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01/01 – 31/03/2019
Současné umění v brněnských galeriích

Contemporary Art in Brno Galleries

aktivitami. Ve svých dílech usiluje o jakousi 
„nezřetelnost“, která se často objevuje díky 
různým vlivům lidské činnosti na přírodní 
síly. Ráda využívá absurdní způsob vyprávě-
ní. Žije v Grabini nedaleko Lodźe. Pracuje 
ve své garáži.
en The artist creates site-specific 
installations using sculptures, video, and 
photography. She also experiments with 
performance and voice activities.

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 events. 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
www.moravska-galerie.cz
Volný vstup do stálých expozic / 
Free admission to the permanent 
exhibitions
Stálé expozice v Místodržitelském 
paláci a Uměleckoprůmyslovém muzeu 
z důvodu rekonstrukce uzavřeny 
/ Permanent exhibitions in the 
Governor's Palace and the Museum 
of Applied Arts were closed due to 
reconstruction

PRAŽÁKŮV PALÁC / PRAŽÁK PALACE
Husova 18 (E5)

Art Is Here: Nové a Moderní umění / 
New and Modern Art
Stálá expozice – vstup zdarma / Permanent 
exhibition – free admission
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. Expozici Moderního umění s díly 
Emila Filly, Toyen či Jana Zrzavého svou 
intervencí oživil německý umělec Clemens 
von Wedemeyer.
en The permanent exhibition New Art 
brings selected chapters from the story 
of art after 1945. Its axis is the collec-
tion of Jiří Valoch, key figure of (not only) 
Brno cultural scene. 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

HLAVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTOR / 
MAIN EXHIBITION SPACE

Inez Tuschnerová
do / until 24. 2.
Výstava je věnovaná české textilní výtvar-
nici, kostýmní návrhářce a akademické 
malířce pocházející z Brna. Inez Tuschnero-
vá jako jedna z prvních umělkyň začala pra-
covat s unikátní technologií netkané textilie 
zvané art protis, jež byla vyvinuta právě 
v Brně. Věnovala se také tapisériím a dalším 
textilním formám, často spolupracovala 
s architekty. Vytvořila kostýmní návrhy pro 
stovky divadelních i televizních inscena-
cí, za což získala cenu DIVA, v roce 2002 
obdržela Cenu města Brna za celoživotní 
dílo. Retrospektivní výstava v Pražákově 
paláci prezentuje její tvorbu od skic a kos-
týmních návrhů, přes volnou tvorbu až po 
ukázky mistrné práce s technikou art protis 
a artaig.
en The exhibition is devoted to Czech 
textile designer, costume designer and 
academic painter from Brno. She was one 
of the first artists to employ the art protis 
– unique technique developed in Brno. She 
also created tapestries and other textile 
forms, she often collaborated with archi-
tects. Inez Tuschnerova created hundreds 
of theater and television costumes, for 
what she got the DIVA prize for costume 
design, in 2002 she received the Brno City 
Award for her lifetime achievements. The 
exhibition in the Pražák Palace presents 
her work from sketches and costume 
designs through free art to examples of her 
virtuoso work with the art protis and artaig 
techniques.
k / c Andrea Březinová, Ondřej Chrobák, 
Jiří Zahrádka

ATRIUM
Tomáš Hlavina: Jedno a mnohé / 
One and Many
do / until 24. 2.
Sochař Tomáš Hlavina (1966) absolvoval 
Pražskou Akademii výtvarných umění 
(ateliér Milana Knížáka), kde nyní působí 
jako vedoucí ateliéru sochařství. Pro svoji 
výstavu v Atriu Pražákova paláce vytvořil 
několik nových, originálních objektů, které 
potvrzují jeho mimořádné postavení na 
české výtvarné scéně.
en Tomáš Hlavina (1966) graduated from 
the Prague Academy of Fine Arts (at the 
Milan Knížák studio), where he now act 
as the head of the sculpture studio. For 
his exhibition at Atrium Pražák Palace he 
created several new, original objects that 
confirm his extraordinary position on the 
Czech art scene.
k /c Richard Adam

KNIHOVNA
Nejkrásnější české knihy roku 2017 / 
The Most Beautiful Czech Books 2017
do / until 31. 1.
Výstava Nejkrásnější české knihy roku 2017 
představuje v Knihovně Moravské galerie 
oceněné knihy v letošním již 53. ročníku 

stejnojmenné soutěže pořádané Minister-
stvem kultury ČR a Památníkem národního 
písemnictví.
en The Most Beautiful Czech Books 2017 
exhibition in the Moravian Gallery Library 
presents books awarded in the 53rd year of 
this competition organised by the Ministry 
of Culture of the CR and the Museum of 
Czech Literature.
k /c Judita Matějová

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM / 
MUSEUM OF APPLIED ARTS 
Husova 14 (F5)

Jiří Kuhnert: Sketch the Dream
do / until 27. 1.
Když byl v roce 1977 na Ženevském autosa-
lonu představen vůz Porsche 928, málokdo 
si v tehdejším Československu tento 
inovativní model spojoval také se jménem 
brněnského konstruktéra Jiřího Kuhner-
ta. Jiří Kuhnert se po své emigraci v roce 
1968 dostal přičiněním šťastných okolností 
do týmu šéfdesignéra Anatolije Lapina 
a měl tak možnost uplatnit svůj umělecký 
talent a podepsat se na finálním tvarování 
legendárního modelu. Výstava chce tuto 
skutečnost připomenout české veřejnosti 
a představit Jiřího Kuhnerta prostřed-
nictvím designerských skic i samotného 
modelu Porsche 928.
en When the Porsche 928 was introduced 
at the Geneva Motor Show in 1977, few 
people in Czechoslovakia welcomed this 
innovative model executed by the Brno 
designer Jiří Kuhnert. After his emigration 
in 1968, Jiri Kuhnert came to the team of 
Chief Designer Anatoliy Lapin, where he 
was given the opportunity to use his artistic 
talent and begin designing the final shaping 
of this legendary model. The exhibition 
wants to remind the Czech public of his 
contributions and to present Jiří Kuhnert 
through his designer sketches and Porsche 
928 model itself.
k / c Rostislav Koryčánek, Michal Froněk

MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC / 
GOVERNOR’S PALACE
Moravské náměstí 1a (E5)

Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře / 
The Road to Le Grand Jeu
do / until 24. 2.
Josef Šíma je zásadním představitelem 
evropského moderního malířství. Výstava 
připomíná Šímovu uměleckou dráhu od 
počátků v Brně, kdy se v jeho tvorbě proje-
vovala fascinace moderními technologiemi, 
až po okamžik zakořenění mezi umělci 
pařížské avantgardy, které se potvrdilo jeho 
působením v umělecké skupině Le Grand 
Jeu (Vysoká hra). Umělci této surrealistické 
skupiny se pokoušeli proniknout za hranice 
reálného, k čemuž používali všemožné 
prostředky – drogy, alkohol, spánkovou 
deprivaci, zatajování dechu nebo meditační 
techniky. Šímova tvorba zabstraktněla, 
vytvořil si poetiku vycházející převážně 
z vlastních zážitků spojených s výlety do 
přírody, či z hledání mytologických symbolů 
a kořenů lidstva. Na výstavě tak budou 
k vidění jeho obrazy snových krajin, torz 
v krajině, nebo také portréty jeho přátel 
a rodiny. Výstava představuje Josefa Šímu 
jako hlavního prostředníka mezi francouz-
skou a českou avantgardou.
en Josef Šíma is an essential representative 
of European modern painting. The exhibi-
tion in the Governor's Palace commemo-
rates Šimov's artistic career from its begin-
nings in Brno, when his work was fascinated 
by modern technologies, after the moment 
of rooting among the artists of the Parisian 
avant-garde, which was confirmed by his 
work in the art group Le Grand Jeu. The 
artists of this surrealist group tried to break 
beyond the real boundaries, using all sorts 
of means – drugs, alcohol, sleep depriva-
tion, breathing or meditation techniques. 
Sima's work became more abstract, he 
has created poetics based largely on his 
own experiences of excursions to nature 
or the search for mythological symbols and 
the roots of humanity. The exhibition will 
feature his paintings of dreamy landscapes, 
torsos in the landscape, or portraits of 
his friends and family. The exhibition will 
introduce Josef Šíma as the main mediator 
between French and Czech avant-garde.

