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01/07 – 30/09/2019
Současné umění v brněnských galeriích
Contemporary Art in Brno Galleries

Brno

Valocha, klíčové osobnosti nejen kulturního 
Brna. Dočasná intervence v expozici: Kate-
řina Šedá: Každej pes jiná ves, Pavel Hayek: 
Fotogramy, Barbora Klímová: REPLACED.
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, Barbora 
Klímová: REPLACED.
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
Tai Shani
27. 9.–19. 1. 2020
Tai Shani je britská konceptuální umělkyně, 
performerka, fotografka a videoartistka, kte-
rá napříč nejrůznějšimi žánry vytváří snové 
a fantazijní instalace, videa a obrazy založené 
na experimentálních textech. Ve stálé ex-
pozici ART IS HERE bude mít krátkodobou 
intervenci ve spolupráci se Společností 
Jindřicha Chalupeckého.
en Tai Shani is a British conceptual artist, 
performer, photographer and video artist 
who creates dream-like and fantasy instal-
lations, videos and images across different 
genres, based on experimental texts. She will 
stage a temporary intervention in the per-
manent exhibition ART IS HERE in collabora-
tion with the Jindřich Chalupecky Society.
k / c Tereza Jindrová

HLAVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTOR / 
MAIN EXHIBITION SPACE

BOUDNÍK
12. 4.–11. 8.
Osobnost Vladimíra Boudníka patří na poli 
české poválečné abstrakce k těm klíčovým. 
Výstava představuje umělcovy základní 
principy a přístupy k experimentální grafice 
a zároveň konfrontuje Boudníkovu tvorbu se 
současným uměním. Kromě uměleckých děl 
Vladimíra Boudníka se tak můžete těšit také 
na jména jako Jiří Černický, Jiří Skála, Pavel 
Mrkus, Matěj Al-Ali nebo Filip Turek. Jedním 
z výchozích bodů je i připomenutí Boudní-
kovy 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 
Boudník’s output to contemporary art. Apart 
from Vladimír Boudník’s artworks, there will 
be those by Jiří Černický, Jiří Skála, Pavel 
Mrkus, Matěj Al-Ali and Filip Turek and J. H. 
Kocman. One of the show’s points of depar-
ture is a commemoration of Boudník’s exhi-
bition prepared by Jiří Valoch for the Brno 
House of Arts in 1967. The exhibition will also 
involve archive material such as correspon-
dence and photographs.
k / c Ondřej Chrobák, Petr Ingerle
Cena Jindřicha Chalupeckého, 
Finále 2019 / Jindřich Chalupecky Award, 
The Final 2019
27. 9.–19. 1. 2020
30. ročník nejprestižnějšího ocenění pro 
vizuální umělce do 35 let. Jména letošních 
finalistů: Comunite Fresca (Dana Balážová, 
Markéta Filipová, Marie Štindlová), Andreas 
Gajdošík, Baptiste Charneux, Marie Lukáčo-
vá, Pavla Malinová a Alma Lily Rayner. Laureát 
CJCH bude společně s vítězem Divácké ceny 
Českých center tradičně vyhlášen během 
slavnostního ceremoniálu na přelomu listo-
padu a prosince.
en Baptiste Charneux, Alma Lily Rayner, 
Andreas Gajdošík, Pavla Malinová, Comunite 
Fresca (Markéta Filipová, Marie Štindlová, 
Dana Balažová), Marie Lukačová – finalists of 
the 30th year of the most prestigious Czech 
award for visual artists up to 35 years.
k / c Karina Kottová, Barbora Ciprová

ATRIUM
Fraser Brocklehurst: Pillow Talk
12. 4.–11. 8.
Kříže, vrtulník nebo pařez stromu – to jsou 
častá témata, která na svých plátnech zobra-
zuje britský umělec žijící v Praze Fraser Broc-
klehurst. Pro svoji výstavu v Moravské galerii 
zvolil cyklus obrazů tvořených na nenapnu-
tých textiliích a rozměrných papírech. Jeho 
způsob malby je do značné míry expresivní, 
volnými tahy štětce vytváří záznamy situací 
a v tlumenější barevnosti předkládá divákovi 
varianty svého pohledu na realitu. Výstava 
je poslední z kurátorského cyklu Richarda 
Adama pro Moravskou galerii.
en Crosses, a helicopter or a tree stump—
these are some of the themes you may find 
in artworks of Fraser Brocklehurst, a British 
artist living in Prague. The exhibit in the 
Moravian gallery presents his collection of 
works painted on loose textiles and large 
papers. Brocklehurst’s art is quite expres-
sive—using free brush strokes, he documents 
situations and by choosing muted colours, 
he portrays various versions of his point of 
view on reality. The exhibition is the last one 
from the Richard Adam curator cycle for the 
Moravian gallery.
k / c Richard Adam
Raději sbírat motýly? / Better to Collect 
Butterflies?
27. 9.–19. 1. 2020
Výstava představí portréty Richarda Adama 
očima umělců, se kterými spolupracoval. 
Při této příležitosti bude vydána publikace, 
ve které Richard Adam líčí příběhy umělců, 
s nimiž se v životě setkal. Kniha vzpomínek 
mapuje více než 40 let jeho postupného po-
chopení a sbírání moderního českého umění, 
především pak malířství.
en The exhibition will feature portraits of 
Richard Adam through the eyes of artists 
with whom he worked. In a publication 
coinciding with the exhibition Richard Adam 
will narrate the stories of artists that he met 
during his life. These memoirs charts over 

