky začal v roce 1908 v Bystřici pod
is part of a project that is its initiators have
devoted several years to, performing a kind of Hostýnem a úspěšně pokračuje dodnes. Výarchaeology of the medium, which attempts
stava připomíná především vývojově důležité

období třicátých let a ve výběru výjimečné
modely z poválečných desetiletí. Základem
kolekce jsou novodobé výrobky historických
výrobních vzorů, jejichž prostřednictvím je
prezentována nadčasovost původních návrhů.
en The story of this traditional Czech brand
began in 1908 in Bystřice pod Hostýnem and
continues successfully today. The exhibition
commemorates primarily the development
of the important period of the 1930s and the
selection of exceptional models from the
post-war years. The core of the collection
comprises modern production of historical
product samples, through which we can see
the timelessness of the original designs.

akce / events
BRNO ART WEEK 2019
23. – 28. 4.
www.brnoartweek.cz

zkáze. Po vytržení z původního kontextu,
z vazby na architekturu, se dostala do role
„zbytečného“ reliktu. V přehlídce nejsou
zakotveny jenom otázky spojené s uměleckou
výzdobou ve službách politické reprezentace,
není koncipována ani jako historická sonda,
ani jako interpretační příspěvek k zhodnocování umění a architektury z období socialismu,
ale věnuje se především tématu současné
sochy a aktuálním uměleckým tendencím ve
vztahu k fenoménu města. Na sochu není
nahlíženo jako na tradiční médium, ale jako na
legitimní vyjadřovací prostředek současného
umění poučený zkušeností postinternetu,
vztahové estetiky, umění instalace, site specific a performance.
en 10th edition of the exhibition of artistic
installations in the city of Brno.
k / c Café Utopia
ArtMap se těší finanční podpoře:

10. ročník festivalu, který propaguje a podporuje brněnský výtvarný provoz. Program akce
sledujte na oficiálním webu.
en 10th edition of the festival that promotes
and supports the Brno art scene. For more
info about the program, check the official
website.

Statutární město Brno

OPEN STUDIOS 2019
26. – 27. 4.
www.openstudios.cz
13 lokací plných otevřených ateliérů malířů,
sochařů, architektů, designérů a grafiků,
páteční hudební večírek v areálu Kraví Hory
a sobotní komentovaná procházka po ateliérech. Podrobný program na webu a fb.
en Thirteen locations full of open studios of
painters, sculptors, architects, designers, and
graphic designers, Friday music party at Kraví
Hory, and a guided tour through the studios
on Saturday. Detailed program online and
on FB.
BRNO ART OPEN 2019
Laura Aldridge, Daniela a Linda Dostálkovy,
Zsófia Keresztes, Barbora Klímová, Martin
Kohout, Sylva Lacinová, Marek Meduna,
Cezary Poniatowski, Joanna Rajkowska, Kate
V Robertson, Jan Kristek, Jaroslav Sedlák
a Šárka Svobodová, Maja Štefančíková a Nóra
Ružičková, Iza Tarasewicz, Martin Zet
4. 6. – 11. 8.
www.dum-umeni.cz/bao
Východiskem koncepce 7. ročníku mezinárodního bienále současného umění Brno
Art Open 2019 je dramatický osud plastiky z 80. let 20. století od Sylvy Lacinové,
vytvořené pro pro fasádu budovy Sdružených
výzkumných ústavů v Brně (dnes Fakulta
informatiky MU, arch. Jan Dvořák). Tato socha
unikla během uplynulých deseti let již dvakrát
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