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 / 
Guided tours should be booked in 
advance +420 532 169 501 
www.moravska-galerie.cz/jurkovicova-vila

V kůži Dušana Jurkoviče / 
Being Dušan Jurkovič
do / until 24. 3.
Studio A1 Architects názvem výstavy odka-
zuje na film s Johnem Malkovichem a pře-
desílá, že se prostřednictvím této výstavy 
pokusí „vlézt do hlavy” Dušana Jurkoviče. 
Zdůraznění některých nesourodých prvků 
a méně známých poloh poukáže na určité 
drobné detaily z Jurkovičova života. Tato 
introspekce je motivována také 150. výročím 
narození Dušana Jurkoviče. 
en By choosing such name, A1 Architects 
studio is making a reference to a film with 
John Malkovich. By this token, the studio 
is also trying to convey the message that 
this exhibition’s goal is to "get in the head" 
of Dušan Jurkovič. Stressing of some of the 
disparate elements discloses several details 
from the life of Jurkovič. Such an introspec-
tion is motivated by the 150th anniversary 
of Jurkovič’s birth. 
k / c Rostislav Koryčánek
Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům / 
The Architect and His House
Stálá expozice / Permanent exhibition

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

FAIT GALLERY MEM
Alena Kotzmannová & Q: Poslední stopa 
& Vteřiny před… / The Last Footprint & 
Seconds Before…
do / until 12. 1.
Česká fotografka Alena Kotzmannová 
(*1974) a Q:, jedna z příležitostných inkar-
nací vizuálního umělce a hudebníka Igora 
Korpaczewského (*1959), ve dvojhlasé elegii 
na příliš lidskou planetu. Jejich paralelní 
výstavy jsou dvojobrazem blízké apokalypsy, 
avšak probíhající bez hlučných fanfár, 
pouze jako pozvolný pád do písku pouště. 
Kotzmannová melancholicky shromažďuje 
zbytky lidské civilizace, Q: lamentuje nad 
její vzpurností zhmotněnou v nereálných 
vizích případného úniku.
en Czech photographer Alena Kotzman-
nová (*1974) and Q:, one of the occasional 
incarnations of visual artist and musician 
Igor Korpaczewski (*1959), in an elegy for 
two voices on the subject of a far too 
human planet. Their parallel exhibitions 
create a double image of an impending 
apocalypse, yet happening without sound 
and fury, as a gradual fall into the desert 
sand. While Kotzmannová melancholically 
picks up the remains of the human civilisa-
tion, Q: laments its defiance, materialised 
in unreal visions of a possible escape.
k / c Jiří Ptáček

FAIT GALLERY PREVIEW
Nika Kupyrova: No More Mr Nice Guy
do / until 12. 1.
k / c Václav Janoščík

GALERIE 209
Údolní 53 (E4) 
www.facebook.com/galerie209

Galerie 209 v pravidelném čtrnáctidenním 
provozu poskytuje prostor studentům 
FaVUT v Brně, hostům z jiných umělec-
kých škol i etablovaným umělcům mladé 
a střední generace. Galerie je svobodnou 
platformou otevřenou výzkumu a expe-
rimentům v umění. Přispívá k rozšíření 
vzájemné komunikace mezi ateliéry fakulty 
i jinými školami. Výstavy jsou doprovázeny 
přednáškami či diskusemi určenými stu-
dentům 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

Patrik Thomas – Workers: 
Body as a Battlefield!
do / until 7. 2.
Klára Čermáková: Living Tent
13. 2. – 13. 3.
Klára Čermáková pojímá stan jako počáteč-
ní východisko pro výzkum vztahů, detailů, 
materiálů a způsobu obývání a přežití. Pro 
Galerii FaVU sestaví site-specific instalaci 
zkoumající různorodé aspekty těchto 
příbytků.
en In this site-specific installation, a tent 
serves as a starting point for investigating 
the relationships, details, materials, and 
ways of inhabiting and surviving.
k / c Klára Čermáková
Rozálie Hanáková, Marek Šefrna: 
Další posun / Further Advancement
20. 3. – 17. 4.
Rozálie Hanáková a Marek Šefrna apropriují 
artefakty z proběhlého Participu č. 20 To-
máše Vaňka z roku 2001, který pomocí ša-
blon aproprioval kresby Josefa Lady. Tomáš 
Vaněk dal svým studentům Rozálii a Markovi 
svolení volně zacházet se šablonami z toho-
to participu a jim se tak otevírá volné pole 
působnosti pro možné hry a rekombinace 
již proběhlé akce.
en The artists were given stencils based 
on the work of Josef Lada used by their 
instructor Tomáš Vaňek in his Participu #20 
exhibition in 2001, who gave them free rein 
to work with them in new and different 
ways.
k / c Marek Šefrna

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

Galerie Klubovna má v prvním čtvrtletí 2019 
prázdniny / Galerie Klubovna is on holiday 
in the first quarter of 2019.

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), státní svátky – 
zavřeno / holidays closed 
www.galerie.blansko.cz

David Možný: Heat Wave
do / until 27. 1.
Vlny veder máme prozatím za sebou, na 
výstavě Heat Wave nám ale David Možný 
dává možnost svézt se ještě na jedné 
a vstoupit do letního příběhu. Instalace 
složená z pouličního kandelábru a karavanu 
aktivuje nejen významový potenciál "oby-
čejných věcí", ale také vychýlí naši tělesnou 
zkušenost od normálu.
en Možný's Heat Wave installation com-
prises street candelabra and caravans that 
activate not only the potential of "ordinary 
things" but also deflect out physical experi-
ences away from the norm.
k / c Jan Zálešák
Pavel Hayek
3. 2. – 17. 3.
Strukturální obrazy Pavla Hayeka jsou 
nezaměnitelné svým černo-bílým řešením. 
Blanenská výstava představí tohoto autora 
prostřednictvím komplexního výběru z jeho 
jednotlivých autorských cyklů. Jedná se 

tak o sondu, která odhaluje nejen změny, 
ale také kontinuitu a hlavní motivy, které 
se v Hayekově práci od jejího počátku 
objevují.
en Structural paintings by Pavel Hayek are 
significant by its black and white design. 
The exhibition reveals changes so as conti-
nuity and main motifs of Hayek's work.
k / c Jana Písaříková

PROSTOR PRACOVNA
Lucie Králíková: Alamo
do / until 27. 1.
Lucie Králíková svou výstavou nazvanou 
Alamo započne dlouhodobý výstavní cyklus 
pracoven. V místech bývalé galerijní kan-
celáře vzdá poctu spisovatelce a hudebnici 
Patti Smith. Zamýšlet se nad podstatou cizí 
pracovny je vztah ryzí a osobní. Dva kroky 
tam a tři zpátky, opatrný návrat a vřelé 
sevření v náručí.
en With Alamo, Králíková embarks on 
a long-term exhibition cycle about work-
spaces. In the former gallery office, she has 
presented a tribute to writer and musician 
Patti Smith.
k/ c Ivana Hrončeková & Dana Balážová
Johana Merta
3. 2. – 17. 3.
Pojem rodiny v autorčiných instala-
cích funguje v rozšířeném poli významů 
a mezilidských situací. Ve vztahu k reflexi 
svého dětství se Johana Merta také dostává 
do blízkosti religiózních témat, dotýká se 
náboženské mystiky a její symboliky. Dalším 
poměrně typickým rysem děl Johany Merty 
je jejich snaha o vizualizaci neviditelného.
en The theme of family in Merta's installa-
tions is explored through reflections on her 
childhood, touching on religious subjects, 
mysticism, and its symbols. Another typical 
aspect of her work is her attempt to visual-
ise the invisible.
k / c Ivana Hrončeková

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

Galerie Monomach má v prvním čtvrtletí 
2019 prázdniny / Galerie Monomach is on 
holiday in the first quarter of 2019

GALERIE PITEVNA
Komenského nám. 2 (E5) 
po-pá / Mon-Fri 12:00-18:00
www.facebook.com/galeriepitevna

Helena Lukášová
20. 2. – 29. 3.