40 years of his gradual submergence into 
modern Czech art, in particular painting.
k / c Ondřej Chrobák

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

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 diplomo-
vých 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 symbol-
ised 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.–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. 
Společně se sochařem Peterem Demkem 
představí výběr prací převážně geomet-
rických forem, jako protiklad k typickému 
ornamentalismu v tvorbě Dušana Jurkoviče. 
Tvorba Evy Eisler je charakteristická tvarovým 
minimalismem, ušlechtilými materiály a jejich 
dokonalým zpracováním a podobně je tomu 
také u sochaře Petera Demka.
en The artist and eminent figure in Czech 
design Eva Eisler has been known to surprise 
visitors to each of her exhibitions with 
something new. And in the Jurkovič House it 
will not be any different. Together with the 
sculptor Peter Demek they will present a se-
lection of works of mostly geometrical forms 
to counterpoint the typical ornamentation 
in the oeuvre of Dušan Jurkovič. In her work 
Eva Eisler fuses architecture, design and art. 
Her output is typified by minimalist shapes, 
high-grade materials and perfect workman-
ship. The same can be said of the sculptor 
Peter Demek.
k / c Ondřej Chrobák
Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům / 
The Architect and His House
Stálá expozice / Permanent exhibition

MUZEUM JOSEFA HOFFMANNA / 
JOSEF HOFFMANN MUSEUM
náměstí Svobody 263, Brtnice  
VII–VIII: út–ne / Tue–Sun 10:00–18:00 
(bar + půjčovna kol / Mobile Bar + e-bike 
rental 10:00–20:00), IX–X: čt–ne / Thu–
Sun 10:00–17:00, nebo po domluvě / or by 
appointment, tel: +420 724 543 722

Josef Hoffmann: Inspirace / Inspirations
Stálá expozice / Permanent exhibition
Josef Hoffmann: Otto Prutscher
1. 7.–27. 10.
Rakouský designér a architekt, ale také dů-
ležitá osobnost secesního vídeňského hnutí 
Wiener Secession v čele s Gustavem Klimtem 
a jeden z kmenových designérů Wiener Wer-
stätte – to byl Otto Prutscher. Patřil k žákům 
a později také nejbližším spolupracovníkům 
Josefa Hoffmanna. Výstava v Rodném domě 
Josefa Hoffmana v Brtnici poukazuje na 
výraznou provázanost mezi těmito dvěma 
osobnostmi.
en An Austrian designer and architect, 
an important figure in the Vienna 
Secession Movement led by Gustav Klimt, 
and one of the founding designers of 
Wiener Werstätte—all of this applies to Otto 
Prutscher. He belonged to the students and 
later coworkers of Josef Hoffmann. The 
exhibition in the birthplace of Josef Hoffman 
in Brtnice reveals a significant connection 
between him and Otto Prutscher.
k / c Rostislav Koryčánek, Rainald Franz

MUZEUM MĚSTA BRNA
Špilberk 210/1 (E4) 
út-ne / Tue–Sun 09:00-17:00
www.spilberk.cz

Branky Body Brno / Goals Points Brno
16. 5.–31. 12.
Hlavní výstava sezóny na hradě Špilberku 
představí historii a úspěchy brněnského 
sportu, jehož tradice sahá 150 let zpátky. 
Zavzpomínáme na plejádu úspěšných 
sportovkyň a sportovců, ale také na první 
české a německé spolky v době monarchie 
i na sokolské, orelské a další tělovýchovné 
jednoty v éře republiky. Stranou nezůstanou 
ani legendární fotbalisté Zbrojovky nebo 
hokejisté Komety.
en The highlight of the exhibition season 
at Špilberk Castle presents the history and 
achievements of sports in Brno, which 
dates back 150 years. Take a look back at the 
plethora of successful athletes, as well as 
the first Czech and German clubs during the 
monarchy and to the Sokol, Orel, and other 
physical fitness clubs in the pre-war era. Not 
to be left out are the legendary Zbrojovka 
footballers and Kometa hockey players.
Petr Stanický: Zpřítomnění místa / 
Visualisation of a Place
4. 7.–1. 9.
Důležitým materiálem sochaře Petra Stanic-
kého (1975) je kromě oceli a dřeva především 
sklo. Pro jeho dílo je charakteristický respekt 

programmatically associated with the motif 
of the female figure, with an emphasis on 
line and light.
k / c Jaromír Jiří Válek
Ivars Gravlejs
7. 9.–3. 10.
Ivars Gravlejs dlouhodobě testuje součas-
nou pozici fotografického obrazu. Jeho 
zprofanovanost, vyprázdněnost, jeho roli 
ve službách pokleslé kultury i každoden-
ního života. Ve svém přístupu není na 
první pohled kritický, naopak na sebe bere 
mimikry nestoudníka a provokatéra. Ačkoliv 
je bytostným fotografem a do portfolia za-
řazuje i fotografie vytvořené ještě v období 
svého dětství, zároveň je v jeho autorském 
přístupu viditelná i snaha fotografii zneškod-
nit – ještě víc zprofanovat, vytvořit ještě 
víc bezcenných selfie a obskurních výjevů 
pro sociální sítě. Jakoby chtěl celý systém 
fotografického vidění přetížit a dosáhnout 
tak jeho totálního zhroucení.
en Ivars Gravlejs has long scanned the cur-
rent position of the photographic image. 
Its profaneness, emptiness, its role in the 
service of fallen culture, and everyday life. In 
his approach, he is not immediately critical, 
while taking on mimicry of impudence and 
provocation. Although he is a temperamen-
tal photographer and includes photographs 
taken during his childhood into his portfolio, 
in his artistic approach, there is an attempt 
to defuse photography - to profane it, to 
create even more banal selfies and obscure 
images for social networks, as though he 
wishes to overload the entire photographic 
system and achieve its total collapse.
k / c Jana Písaříková