GALERIE UMAKART
Lidická 40 (D5) 
non-stop 
www.facebook.com/Galerie-Umakart

Rozhodli jsme se v Galerii Umakart darovat 
sobě a vám k našemu loňskému desetile-
tému výročí něco speciálního. Tenhle off 
space galerijní prostor není jen pro mladý! 
Takže naším celoročním tématem se stává 
50+.
en This off space is not for young (only)! We 
decided to celebrate our 10th anniversary 
with the all-season 50+ topic.
Vladimír Havlík
13. 2. – 11. 3.
V Salonu Marina se řeší problémy genderu, 
stárnutí, plastické chirurgie, nízkého sebe-
vědomí, ideální sebeprezentace, šedivění, 
módních trendů a chytré interpretační 
strategie.
en In Salon Marina, issues of gender, age-
ing, plastic surgery, low self-esteem, the 
ideal self-presentation, going grey, fashion 
trends, and clever interpretation strategies 
are all addressed.
k / c Kateřina Olivová
Natália Drevenáková: Which War Is Yours?
12. 3. – 8. 4.
Téma identity na pozadí války, chápané jak 
v celospolečenském kontextu světové-
ho dění, tak v přeneseném smyslu jako 
subjektivní životní boj o vlastní sebeurčení 
(s ostatními i sami se sebou). Výstava je 
první z řady akcí tématizujících průniky 
módy, teorie a současného vizuálního 
umění připravených hostující kurátorkou 
Karolínou Kohoutkovou.
en The topic of identity against the back-
drop of war, perceived both in a society-
wide context of world events, as well as 
in a conveyed sense like a subjective life 
struggle for self-determination (both with 
others and with ourselves). The first of 
a number of events curated by Kohoutková.
k / c Karolína Kohoutková

INDUSTRA ART
Masná 9, areál Mrazíren Rovner (G7) 
st – so / Wed–Sat 13:00 – 19:00, 
ne / Sun 10:00 – 19:00
industra.space

Matej Fabian
16. 1. – 28. 2.
Matej Fabian studoval v letech 2005 – 2011 
na Vysoké škole výtvarných umění 
v Bratislavě na Katedře malby a jiných 
médií u profesora I. Csudaie. V r. 2014 
dokončil doktorandské studium v Kabinetu 
kresby doc. S. Bubána na VŠVU. Věnuje se 
zejména malbě, soše, objektu a kresbě. Je 
čtyřnásobným finalistou Ceny Nadace VÚB 
– Malba roku, v r. 2014 získal 2. místo v této 
soutěži. Aktivně vystavuje na Slovensku 
a v zahraničí. Žije a pracuje v Bratislavě. 
en Matej Fabian lives and works in 
Bratislava, where he studied painting at the 
Academy of Fine Arts. He is a 4x finalist for 
the VUB Foundation Award – Painting of the 
Year, and received 2nd place in 2014. He 
exhibits extensively in Slovakia and abroad.
Marta Krześlak
7. 3. – 5. 4.
Autorka se inspiruje ve svých akcích 
stávajícím prostorem, využívá média 
plastiky, videa, fotografie, vytváří instalace 
specifické pro danou lokalitu. Experimentu-
je také s formou performance a hlasovými 

Josef Hoffmann: Inspirace / Inspirations
Stálá expozice / Permanent exhibition

MUZEUM MĚSTA BRNA
Špilberk 210/1 (E4) 
út-ne / Tue–Sun 9:00–17:00
www.spilberk.cz

Umění loutky
do / until 20. 1.
Historické české loutky včetně Spejbla 
a Hurvínka ze sbírky manželů Pavla a Marie 
Jiráskových budou k vidění na Špilberku na 
samém konci roku. Advent a zima už tradič-
ně na hradě patří dětem. Manželé Jiráskovi 
z Brna sbírají loutky už tři desítky let, přesto 
bude tato výstava první příležitostí před-
stavit jejich loutky v domovském městě. 
K vidění už přitom byly v USA nebo Číně. 
Jsou mezi nimi loutky vyráběné profesionál-
ně i amatérsky, avšak vždy s láskou k dětem 
a divadlu a úctou k řemeslu.
en Historical Czech puppets, including the 
beloved Špejbl and Hurvínek, from the col-
lection of Pavel and Marie Jirásek.
k / c Robert Janás
Rok 1918 – co nám válka vzala a dala… /
1918 – What the War Gave Us and What It
Took Away…
do / until 3. 3.
Emil Pirchan: „Malerfürst“ brněnské 
okružní třídy
21. 3. – 23. 6.
Ve 2. polovině 19. století žila většina kva- 
litních moravských malířů ve Vídni a s rod-
nou zemí udržovala kontakt na dálku 
prostřednictvím brněnských výstav a práce 
v moravských uměleckých spolcích. Emil 
Pirchan st. (1844 – 1928) byl asi nejvýznam-
nějším malířem, který žil trvale v Brně. 
To mu zajistilo i významné společenské 
postavení. Výstava je první novodobou 
výstavou malíře, na kterého se zapomnělo, 
přestože se s jeho díly stále setkáváme, ať 
už v podobě barevného okna na schodišti 
Uměleckoprůmyslového muzea, portrétů 
brněnských primátorů na chodbách Nové 
radnice nebo obrazu dívky v bílých šatech 
v obřadní síni zámku Lednice.
en Emil Pirchan was one of the few suc-
cessful Moravian artists who remained in 
Brno during the late 19th century, a time 
when the majority of his peers lived and 
worked in Vienna, maintaining contact with 
their home country through exhibitions 
and work with Moravian artists' groups. 
This exhibition is the first modern show of 
this forgotten artist, whose work can still 
be seen in the stained glass window of the 
Moravian Gallery, the mayoral portraits in 
the City Hall, and paintings of girls in white 
dresses in the ceremonial hall a the Lednice 
Chateau. 
k / c Robert Janás

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY / 
MUSEUM OF ROMANI CULTURE
Bratislavská 67 (D7) 
út – pá, ne / Tue–Fri, Sun 10:00 – 18:00 
Volný vstup / Free entrance 28. 10.
www.rommuz.cz

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 exposi-
tion it offers temporary exhibitions, public 
events, so as it coordinates scientific re-
search and activities for local children.
Andrej Pešta: Mire Sveti / 
Světy Andreje Pešty
prodlouženo do jara 2019 / 
prolonged until spring 2019

Prodloužená výstava představuje odkaz 
Andreje Pešty prostřednictvím fotografií 
ze sbírkového fondu muzea. Andrej Pešta 
(1921 – 2009) byl významnou romskou osob-
ností, amatérským fotografem, literátem 
a výtvarníkem. Rozsáhlý archiv Peštových 
fotografií zachycuje pohled na život Romů 
v Československu převážně v období 
60. – 80. let 20. stol.
en Andrej Pešta was a notable photogra-
pher, literate and an artist of Roma origin. 
Pešta’s photographs from the MRK collec-
tion depict the life of Czechoslovak Roma 
between 1960’s to 1980’s with a specific 
view of an insider. Pešta’s lifelong body 
of work had never been systematically 
examined. 
k / c Tomáš Pospěch
V rámci prodloužení výstavy vyhlašuje 
Muzeum romské kultury fotografickou 
soutěž na téma:
1) Romská rodina – skupinové fotografie 
z rodinných alb, portréty, momentky, 
každodenní život romských rodin na našem 
území a na Slovensku do roku 1980
2) Romové za objektivem fotoaparátu – 
tematicky neomezené fotografie pořízené 
jedním autorem
Více informací a pravidla soutěže na 
www.rommuz.cz. 
en As part of the exhibition's extension, the 
museum has announced a photo competi-
tion on the following themes:
1) Roma family – group photographs from 
family albums, portraits, snapshots, every-
day life of Roma families in our country and 
in Slovakia up to the year 1980
2) Roma behind the camera – thematically 
unrestricted photographs captured by one 
photographer
See www.rommuz.cz for more information 
and competition rules.

Stálá expozice Příběh Romů 
Permanent exhibition The Story of Roma

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

Štěpán Vrbický
9. 1. – 13. 2.

Čajová konev, hrnec, koš na prádlo, stůl, 
kamna – obrazy, o nichž neuvažujeme jako 
o něčem prchavém, věci, o kterých spíše 
neuvažujeme vůbec; jsou nám tak všední, 
že se stávají neviditelnými. Maximalizace 
tohoto domněle stabilního, přitom však 
minimalizovaného obrazového arzenálu 
všednosti je kontrastním protipohybem. 
V pojetí Štěpána Vrbického tento protipo-
hyb nabývá až asketického vyznění. A to 
několikaměsíční pečlivou prací na každém 
nevelkém formátu obrazu, která nezhmo-
tňuje ani tak tyto předměty, ale spíše náš 
čas, naši schopnost rozlišovat podstatné od 
méně podstatného.
en A teapot, mug, laundry basket, table, 
woodstove – images that we don't consider 
to be anything elusive, things that we 
usually don't think about at all; they're so 
ordinary that they've become invisible. 
Vrbický presents these items in nearly 
ascetic simplicity.
Lenka Glisníková + Tania Nikulina
20. 2. – 26. 3.
Stejně jako v předešlém výstavním plánu 
prezentujeme vítěze open callu Artyčo-
ku pro podporu audiovizuálního umění. 
V kategorii studenti uspěla dvojice Lenka 
Glisníková a Tania Nikulina s projektem 
Coolhunting. V něm skrze objekt – pantofle 
zkoumají hranice mezi osobní a veřejnou 
rovinou v prostředí domácího interiéru 
a jeho reprezentace v komerční sféře. 
Téma výstavy vychází současně i z pozoro-
vání fungování sociálních sítí a platforem 
zaměřených na lifestyle.
en As in last year's exhibition programme, 
we present the winners of the Artyčok 
open call to support audiovisual art. This 
student duo and their project Coolhunting 
examine the borders between personal and 
public space through an object – a slipper.

POLANSKY
Lidická 26 (zadní vchod) (D5)
st-so / Wed – Sat 13:00 – 18:00 
nebo po domluvě / or by appointment 
www.polanskygallery.com

Lukáš Karbus: The Black Series
24. 1. – 2. 3.
k / c Cora Waschke
Nightshades
Rebecca Ackroyd, Julia Colavita, 
Monika Grabuschnigg, Maren Karlson, 
Martin Maeller, Sandra Vaka Olsen
14. 3. – 27. 4.
k / c Christina Gigliotti

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

15. – 30. 1.
Výstavní projekt s blokem doprovod-
ných akcí. Přebírání vizuálního jazyka 
kontrakultur korporátními institucemi se 
opakuje s vysledovatelnou periodicitou. 
Co je původně punkem, produkovaným 
minoritní skupinou, se mnohokrát stane 
regulérním trendem úspěšně zakořeněným 
ve společnosti. Za příkladný kontrakulturní 
přístup se dá považovat i neumístění loga 
na “svůj” prostor, což je možné vnímat 
jako výpověď. I tento přístup byl již osvo-
jen korporátními identitami. Je z pozice 
kontrakultury na řadě opětovný návrat 
k přehnanému brandingu v posunuté 
podobě? Instalace zkoumá vývoj a význam 
vizuální kultury, identity a brandingu 
institucí, experimentálním předefinováním 
vizuálního jazyka samotného výstavního 
prostoru PRAHA v Brně.
en Exhibition project with a block of ac-
companying events. Corporate cultures 
regularly adopt the visual language of 
counter-culture. The installation examines 
the development and significance of visual 
culture, identity, and institutional branding 
though the experimental predefined visual 
language of the PRAHA exhibition space 
in Brno.
S(o)unday Mixtapes: Sounds Queer? –  
Music Interfaces with Touch Board
20. 1. 17:00
Pravidelný nedělní večer věnovaný ex-
perimentální hudbě. Tentokrát ve formě 
workshopu ve znamení „Music Interfaces 
with Touch Board“. Počet účastníků 
workshopu je omezen na 10. Své přihlášky 
prosím posílejte na prahavbrne@gmail.
com. Vstup volný.
en Regular sunday night dedicated to 
experimental music. This time as thematic 
workshop "Music Interfaces with Touch 
Board". The number of attendants is lim-
ited on 10, please send your applications to 
prahavbrne@gmail.com. Free entrance.
Vinyla: Genot Centre – Lišaj + 
Obelisk of light + eva01
25. 1. 20:00
Další z koncertních večerů průběžného 
festivalu Vinyla představující výjimečné 
hudební projekty domácí scény. Představí 

in spatial perception. The exhibition is 
to be a composed way leading to inner 
confrontation with the psychophysical 
aspects of one’s own body that are innate 
to each of us.
k / c Terezie Petišková & Miroslava Hájek
František Demeter
12. 3. – 28. 4.
Site-specific instalace Františka Demetera, 
slovenského autora střední generace, je 
expanzí média malby do prostoru. Kon-
krétní prostor galerie se pro autora stává 
východiskem prostorové konstrukce, v níž 
se utvářejí nové vztahy mezi malbou a pro-
storem 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. František Demeter (*1975) absolvoval 
v roce 2000 studium v ateliéru malby na 
Vysoké škole výtvarných umění v Bratisla-
vě. V roce 2015 byl finalistou Ceny Oskara 
Čepána.
en This site-specific installation by 
František Demeter, 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 gal-
lery as the point of departure for a spatial 
structure generating new relationships 
between painting and space and activat-
ing 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. In the year 2000 
František Demeter (b. 1975) completed 
his studies in the studio of painting at 
the Academy of Fine Arts and Design in 
Bratislava. In 2015 he was a finalist in the 
Oskar Čepán Award.
k / c Marika Svobodová

DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU
Dominikánské nám. 9 (F5)