PROSTOR PRACOVNA
Hana Kubešová
7. 9.–3. 10.
Hana Kubešová se ve své instalaci inspiruje 
podmanivou televizní sérií Mladý papež 
režiséra Paola Sorrentina. Příběh o nekon-
venčním americkém papeži a církevních 
intrikách vyniká pomalým tempem a břitkým 
humorem. Autorku však inspirují především 
kostýmy a míra stylizace prostředí Vatikánu.
en In her installation, Hana Kubešová took 
inspiration from the captivating televi-
sion series Young Pope, directed by Paolo 
Sorrentino. This story of an unconventional 
American pope and church intricacies is laid 
out at a slow pace and with razor-sharp hu-
mor. The artist has taken inspiration however 
primarily from the costumes and the stylistic 
scale of the Vatican.
k / c Dana Balážová

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

Oldřich „Golda” Neumann: Pouzenouze
17. 7.–28. 8.
Výstava koncertních plakátů Znouzectnosti, 
kultovní punk-rockové kapely z Plzně. Ver-
nisáž doprovodí koncert samotného autora 
Oldřicha „Goldy” Neumanna.
en An exhibition of concert posters of 
Znouzectnost, a cult punk-rock band from 
Pilsen. The opening will feature a concert by 
the artist Oldřich "Golda" Neumann.
Tématický blok pro měsíce září–říjen / 
Thematic Block for September-October: 
K obrazu svému: vizuální transfer 
a autenticita díla
Další tematický okruh se bude zaměřovat 
na problematiku vnímání pojmů originality 
a autenticity v současném umění. Budeme 
reflektovat různé podoby vztahu „učitele 
a žáka” i problematiku přejímání „modních 
trendů” a specifických vizuálních odkazů, 
případně jejich znovuobjevování, oživování 
a přehodnocování.Zabývat se budeme 
mj. i často užívanými principy citace či 
apropriace, případně snaze se v tomto 
ohledu nějakým způsobem vyhraňovat.
en The next thematic block focuses on the 
perception of the notions of originality and 
authenticity in contemporary art. We will 
reflect on various forms of the "teacher/
student" relationship, as well as the issue of 
accepting "fashion trends" and specific visual 
references, or their rediscovery, revival and 
reappraisal.We will deal with, among other 
things, the frequently-used principles of 
citation or appropriation, or an effort in this 
respect to distinguish in some way.
Kristýna Gajdošová & Štěpán Brož: 
Tropical Mystical
6. 9.–30. 9.
Společná výstava obsahuje objekty Kristýny 
Gajdošové a obrazy Štěpána Brože. Kristýna 
se zabývá problematikou fast fashion 
a rapovou kulturou, Štěpán maluje obrazy 
s tématikou české krajiny, magie a fantasy. 
Společně vytváří krajinu světa, kde se 
součástí fantasy stává dunění trapového 
beatu a kde rap nabývá čarovné moci.
en Group exhibition featuring objects by 
Kristýna Gajdošová and paintings by Štěpán 
Brož. Kristýna addresses fast fashion and 
rap culture, Štěpán’s paintings, on the 
other hand, explore the Czech landscape, 
magic and fantasy. Together they create 
a landscape, fantasy transforms into the 
thumping of rap beats, and where rap 
acquires magical powers.
k / c Dana Kinclová

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

Prázdniny – Aktuální program sledujte
na fb galerie / Holidays – For further
program see the gallery’s fb page.

GALERIE UMAKART
Lidická 40 (D5) 
non-stop 
www.umakart.gallery

David Severa, Jitka Severová
2. 7.–5. 8.
Výstava navazuje na módní přehlídku usku-
tečněnou v rámci Malé noci módy v červnu 
2019. Formou peep show se dílo postupně 
svléká jako multimediální módní trend k za-