Tangenty / Tangents
Kateřina Adamová, Jakub Hubálek, Marek 
Hyksa, Jakub Janovský, Jan Kaláb, Martin 
Káňa, Ivo Návrat, Vanda Němcová, Jaromír 
Novotný, Mikoláš Růžička, Dana Sahánková, 
Dušan Šoltys, Ivana Štenclová / Jitka 
Svobodová
do / until 13. 1.
Výstava uskutečněná na formátu 13 + 1, se 
věnuje některým z výrazných absolventů 
ateliéru kresby profesorky Jitky Svobodové 
na pražské Akademii výtvarných umění. 
Jitka Svobodová vedla tento ateliér přes 
dvacet let – od roku 1990 do přelomu let 
2011/2012. Výjimečnost jejího přístupu 
spočívala ve výuce, kladoucí důraz na vnitřní 
růst osobnosti a širokou volbu technických 
prostředků, v jejichž základech tkvěla kres-
ba. Náležel k nim i průkopnicky využívaný 
sprej. Výstava představí třináct autorů 
v různých obdobích jejich tvorby po abso-
lutoriu ateliéru kresby, včetně výběru ně-
kterých ze školních prací. Do výstavy budou 
rovněž zapojeny kresby Jitky Svobodové.
en The exhibition, designed on the 
format of 13 + 1, is dedicated to some of 
the prominent graduates of the Drawing 
Studio of Professor Jitka Svobodová at the 
Prague Academy of Fine Arts, which she 
headed for over twenty years, from 1990 to 
2011/2012. Its uniqueness stemmed from 
teaching that emphasized inner personality 
growth and a wide selection of techni-
cal means based on drawing. These also 
included spray paint used in a pioneering 
way. The exhibition will introduce thirteen 
artists in different periods of their work 
after leaving the Drawing Studio, including 
some selected school work. Jitka Svo-
bodová’s drawings will also be featured in 
the exhibition.
k / c Karel Srp & Lukáš Machalický
We Will Not Change Our Show
Anna Daučíková, Jan Matýsek, Anetta 
Mona Chisa, Ruben Montini, Tamás Páll, 
Karol Radziszewski, Viktor Szeri, Lucia 
Tkáčová, Jana Želibská
5. 2. – 24. 3.
Výstava je mezinárodní skupinový projekt 
dvou kurátorů a několika českých i zahra-
ničních umělců, které spojuje práce s LGBT 
tematikou a genderovou problematikou. 
Cílem je představit a studovat problematiku 
svobody uměleckého vyjádření, svobo-
dy slova, utajení, skrytosti a otevřenosti 
z pozice LGBT. Kurátoři i vybraní autoři 
jsou přesvědčeni, že právě v této době je 
potřeba pomocí umění vyjadřovat politické 
přesvědčení a hájit uměleckou svobodu. 
Výstava bude od počátku chápána nejen 
jako ryze umělecký, ale i politický akt, jenž 
má být jasným a silným vyjádřením pozice 
svobody. Bude zahrnovat vybraná starší 
díla autorů, stejně jako zcela aktuálně a na 
místě vzniklé práce. Stane se specifickým 
pendantem k souběžně probíhající výstavě 
Feministická avantgarda v Domě umění na 
Malinovského náměstí.
en The exhibition is an international group 
project of two curators and several Czech 
and foreign artists linked by their work with 
LGBT themes and gender issues. The aim 
is to present and examine the issues of the 
freedom of artistic expression, freedom of 
speech, confidentiality, privacy and open-
ness from the position of LGBT. The cura-
tors and the selected artists are convinced 
that exactly at this time it is necessary to 
use art to express one’s political beliefs 
and to defend artistic freedom. From the 
onset the exhibition will be approached 
as both a purely artistic and a political act 
which should send a clear and strong mes-
sage regarding the position of freedom. It 
will encompass selected earlier works by 
the artists as well as works created most 
recently or even in situ and it will accom-
pany the concurrently running exhibition 
Feminist Avant-garde in the House of Arts 
on Malinovského Square.
k / c Martin Vaněk & Gyula Muskovics

G99
Dominikánské nám. 9 (F5)

Nina Grúňová: Immortal Bouquet
do / until 13. 1.
Výstava vtahuje diváka do prostředí starého 
zahradnictví, které ztratilo svůj původní tržní 
potenciál. Prodej a aranžování řezaných 
květin, jejichž původní krása se postupně 
tvarově i geneticky proměňovala společně 
se vkusem či náladou spotřebitelů. Okrasné 
květiny se stanou vypravěči vlastního druhu 
a paměti místa. Nina Grúňová (1990) je 
absolventkou malířského ateliéru Luďka Rat-
houského na brněnské Fakultě výtvarných 
umění a nyní dokončuje svá druhá magist-
erská studia na FAMU v oboru Audiovizuální 
studia. Pobyt autorky je společným progra-
mem FAVU a Domu umění – rezidence pro 
absolventa fakulty.
en The exhibition draws the viewer into an 
old garden center which has lost its com-
mercial potential. Sale and arrangement 
of cut flowers whose original beauty has 
gradually transformed shape-wise and ge-
netically together with the taste and mood 
of the consumers. Decorative flowers have 
become narrators of their own species and 
the memory of the space.
k / c František Fekete
Lazar Lyutakov, David Muth, Stefanie 
Schwarzwimmer: Věci / Things
5. 2. – 24. 3.
Skupinová výstava vychází z motivu knihy 
francouzského autora Georgese Pereca. 
Jeho knižní debut Věci z roku 1965 je pří-
během mladého páru, jehož vztah ke světu 
se uskutečňuje prostřednictvím vlastnění, 
konzumování, nakupování a pořizová-
ní uměleckých předmětů, nábytku atd. 
Hrdinové příběhu se ocitají ve vleku touhy 
po luxusním životě, k němuž jim však, coby 
příslušníkům střední třídy, chybějí prostřed-
ky. Knihu lze chápat jako studii vztahu mezi 
věcmi, které společnost produkuje, a nejis-
tým štěstím, které z konzumního způsobu 
života vyplývá. Výstava pohlíží na každoden-
ní předměty jako na významné tvůrce naší 
doby: tyto identické objekty, které našly 
svoji cestu na mnoho míst na celém světě, 
jsou výsledkem globální ekonomiky, jakýmisi 
„globálními hyper-objekty“, dotvářejícími 
atmosféru naší reality.
en This group exhibition is based on a motif 
from the book by the French novelist 
Georges Perec. His literary debut Things 
from 1965 is a story of a young couple 
whose relationship to the world is constitut-
ed by possessing, consuming, shopping and 
acquiring objects of art, furniture, etc. The 
heroes are victims of their desire for luxuri-
ous life, but belonging to the middle class 
they do not have sufficient means for that. 
The book may be understood as a study of 
the relationship between the things that the 
society produces and fickle happiness which 
is derived from the consumer lifestyle. 
The exhibition looks at everyday things as 
important constituents of our time: these 
identical objects which have made their way 
to many places around the world are the 
outcome of global economy, something like 
“global hyper-objects” complementing the 
atmosphere of our reality.

FAIT GALLERY 
Ve Vaňkovce 2 (G6)
út – so / Tue – Sat 11:00 – 18:00 
Vstup zdarma / Free admission
www.faitgallery.com