myšlení nad sociálními formami těla a módy. 
Výloha se stává průzorem do riskantní krajiny 
podobně jako průnik módy do současného 
umění.
en A follow-up to the fashion show that took 
place as part of Small Fashion Nights in June 
2019. Using the medium of a peep show, the 
work is gradually revealed like a multimedia 
fashion trend, reflecting on the social forma-
tion of the body and fashion and the pen-
etration of fashion into contemporary art.
k / c Karolína Kohoutková
Veronika Šrek Bromová: Živý obraz 
Body prozření – já a ty jsme my / Tableau 
Points of Reckoning – you and I are we
6. 8.–9. 9.
Performativně-malířská výstava pohádkově 
krásné české umělkyně, královny Chaosu 
Veroniky. Protože míst, časů a chvil setkání 
není nikdy mnoho.
en Performative painting exhibition by the 
fabulously beautiful Czech artist, the Queen 
of Chaos Veronika. Because places, times, 
and moments of meeting are never too 
many.
k / c Kateřina Olivová
Martin & Miloš Zetovi
10. 9.–7. 10.
Všestranný Martin Zet, časopisem Umělec 
v roce 2000 zvolený do Top Ten českých 
umělců devadesátých let, neváhá zapojit do 
řady svých akcí vlastní rodinu. V Umakartu 
představí část díla svého otce, již nežijícího 
sochaře Miloše Zeta. Martin Zet v součas-
nosti zpracovává otcovu pozůstalost v rámci 
doktorského studia v ateliéru sochařství na 
pražské UMPRUM. Výstava je součástí kon-
ceptu představování méně známých rodičů 
známých umělců.
en The versatile Martin Zet, chosen by 
Umělec magazine in 2000 as one of the top 
ten Czech artists of the 1990s, presents part 
of the work of his now-dead father, sculptor 
Miloš Zet. Martin Zet currently manages his 
father’s estate as part of his doctoral studies 
in the sculpture studio at the Prague School 
of Applied Arts. The exhibition is part of 
a project that aims to introduce the lesser-
known parents of well-known artists.
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

Jan Poupě
10. 7.–11. 8.
Poupě vytváří obrazy pokryté geometrickými 
mřížkami a úběžníky, pracující s iluzorností 
a optickým klamem. Obrazy jsou vytvářeny 
analogově a ručně, s obrovským časovým na-
sazením. Autor sice vychází z tradic malířské 
geometrické abstrakce, avšak vymezuje se 
proti její ”tiskovosti” - tedy zplošťování ob-
razové plochy a vymazávání malířského gesta 
a stopy štětce. Právě tento obousečný vztah 
malby a technologie bude zkoumat výstava 
Jana Poupě v galerii Industra Art.
en Poupě creates images covered with 
geometric grids and vanishing points, work-
ing with deceiveness and optical illusion. 
The images are created analogously and 
manually, with a great deal of time. Although 
the author draws on the traditions of geo-
metrical abstract painting, he defines himself 
against its "printiness" - that is, flattening 
the image area and erasing the painter’s ges-
ture and brush. This peculiar relationship 
between painting and technology will be 
explored by the exhibition of Jan Poupě in 
the Industra Art Gallery.
Ján Valík: Abstraktní realita a dočasná 
sousedství / Abstract reality and temporary 
neighborhood
14. 8.–6. 10.
Výstava Jána Valíka je pokusem o otevření 
a artikulaci pohybu mezi malířskou kontem-
plativní abstrakcí s referencemi ke krajině 
a tokem mysli. Jedná se o autorovu první 
větší samostatnou výstavu v ČR od ukončení 
studií na pražské AVU v roce 2012.
en Ján Valík’s exhibition is an attempt to 
open and articulate movement between 
contemplative abstract painting with refer-
ences to the landscape and the flow of mind. 
It is the author’s first major solo exhibition 
in the Czech Republic since graduating from 
the Academy of Fine Arts in Prague in 2012.

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 

k místu, jeho tradici a paměti. Vedle výběru 
ze Stranického tvorby bude k vidění i jeho 
site specific instalace z pozinkovaných sítí, 
která rozvine prostor architektury hranolové 
věže a gotické kaple na Špilberku do témat 
iluze, klamu a pomíjivosti. Výstava je k vidění 
v nádherných prostorách východního křídla 
hradu, které se otevírá jen výjimečně.
en In addition to steel and wood, sculptor 
Petr Stanický (b. 1975) enjoys using glass 
in his work. In addition to selections of 
Stanický’s work, site-specific installations of 
galvanised mesh will be on display, works that 
take the architecture of the square tower 
and Gothic chapel at Špilberk and expand 
upon them using the themes of illusion, 
deception and impermanence.
Architekt Friedrich Weinwurm: 
Nová cesta / New Path
29. 8.–3. 11.
Nejvýraznějšího představitele architekto-
nické avantgardy na Slovensku Friedricha 
Weinwurma (1885–1942) přiblíží monogra-
fická výstava připravená ve spolupráci se 
Slovenskou národní galerií. Poprvé v Česku 
budou představeny jeho realizované stavby, 
a to prostřednictvím originální plánové doku-
mentace, dobových a současných fotografií 
i textů s autorovými úvahami o architektuře. 
Milovníci architektury najdou tuto výstavu 
v západním křídle Špilberku.
en The most prominent representative of the 
architectural avant-garde in Slovakia, Fried-
rich Weinwurm (1885-1942) is the subject 
of this monographic exhibition organised in 
cooperation with the Slovak National Gallery. 
For the first time in the Czech Republic, 
his completed buildings will be exhibited, 
using original blueprints, contemporary and 
present-day photography, and his writings 
on architecture.

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY / 
MUSEUM OF ROMANI CULTURE
Bratislavská 67 (D7) 
út–pá, ne / Tue–Fri, Sun 10:00–18:00 
Volný vstup / Free entrance 5. 7., 2. 8.
www.rommuz.cz

Muzeum je unikátní institucí zabývající se his-
torií 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.
Stálá expozice Příběh Romů / Permanent 
exhibition The Story of Roma
Lavutara. Cestami romských muzikantů 
a jejich písní / The Journeys of Roma 
Musicians and Their Songs
8. 5. 2019 – 3. 5. 2020

Od šlechtických dvorů, venkovských muzik, 
městských kaváren až po prestižní světová 
pódia jsou Romové světu známí jako hu-
debníci, neboli lavutara. Hudba Romů je 
akademická i neškolená, oficiální i spontánní, 
zpívaná i instrumentální, domácí i virtuózní. 
Přes fascinující rozmanitost jejích podob, 
žánrů a druhů pro ni ale zůstává již po 
staletí charakteristické, jak nezastupitelně 
a neodlučitelně provází běžný i sváteční život 
Romů. Skrze hudbu Romové poznávají svět 
a svět skrze hudbu poznává Romy. Výstavní 
projekt Lavutara vznikal ve spolupráci s de-
sítkami hudebníků, organizátorů hudebního 
života, výrobců a opravářů hudebních 
nástrojů a dalších pamětníků. Představuje 
hudbu Romů jako živou kulturu z perspektivy 
jejích aktérů na základě výzkumu sledujícího 
několik významných hudebních rodin v Brně 
v období od poválečných let do současnosti, 
ve kterých se předává hudební řemeslo 
z generace na generaci.
en Roma are known worldwide as lavutara, 
or musicians. Roma music is both trained 
and untrained, formal and spontaneous, 
instrumental and vocal, domestic and mas-
terly – but through the fascinating diversity of 
its forms, genres, and types, a centuries-old 
characteristic remains, irreplaceable and in-
separable from their everyday and festive life.
k / c Matyáš Dlab, Anna Babjárová, Gejza 
Horváth, Zbyněk Andrš
25. 7. 17:00 – Komentovaná prohlídka 
výstavy
19:00 – Večer autorské tvorby, během 
kterého zazní legendární brněnské písně. Na 
jednom pódiu vystoupí Zdeněk Lázok & V.I.P 
Band a písničkář Gejza Horváth.
19. 9. 16:00–18:00 – Dust in the Groove – 
hudební workshop pro děti k výstavě 
Lavutara. Dětský workshop improvizace, 
zvukových možností a hudebního tvoření 
s Radimem Hanouskem a jeho hosty 
(nástroje s sebou!)
18.00 Kurátorská prohlídka výstavy Lavutara. 
Cestami romských muzikantů a jejich písní 
s Gejzou Horváthem
en 25. 7. 17:00 – Guided tour of the exhibition
19:00 – Artist evening, during which 
legendary Brno songs will be heard. Zdeněk 
Lázok & V.I.P. Band and songwriter Gejza 
Horváth will perform on one stage.
19. 9. 16:00–18:00 – Dust in the Groove
– a music workshop for children for the show 
Lavutara - improvisation, sound possibilities, 
and musical creations with Radim Hanousek 
and his guests (bring your instruments!)
18:00 Curator tour of the Lavutara 
exhibition. The journeys of Roma musicians 
and their songs with Gejza Horváth

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

Galerie OFF/FORMAT má prázdniny. Přejeme 
Vám krásné léto a těšíme se začátkem října 
na zahájení nové výstavní sezóny:

Andrey Rachinskiy & Daniil Revkovskiy
2. 10.–23. 10.

Tvorba uměleckého dua z východoukra-
jinského Charkova vyrůstá z kontextů jím 
obývaného prostředí, ať už se jedná o roz-
poruplné dědictví sovětských 
a postsovětských časů, či zcela aktuální ob-
čanský a geopolitický konflikt na východní 
hranici státu. Metody umělců jsou kritické, 
analytické, provokativní. Někdy pracují 
s pečlivým dokumentaristickým sběrem 
a zkoumají nostalgický patos, jeho vizuální 
archetypy a kulturní vzorce. Jindy zjevněji 
i guerrilově intervenují do veřejného pro-
storu, zaujímajíce „jinou” perspektivu ve 
střetech, které v něm probíhají.
en The work of this artistic duo from Khar-
kov in eastern Ukraine grows out of context 
of the environment they inhabit, whether 
it is the contradictory legacy of the Soviet 
and post-Soviet times or the entirely cur-
rent civil and geopolitical conflict on the 
eastern border of the country. The artists’ 
methods are critical, analytical, provoca-
tive. Sometimes they work with careful 
documentary collection and exploring 
nostalgic pathos, its visual archetypes and 
cultural patterns. At other times they in-
tervene openly, guerrilla-style, in the public 
space, occupying the "other" perspective 
in clashes taking place there.

PRAHA / FÓRUM PRO 
ARCHITEKTURU A MÉDIA

Kulturní prostor s kavárnou 
Nádvoří Pražákova paláce, 
Husova 18 (E5) 
po–pá / Mon–Fri 10:00–00:00, 
so–ne / Sat–Sun 12:00–00:00 
prahavbrne.cz, www.forum4am.cz