Vladimír Kokolia: To nezbytné z Kokolii / 
The Essential Kokolia
do / until 12. 1.
Co je tím nejnutnějším z Kokolii, co máme 
mít pro každý případ vždy při sobě – jako 
příslovečnou krabičku poslední záchrany 
(KPZ)? Mohla by to být například zkušenost, 
že obraz není pouhá odvozenina z reality, že 
po něm máme chtít daleko víc. V Kokoliově 
malířské teologii obraz bez diváka neexis-
tuje. Kokolia maluje s vědomím vzdálenosti, 
úhlů, směru pohybu, stráveného času 
a způsobu vidění, které se divákovi před 
obrazem přihodí. Instalace ve Fait Gallery 
odkrývá jádro tohoto Kokoliova know-how.
en What is the most necessary thing from 
Kokolia, what should one carry with them 
at all times, like an emergency box? It could 
be, for example, the experience that a pic-
ture is not simply a derivate of reality, that 
we should expect from it much more. In 
Kokolia’s artistic theology, a picture doesn’t 
exist without a viewer. Kokolia paints with 
the awareness of the distance, angles, 
direction of motion, spent time and manner 
of seeing which happen to the viewer in 
front of a picture. The installation in the Fait 
Gallery reveals the core of this know-how.
k / c Miroslav Ambroz
Den s Vladimírem Kokoliou / Day with 
Vladimír Kokolia 12. 1. 10:00–17:00
Výběr ze sbírky Fait Gallery / Selections 
from the Fait Gallery Collection
27. 3. – 18. 5.
Konfrontace autorů několika generací před-
kládá možnost revidovat zavedené kategorie 
a pojmosloví historií prověřené praxe. 
Vztahy mezi díly z dalšího výběru sbírky 
Fait Gallery jsou tak předjímány s ohledem 
na relativní hranice vymezujících pojmů 
i samotných entit uměleckého díla a jeho 
diváka. Postoje jednotlivých autorů se 
v mnoha rovinách rozcházejí, ale propojuje 
je linie abstrakce, konceptuální zpřesňování 
myšlenky díla a uvážená práce s výrazovými 
prostředky.
en The comparison of artists of several 
generations presents an opportunity to 
revise the established categories and 
phraseology of practice tested by history. 
The relations between works selected 
again from the Fait Gallery collection are 
thus anticipated in regard to the relative 
borders of defining terms, as well as to the 
entities of a work of art and its viewer. The 
attitudes of the individual artists differ on 
many levels, yet they share abstraction, the 
conceptual specification of the idea of an 
artwork and well-thought work with means 
of expression.
k / c Denisa Kujelová

 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.

ARTIKLE
Masná 27/9 (G7)
artikle.cz + fb

Lubomír Typlt: Přineseš mi ze všech 
sirek fosfor / Bring Me All the Sulphur 
From the Matches
Výstava prodloužena do / Exhibition 
prolonged until 15. 1.
Prezentace depozitu galerie Artikle + 
Doprovodné programy / Works From the 
Gallery Collections + accompanying events
24. 1. – 16. 2.
Výstava uměleckých děl autorů, které 
zastupuje galerie Artikle. 
en Works by artists represented by Artikle.
Na počátku bylo…
Hana Novotná, Petr Veselý, Pavel Hayek,
Michal Škoda, Jaromír Šimkůj
27. 2. – 30. 3.
Tematická výstava skupiny autorů. 
en Thematic group exhibition.
k / c Kaliopi Chamonikola

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

Feministická avantgarda sedmdesátých let. 
Díla ze sbírky Sammlung Verbund, Vídeň / 
Feminist Avant-garde of the 1970. Works 
from the Sammlung Verbund Collection, 
Vienna
do / until 24. 2.

Al
ex

is
 H

un
te

r:
 A

pp
ro

ac
h 

to
 F

ea
r:

 V
oy

eu
ris

m
, 1

97
3/

20
06

Skupinová mezinárodní výstava Feminis-
tická avantgarda představuje mimořádná 
díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých 
až devadesátých letech minulého století 
v souladu s tehdy naléhavými genderovými 
otázkami. Práce na emancipační témata 
ze soukromé rakouské sbírky Sammlung 
Verbund pocházejí od světově významných 
umělkyň. Soubor ukazuje rozporuplný do-
bový obraz ženy na fotografiích, kresbách, 
videích, filmech a objektech. Námětem 
bylo umělkyním vlastní tělo a otázky sebe-
určení či ženské identity. Součástí jejich 
práce je často provokativnost, radikalita 
a ironie. Výstava začala svou cestu Evropou 
v roce 2014 v Muzeu Bozar v Bruselu, 
pokračovala do Mnichova, Milána, Vídně, 
Karlsruhe a v Brně své putování skončí. Zde 
ji v únoru 2019 doprovodí konference, která 
porovná generační přístupy k ženskému 
emancipačnímu hnutí a tvorbě v bývalém 
Československu se západní Evropou a Spo-
jenými státy americkými.
en The international group exhibition 
Feminist Avant-garde displays outstanding 
works by female artists active between 
the 1970s and the 1990s dealing with the 
urgent gender issues of the time. The works 
on emancipation themes from the private 
Austrian collection Sammlung Verbund 
were created by globally respected female 
artists. The set on display presents the 
contradictory period picture of woman 

in photographs, drawings, videos, films 
and objects. The subjects addressed by 
the female artists were their own bod-
ies and self-determination issues, or 
a woman’s identity. A frequent component 
in their work is provocation, radicalism and 
irony. The exhibition set off on a jour-
ney through Europe in 2014 at the Bozar 
Museum in Brussels, continuing via Munich, 
Milan, Vienna, Karlsruhe and it will end its 
journey in Brno. In February 2019 it will 
be accompanied by a conference that will 
compare the generational approaches to 
the women’s emancipation movement and 
its artistic output in the former Czechoslo-
vakia and Western Europe/the U.S.A.
k / c Gabriele Schor
Hugo Táborský: Seriální abstrakce / 
Serial Abstractions
do / until 24. 2.
Brněnský umělec Hugo Táborský (1911 – 1991) 
je kulturní veřejnosti znám svou avant-
gardní fotografickou tvorbou z třicátých 
let minulého století a jen několik málo 
specialistů zná také jeho užitkovou grafiku 
hlásící se k mezinárodnímu hnutí tzv. nové 
neboli funkcionalistické typografie. Jeho 
volná malířská tvorba, kterou tvoří seriální 
řady abstraktních kompozic z první poloviny 
třicátých let, zůstala dosud zcela neznámá, 
přestože je pozoruhodná i v mezinárodním 
kontextu. V českém umění má nejblíže 
k sérii kvašů Františka Kupky ze stejné doby 
s názvem Abstrakce, která vyšla souborně 
v Praze roku 1948, takže je nepravděpo-
dobné, že ji Táborský mohl ve třicátých 
letech znát. Táborského geometrické 
kompozice vznikaly v úzké souvislosti s jeho 
studiem na Škole uměleckých řemesel 
v Brně a s jeho fotografickými, a zejména 
grafickými kompozicemi, jak dosvědču-
je série prací zkoumajících kompoziční 
možnosti geometrických tvarů písma 
a nacházejících se tak mezi volnou a užitou 
tvorbou. Tyto studie spolu s čistě abstrakt-
ními kompozicemi obohacují dosavadní ob-
raz českého meziválečného umění o dosud 
málo zastoupenou stylovou polohu seriální 
geometrické abstrakce.
en Brno artist Hugo Táborský (1911 – 1991) is 
known to culture enthusiasts for his avant-
garde photographic work from the 1930s 
but only a small group of experts are aware 
of his commissioned works in graphic de-
sign avowing the international movement of 
so-called new or functionalist typography. 
His free-form painterly work comprising of 
series of abstract compositions from the 
first half of the 1930s has remained com-
pletely obscure to this day although it is re-
markable even in an international context. 
In terms of Czech art he is closest to the 
series of gouaches by František Kupka from 
the same period called Abstractions, which 
was published as a whole in Prague in 1948, 
so that it is improbable that Táborský could 
have known it in the 1930s. The geometri-
cal compositions of Táborský were created 
in close connection with his study at the 
School of Arts and Crafts in Brno and his 
photographic, and particularly graphic 
compositions, as is proven by a series of 
works examining compositional alternatives 
of the geometrical shapes of type which 
puts them in-between free and utilitarian 
work. These studies, together with purely 
abstract compositions, enrich the preva-
lent image of Czech inter-war art with a so 
far little represented stylistic position of 
serial geometrical abstraction.
k / c Jaroslav Anděl
Pavel Korbička: Event of Space
12. 3. – 28. 4.
Pavel Korbička se ve své práci zabývá 
úvahami o prostoru, kdy hlavním vyjadřo-
vacím 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 per-
spektivu vnímání. Vstoupí-li divák dovnitř 
instalace, ocitne se v pulzujícím světelném 
labyrintu, který ho může dovést na pokraj 
vlastní fyzické nerovnováhy a tím k hlub-
šímu uvědomění sebe sama. Site-specific 
projekt představí zcela nové monumentální 
světelné instalace, vytvářející protiklad 
k dominantní symetrii tohoto výjimeč-
ného výstavního prostoru. Výstava bude 
sestávat ze čtyř významově propojených 
fyzicky přístupných staveb z dutinkového 
polykarbonátu, nasvětlených barevným 
neonovým světlem. Barevnost se bude pro-
měňovat s prostorovým členěním galerie, 
aby docházelo k posilování simultánního 
kontrastu mezi jednotlivými sály, zároveň 
bude užito kontrastů studené a teplé barvy, 
posilujících rozdílnost prostorového vjemu. 
Výstava bude komponovanou cestou, ve-
doucí k vnitřní konfrontaci s psychofyzický-
mi faktory vlastního těla, jež jsou přirozeně 
dány každému z nás.
en The works by Pavel Korbička are delib-
erations on space, where light is the princi-
pal 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 perspec-
tive 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 site-specific 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. The 
exhibition will consist of four physically 
accessible structures interlinked by their 
meaning, made of hollow polycarbonate 
and illuminated by colour neon light. The 
colours will change depending on the spa-
tial arrangement of the gallery in order to 
amplify the contrast between the individual 
rooms, while the contrast between warm 
and cool colours will be simultaneously 
used in order to reinforce the difference 