PRAHA STAGE – hudba & nanuky & bar
Celoroční zahrádka na nádvoří Pražákova 
paláce Moravské galerie. Domácí zmrzlina, 
letní drinky a pravidelné DJské večírky.
en music & ice cream & bar
Year-round garden in the courtyard of 
the Pražák Palace of the Moravian Gallery. 
Homemade ice cream, summer drinks and 
regular DJ parties.
Karel Veselý, Miloš Hroch: Všechny kočky 
jsou šedé / All Cats Are Grey
26. 9.
Kde se berou v popu deprese a proč 
je dnešní nezávislá hudba tak posedlá 
smutkem? A existuje z toho cesta ven? Na 
to odpoví přednáška hudebních publicistů 
Karla Veselého a Miloše Hrocha. Novináři 
známí z Radia Wave, Full Moonu nebo 
A2larmu v přednášce s klipovými ukázkami 
načrtnout dějiny smutku v populární hudbě 
i jeho současnou podobu. Od Beatles přes 
Joy Division a Sufjana Stevense až k dnešní-
mu emo rapu, Veselý a Hroch spojují bez-
naděj v popu s politikou a apokalyptickým 
myšlením, které je nutné nahradit novým 
optimismem a nadějí.
en How does depression get into pop mu-
sic and why is today's independent music 
scene obsessed with sadness? The lecture 
of music journalists Karel Veselý and Miloš 
Hroch will be in Czech only.
Genot Centre night
27. 9.
Pražský kazetový label Genot Centre se za 
tři roky své existence vyprofiloval ve výraz-
ného hráče na domácí alternativní scéně. 
Ondřej Lasák a Wim Dehaen se starají se 
hlavně o experimentální hudbu a daří se 
jim na tomto poli objevovat výrazné domácí 
talenty (Enchanted Lands, Izanasz, Lišaj). 
Jsou také hlavními inciátory série tzv. spa-
cích koncertů (Silent_Night) a podílí se na 
projektu Českého muzea hudby mapujícího 
nejstarší historii domácí elektroakustic-
ké hudby. Koncertní večer v klubu Praha 
představí hned několik zástupců labelu 
Genot Centre.
en Concert night at Praha club will present 
several representatives of experimental 
electronic label Genot Centre from Prague.
Detailní program / Detailed program: 
prahavbrne.cz + fb

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

Prázdniny – Aktuální program sledujte na fb 
galerie / Holidays – 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

Prázdniny – Aktuální program sledujte na fb 
galerie / Holidays – For further program see 
the gallery’s fb page.

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
Tomáš Pavlacký: Trs / Tuft
25. 6.–27. 7.
Tomáš Pavlacký v aktuální instalaci Trs 
opouští dosavadní přístupy k materializaci 
pseudonáhodných virtuálních chyb založe-
ných na přenosu informace. Pracuje se zá-
kladním tvarem kuželu rozrůstajícím se díky 
3D tisku do struktur, jež evokují biologické 
nebo mineralizační procesy. Vytváří počet-
nou sadu variabilních dílů stejného tvaru, 
ale různých velikostí a barev, respektující 
předem zadaná pravidla vlastní formální 
gramatiky, které pak překvapivě záměrně 
poskytuje kurátorkám jako sady objektů 
bez nároku na tvorbu finální kompozice 
v prostoru galerie.

5/6—17/8/2019

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

Využijte cowork 
a oddychový lounge 
a participujte na 
Práci na budoucnosti.

FAIT GALLERY
Ve Vaňkovce 2, Brno 
www.faitgallery.com

JURKOVIČOVA VILA
24. 5. 2019 — 1. 3. 2020

interaktivních instalací a strojů Doeller 
vizualizuje všudypřítomné procesy, které se 
obvykle nacházejí mimo sféru lidské apercep-
ce a zkoumá evoluční charakter „chyb” v di-
gitálních systémech a technologii. Instalace 
vychází z jeho pobytu v rámci Brno Artists in 
Residence v Domě umění v roce 2019.
en Christian Doeller (*1987) is a German art-
ist experimenting at the interface of science, 
technology and philosophy. His work focuses 
on human self-perception with regard 
to scientific research and technological 
developments, questioning social implica-
tions of digitally modified surroundings. 
Through building interactive installations and 
machines, Doeller visualizes ubiquitous pro-
cesses that usually reside outside the realms 
of human apperception and investigates 
the evolutionary nature of ”errors” in digital 
systems and technology. In 2019 he took part 
in the Brno Artists in Residence residency 
programme.

DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU
Dominikánské nám. 9 (F5)

#favu, diplomanti FAVU 2019
Markéta Bocková, Petra Damašková, 
Petra Daneková, Tea Dohnalová, Kristína 
Drinková, Nikol Hoangová, Martin Koniar, 
Zuzana Krausová, Veronika Kubátová, 
Darina Kubiková, Štefan Mlynárčík, 
Nikola Mojsl, Tereza Nesládková, Šárka 
Pelikánová, Olena Piskova, Tomáš Plachký, 
Ondřej Plášil, Ivana Rovenská, Lenka Sivá, 
Barbora Šimková, Samuel Šrom, Markéta 
Wagnerová, Martin Žák
27. 6.–28. 7.
Na výstavě je veřejnost konfrontována s my-
šlenkami nové umělecké generace, která se 
vyznačuje mezioborovým pohybem, studiem 
sociokulturních fenoménů, ponorem do 
lidské duše či přesahem do aktivistické 
polohy, ale také díly klasických oborů, jako 
je malba, socha, fotografie nebo produktový 
design. Pro vystavené práce je společná 
snaha představit ten nejlepší možný výsle-
dek, ambice vytvořit doslova přelomové dílo, 
kterým je ukončeno studium a vkročeno do 
profesionálního světa umění.
en The exhibition confronts the public with 
the ideas of the new artistic generation, 
characterised by interdisciplinary move-
ment, studies of cultural phenomena, ex-
plorations of the human soul, and overlaps 
into activism, as well as more traditional 
expressions such as painting, sculpture, 
photography, and industrial design. It is 
a communal effort and ambition to create 
truly groundbreaking work as they step 
forward into the professional art world.
k / c Marta Fišerová Cwiklinski
Drop Dead Funny
11. 9.–3. 11.
Přehlídka uměleckých děl, která vytvořil růz-
nými technikami a s využitím různých médií 
současní izraelští umělci. Humor pro ně 
představuje výchozí prvek, jehož prostřed-
nictvím se vyjadřují k důležitým otázkám, 
soukromým i společenským; otevírají dveře 
všech skříní dokořán a vypouštějí z nich 
spousty kostlivců a existenciálních dramat 
rasy, genderu, identity, diskriminace, sociál-
ního napětí a kontroverzí.
en An exhibition of works of art created by 
contemporary Israeli artists using various 
media. Humour represents the point of de-
parture through which they make statements 
on important issues, private and public; ope-
ning wide the doors of all closets and letting 
out many skeletons and existential dramas of 
race, gender, identity, discrimination, social 
tension and controversy.
k / c Sally Haftel Naveh

G99
Dominikánské nám. 9 (F5)

Małgorzata Szandała
11. 9.–3. 11.
Polská umělkyně Małgorzata Szandała (1977) 
se zabývá site-specific instalacemi, objekty, 
konceptuálním uměním a podvratnými 
strategiemi. Velmi důležitou součást její 
umělecké práce tvoří výzkum a obecně 
kognitivní role umění, inspiruje se také kon-
ceptem heterotopie Michela Foucaulta. Její 
výstava v Galerii G99 vychází z jejího pobytu 
v rámci Brno Artists in Residence v Domě 
umění v roce 2018.
en Polish artist Małgorzata Szandała (1977) 
is interested in site-specific installations, 
objects, conceptual art and subversive strat-
egies. Researching is a very important part 
of her artistic practice and she consider the 
cognitive role of art the key aspect of her 
investigations. The concept of heterotopia, 
elaborated by Michel Foucault, at some point 
became key for her work too. In 2018 she 
took part in the Brno Artists in Residence 
residency programme.
k / c Richard Fajnor

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

Galerie se otevírá nejen umění, ale nabízí 
i coworkový a odpočinkový prostor k vaší 
práci.
Pavla Sceranková & Dušan Zahoranský:
Práce na budoucnosti / Work on the Future
5. 6.–17. 8.
Výstava není retrospektivou, ale naopak 
prezentuje zcela nové práce, které jsou 
spojené na jedné straně s tématem práce 
a jejího sdílení, na druhé straně s problé-
mem komunikace a její nefunkčnosti. Práce 
i komunikace proto nejsou pouze tématem, 
ale uskutečňují se v samotné výstavě ve 
formě zón určených k práci, odpočinku 
a setkávání. Výstava tak není jen dosud 
největší výstavou obou autorů, ale zve diváky 
k jinému, intimnějšímu setkání s uměleckou 
prací a s možností vstoupit do prostoru 
práce a komunikace.
en The exhibition is not a retrospective, on 
the contrary: it presents brand new works 
connected, on the one hand, with the sub-
ject of work and its sharing, and on the other 
with the issue of communication and its 
breakdown. Both work and communication 
are not just concepts but are materialized 
at the exhibition in the form of zones for 

work, relaxation and meetings. The exhibi-
tion is thus not only the largest one of both 
artists to date; it also invites the audience 
to a more intimate encounter with art while 
presenting the opportunity to enter the 
space of work and communication.
k / c Václav Janoščík

FAIT GALLERY MEM
Igor Hosnedl: Smaragdový sirup Sadu 
slibů / Emerald Syrup from the Orchard of 
Promises
5. 6.–17. 8.
Podle Carla Gustava Junga jsou protikla-
dem persony já obyvatelé nevědomí neboli 
archetypy. Ty jsou definovány jako archaické 
pozůstatky psýché a jako takové jsou pří-
tomny už od narození. Funkcí takzvaných 
archetypů je tedy dát vzniknout bytostnému 
já a umožnit mu zatřást stromy v sadu slibů, 
poranit je a získat tak metaforické symboly 
vítězství podobně jako pryskyřici ze stromu. 
Malba Igora Hosnedla, procházející přes 
kresbu a využívající archetypy jako automa-
tickou kresbu, existuje ještě předtím, než se 
štětec namočí do barvy.
en According to C. G. Jung, the opposites of 
the persona and the ego are the inhabit-
ants of the unconscious, aka archetypes.
These are defined as the archaic relics of the 
psyche and as such are present from birth. 
The function of the archetypes is to give rise 
to the Self and enable it to shake the trees in 
the Orchard of promises, to hurt it and thus 
acquire metaphorical symbols of victory, like 
resin from a tree. Igor Hosnedl’s paintings 
rooted in drawing and employing the arche-
types as automatic drawing exist even before 
the brush is dipped in paint.
k / c Domenico de Chirico