14. 9. 2018 – 27.  1. 2019
PRAŽÁKŮV PALÁC
HUSOVA 18
BRNO

červenec
srpen 2018
109 Kč / 5,10 ¤7+8

10 / Jiří Kolář v Národní galerii
30 / Rozhovor s Lubomírem Typltem
42 / 120 let Maroldova panoramatu

art+antiques
měsíčník o umění, architektuře, 
designu a starožitnostech
artcasopis.cz
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JURKOVIČOVA VILA

GALERIE KLUBOVNAPOLANSKY GALLERY

jádřit svoje dojmy a preference ve vztahu 
k vystaveným dílům.
en The Audience Award has been an-
nounced together with the winner of the 
Jindřich Chalupecký Award every year 
since 2010. Viewers vote online or at the 
final exhibition of the nominees. This 
exhibition presents the work of previous 
winners from recent years. It's intended 
to be interactive - viewers will be able to 
express their impressions and prefer-
ences regarding the works on display.
k / c Veronika Čechová, Tereza Jindrová
Lőrinc Borsos: The Third Half
19. 2. – 4. 5.
Výstava je pojatá jako post-kulturní, neo-
-okultistická či techno-spirituální seance 
zasvěcení do skrytého světa, místa mezi, 
v němž se obavy naplňují a kde pomyslný 
třetí člen – vzešlý z dohody dvojice uměl-
ců (Lilla Lőrinc, János Borsos) před deseti 
lety – má nyní tělo a nezadržitelně řádí.
en The exhibition as a post-cultural, 
new-occult or techno-spiritualist séance 
creates a mystic entrance into a hidden 
world, into the space of the inbetween, 
where fears are met and where the 
consensual third member – created by 
the two artists (Lilla Lőrinc, János Borsos) 
10 years ago – is now embodied and ram-
pages without restraint.
k / c Bori Szalai

KONTEXT
Michaela Casková: Small Talk #3
do / until 2. 2.
Výstava je další ze série projektů, vychá-
zející z fascinace, rozhovorů a zápisků 
o počasí. Téma počasí se zde proměňuje 
z vědeckých výpočtů pravděpodobnosti 
na základě přesných dat na metafory, 
které vyjadřují často spíše nepravdě-
podobnost nebo nemožnost předví-
dání budoucnosti. Michaela Casková je 
členkou finského kolektivu Mustarinda, 
který rozvíjí projekty zaměřené na udrži-
telné hodnoty a životní styl, ekologickou 
a kulturní rozmanitost, uměleckou kritiku, 
edukaci a propojuje různé disciplíny 
umění a vědy nebo poskytuje rezidence 
pro současné umělce.
en Another in a series of projects based 
on fascination with and interviews and 
commentaries on weather. Casková 
is a member of the Finnish collective 
Mustarinda, which develops projects 
focusing on sustainable lifestyles, ecologi-
cal and cultural diversity, artistic criticism, 
education, and linking various artistic 

and scientific disciplines, and also offers 
residencies for contemporary artists.
k / c Ivana Hrončeková
Richard Loskot
19. 2. – 23. 3.
Výstavní program v prostoru konText pro-
jde v roce 2019 zásadní proměnou. Osm 
termínů vyhrazených projektům různých 
kurátorů a umělců svěří kurátorský kolektiv 
Café Utopia jediné umělecké osobnosti, 
Richardu Loskotovi. Namísto rozmani-
tých, ale menších výstav v průběhu roku 
vznikne v prostoru konText jedno velkoryse 
pojaté procesuální dílo. Časový aspekt 
a prostorové specifikum tohoto nového 
formátu umělec využije pro postupnou, 
zdánlivě nenápadnou proměnu probíhající 
na několika úrovních – zejména na úrovni 
prostorové iluze zprostředkované přidává-
ním a odebíráním jednotlivých hmotných 
fragmentů interiéru jakožto zástupce 
„skutečné přítomnosti“ a současně i na 
úrovni iluze virtuální.
en The konText exhibition program will 
undergo significant changes in 2019. Eight 
dates set aside for projects by a variety of 
curators and artists have been reserved 
by one artistic individual - Richard Loskot. 
Instead of a variety of small exhibitions, 
konText will become the site of one ex-
tended work in progress.
k / c Cafe Utopia
Doprovodné programy
Série navazujících workshopů Diváci milí 
diváci s Isabelou Grosseovou a Jesperem 
Alvaerem / Accompanying Programs
A series of related workshops "Audience, 
Dear Audience" with Isabela Grosseová 
and Jesper Alvaer.
13. 1. a 27. 1. 14:00–16:00
Andrea Demek: workshop ve výstavě Divák 
má cenu / Workshop for the Audience 
Award exhibition
20. 1. 15:00
Divadlo / D´Epog
31. 1. 16:00–20:00
Existuje kurátorovaná realita v kině ART. 
Radikalita bytí. Kolonizace času. Okupace 
prostoru. Extrém. Další ze série perfor-
mativních intervencí souboru D'epog do 
běžné reality situovaná do prostorů sálu 
Kina Art. Formát je založen na principech 
náhody, neopakovatelnosti a autorské 
svobody aktérů. Existují: Radim Brychta, 
Zdeněk Polák, Janet Prokešová a Zuzana 
Smutková.
en A curated reality exists at Kino Art. 
The radicalness of being. Time colonisa-

se hudebníci zastoupení pod vydavatelst-
vím Genot Centre
en Another concert in the ongoing Vinyla 
festival presents exceptional local music 
projects.
Globální kavárna I, II. / Global Cafe I, II
15. – 30. 3.
Výstavní projekt s blokem doprovodných 
akcí. Intenzita vizuality, která obklopuje 
společnost, se nutně odráží i v devalvaci 
architektonické profese. Jedním z důsledků 
tohoto jevu může být i suplování procesu 
architektonického navrhování jinými pro-
fesemi. „Dekoratéři“ jsou dnes suverénně 
schopní aplikovat současné vizuální trendy 
a požadavky, a těmi pak dokonale naplnit 
představy investora. Architekt se stává 
nepotřebným článkem struktury. Aktuálním 
trendem zahlcujícím vizuální prostředí 
novodobých non-places, je ošuntělá este-
tika. Dochází k “harmonizaci vkusu”, a to 
nejčastěji za pomocí prvků napodobujících 
řemeslnou tvorbu nebo například znovu-
objevením fenoménu pokojových rostlin 
v interiérech. Workshopy a přednášky zkou-
mají formy produkce bez architekta s cílem 
reflektovat „Globální kavárnu“ – prostor 
splňující fotogeničnost, líbivost s instantním 
dosahem na sociálních platformách, prostor 
příjemný pro všechny a vždy.
en Exhibition project with accompanying 
events. Workshops and lectures explore the 
devaluation of the architect's profession as 
that of the "decorator" rises to the fore-
front with the aim of reflecting the "Global 
Cafe" – a space that fulfills photogenicity, 
instant likes on social media, a space that is 
pleasant for everyone all the time.

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

STROM ART GALLERY
třída Kpt. Jaroše 31 (D5) 
út– pá, 13:00–18:00 
stromart.cz

Petr Kovář: Toto je vrba / This Is a Willow
do / until 15. 2. 
Tomáš Medek
27. 2. – 12. 4.

TIC GALERIE
Turistické informační centrum 
města Brna, Radnická 4 (G5) 
út – pá / Tue-Fri 10:00 – 18:00, 
so / Sat 10:00 – 14:00 
www.galerie-tic.cz

GALERIE MLADÝCH
Tomáš Kajánek / How Many iPhones 7 
Does It Take to Save Your Life
do / until 2. 2.
Tomáš Kajánek zkoumá pozici umění 
mezi produkcí a destrukcí, když pojímá 
umělecké dílo jako zbraň vytisknutou na 3D 
tiskárně podle plánu staženého z internetu, 
s níž po vzoru virálních střelců pálí do řady 
chytrých telefonů, aby zjistil, kolik iPhonů 7 
je třeba k záchraně lidského života.
en Tomáš Kajánek examines the position
of art between production and destruc-
tion – he labels a weapon printed on the 
3D printer based on plans downloaded 
from the internet as a work of art, and 
taking a page from viral shooters, he fires 
into a line of smartphones to determine 
how many iPhone 7s it takes to save a hu-
man life.
k / c Vojtěch Märc
Max Dvořák: I Deserve Wellness II.
19. 2. – 23. 3.
Audio-vizuální instalace, jejíž hlavní složkou 
je autorský text – fiktivní monolog temati-
zující současné prospěchářství a hypertro-
fovaný individualizmus. Text je významný 
jak v rovině konkrétního významu použité-
ho autorského literárního textu, tak na celé 
škále teoretických interpretací.
en An audio-visual installation whose 
primary element is a text by the artist – 
a fictitious monologue presenting contem-
porary utilitariansim and hypertrophied 
individualism.
k / c Marika Kupková

GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE
Divák má cenu
do / until 2. 2.
Divácká cena je spolu s laureátem Cenou 
Jindřicha Chalupeckého vyhlašována 
pravidelně již od roku 2010. Diváci pro-
střednictvím hlasování na internetu nebo 
přímo v místě konání finálové výstavy volí 
jednoho z finalistů. Dosavadními vítězi 
divácké ceny byli: Anna Hulačová, Lukáš 
Karbus, Richard Loskot, David Böhm 
a Jiří Franta, a Jakub Matuška aka Masker. 
CJCh ve spolupráci s Galeriemi TIC uvede 
výběr jejich prací z posledních let, který 
se bude řídit především měřítkem kvality, 
současně bude veden snahou o vytvoření 
spojující, popřípadě asociativní linky mezi 
jednotlivými díly – ať už na rovině formální 
nebo obsahové. Výstava by současně 
měla být interaktivní i vůči divákům, kteří 
budou osloveni prostřednictvím pozitivně 
formulované ankety, v níž budou moci vy-

tion. Occupation of space. Extreme. 
The next in a series of performance 
interventions by D'epog takes over the 
space of Kino Art. The format is based on 
the principles of coincidence, unrepeat-
ability, and the artistic license of the 
participants. Existing: Radim Brychta, 
Zdeněk Polák, Janet Prokešová and Zu-
zana Smutková

VILA TUGENDHAT
Černopolní 45 (C6) 
III. – XII. út–ne / Tue–Sun 10:00–18:00
Rezervace vstupenek / Ticket 
reservation: +420 515 511 015/017, 
nebo / or info@tugendhat.eu 
www.tugendhat.eu

na výletě / an excursion
INSTITUT ÚZKOSTI / 
INSTITUTE OF ANXIETY
www.institutuzkosti.cz

Barbora Kleinhamplová, Eva Koťátková: 
12 hodinová konference / 12-Hour 
Conference
12. 1. (Ústav Molekulární Genetiky AV ČR, 
v. v. i., Vídeňská 1083, Praha 4)
Skupinová inscenace, v níž se slova, obrazy, 
jednotlivé příspěvky a vystoupení mísí ve 
složitou koláž. Je záměrně zasazena do 
nočních hodin, kdy obvykle instituce a její 
zaměstnanci (až na nočního hlídače) spí.
en A group production in which words, 
images, individual contributions, and per-
formances commingle to form a compli-
cated collage.

GALERIE SÝPKA & GALERIE KAPLE 
Valašské Meziříčí 
galerie.kzvalmez.cz

Igor Korpaczewski: Svoboda a nesvoboda / 
Freedom and Not-Freedom
do / until 25. 1. (Galerie Sýpka)
Petr Nikl: Mezipaměť / Cache
14. 12. – 1. 2. (Galerie Kaple)

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ
www.ogv.cz

Jan Pražan, Dominik Strouhal: 
Zdroj / Source
do / until 13. 1.
k / c Jiří Zemánek

PLATO OSTRAVA
plato-ostrava.cz

Geolokalita PLATO
4. 12. – 28. 2.
Sdílíme minerály a polodrahokamy. Najděte 
a odneste si kámen pro radost nebo 

přineste vlastní nálezy, které se vám už 
nevejdou do vitríny.
en We're sharing minerals and semi-
precious stones. Find and take a stone that 
makes you happy or bring your own discov-
eries that no longer fit in your display case.
Koncepce / Concept: Michaela 
Ondroušková, Marek Pokorný

LUXFER GALLERY
Česká Skalice
www.galerieluxfer.cz

Tomáš Džadoň: Role trikolory / 
The Role of the Tricolor
do / until 27. 1.

GALERIE UMĚNÍ KARLOVY VARY
www.galeriekvary.cz

Tomáš Polcar: Hemisféry / Hemispheres
do / until 13. 1.

OBLASTNÍ GALERIE LIBEREC
www.ogl.cz

Para. Keramika. Grafika
13. 12. – 10. 3.
Cyklus představení vratislavské Akademie 
výtvarných umění završuje výstava pedago-
gů keramické a grafické fakulty.
en A series of shows by the Eugeniusz 
Geppert Academy of Fine Arts culminates 
in an exhibition of faculty works of the 
ceramics and graphic design departments.
Richard Loskot: Subjective Encyclopedia
13. 12. – 10. 3.
Šárka Koudelová, Ondřej Basjuk 
2051: Algorithm
18. 1. – 21. 4. 

Statutární město Brno
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-  Co se má sypat do krmítka?

-  Nechte tady nějaká mile znějící slova. 

-  Proč?

-  Protože milá slova jsou vstupenčičky do češtiny.

-  Tak jo... Třeba jako zdrobněliny?

-  Přesně tak!

   Ty jsou něco jako bonbonky nebo lízátka pro uši. 
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   Ty jsou něco jako bonbonky nebo lízátka pro uši. 
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