FAIT GALLERY PREVIEW
Šárka Koudelová: Our Bodies So Soft, 
Our Lives So Epic
5. 6.–17. 8.
Šárka Koudelová vytvořila instalaci založenou 
na věčném protikladu prchavé a křehké 
povahy naší fyzické přítomnosti a našich 
beznadějných, avšak neustávajících poku-
sech získat trvalý důkaz života tak úžasného, 
že jej lze uzavřít do vzácného šperku. Svůd-
né, hravé, mistrovsky provedené a zároveň 
stále nepřirozené a emocemi nabité objekty 
nám připomínají svoji složitou dokonalost 
a bohatou symboliku.
en For the exhibition Šárka Koudelová cre-
ates an installation based on the eternal 
contradiction of the transient and fragile 
nature of our bodily presence and our des-
perate yet continuous attempts to achieve 
lasting proof of a life so grand by banning it 
to a precious piece of jewellery. Seductive, 
play– and masterful yet also uncanny at 
times, we are reminded of the complexity 
and symbolic richness these emotionally 
charged objects bear.
k / c Laura Amann

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

Galerie 209 v pravidelném čtrnáctidenním 
provozu poskytuje prostor studentům FaVU 
VUT v Brně, hostům z jiných uměleckých 
škol i etablovaným umělcům mladé a střední 
generace. Galerie je svobodnou platformou 
otevřenou výzkumu a experimentům v umě-
ní. 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

Stuttgartská spojka / Stuttgart Connection
Benjamin Bronni, Iokasti Ioannou, 
Elke Lehmann, Barbara Karsch-Chaïeb, 
Chris Nägele, Grazia Maria Sachitelli
25. 9.–11. 10.
V Galerii FAVU naváže šest umělců působí-
cích ve Stuttgartu na svůj rezidenční pobyt 
na Fakultě výtvarných umění a v Domě 
pánů z Kunštátu a uzavřou tak kruh, který 
byl započat právě na jejich rezidenčních 
pobytech. Umělci tak vystaví díla a projekty, 
které reagují na brněnské prostředí a reálie 
a některé z nich se dočkají svého dokončení 
právě na této výstavě.
en Six artists working in Stuttgart look back 
at their residencies at the Faculty of Fine 
Arts and the House of Lords of Kunstat, clos-
ing a circle that began with their residencies. 
The artists thus exhibit works and projects 
that react to the Brno milieau and realia, 
some of which will be completed here at the 
exhibition.

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

Prázdniny – Aktuální program sledujte na fb 
galerie / Holidays – 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

Bohumil Kocina
10. 8.–30. 8.
Fotografická výstava letovického rodáka 
Bohumila Kociny (*1932) představí průřez 
autorovou tvorbou, která se programově 
pojí s motivem ženské figury s důrazem na 
linii a světlo.
en Photographic exhibition of Letovice 
native Bohumil Kochi (b. 1932) presents 
a cross-section of the artist’s work, which is 

 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)
út–čt/Tue–Thu 10:30–12:00, 12:45–
18:00, pá/Fri 10:30-12:00, 12:45-17:00, 
so/Sat 9:00–13:00
artikle.cz + fb

Tomáš Prokop: Půl tuny
28. 6.–24. 8.
Tomáše Prokopa, nedávného absolventa 
ateliéru Jana Ambrůze a Pavla Korbičky 
na brněnské FaVU zajímají fundamentální 
témata s obecnějším lidským přesahem. 
Ve svých formálně lapidárních objektech 
a instalacích metaforicky tematizuje zejména 
křehké otázky bytí, života a smrti, lidské 
pomíjivosti v jejich ambivalentním významu: 
jako neúprosně smířlivé logiky přírody, stejně 
jako intenzívního prožitku z naléhavého 
existenciálního obsahu. V prostoru Galerie 
Artikle je nyní k vidění časová instalace 
objektu Tomáše Prokopa, v němž v kombinaci 
s asfaltem hraje sklo fundamentální roli.
en The sculptor Tomáš Prokop mainly themes 
fragile topics of existence, life and death 
and human transiency in his installations. At 
Artikle Gallery he will present a time-based 
installation of tar and glass objects.
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

LATERNA MAGIKA – Dekonstrukce 
a aktualizace / Deconstruction and Update
15. 5.–28. 7.
Československý vynález, který slavil obrovský 
úspěch na bruselském Expu v roce 1958. 
Projekt, který spojil významné umělecké 
osobnosti své doby v čele s Alfrédem Rado-
kem a Josefem Svobodou. Multimédium, 
komponovaná estráda i politikum. Výstava 
v brněnském Domě umění chce nahlédnout 
do jednotlivých vrstev Laterny magiky a pro-
střednictvím dekonstrukce tento fenomén 
aktualizovat pro dnešní publikum.
en A Czechoslovak invention that was hugely 
successful at the Brussels Expo in 1958. 
The project, headed by Alfréd Radok and 
Josef Svoboda, consisted of multimedia, 
a composed variety show, and politics. The 
exhibition peers into the individual layers of 
the Laterna Magika – deconstructing the me-
dium and updating it for today’s audiences.
k / c Kateřina Svatoňová, Lucie Česálková, 
Zbyněk Baladrán
Marie Filippovová
15. 5.–28. 7.
Výstava představí autorskou instalaci 
brněnské grafičky, malířky a environmentální 
umělkyně Marie Filippovové (*1938). Autorka 
se vyjadřuje převážně abstraktní, koncent-
rovaně vytvářenou kresbou a malbou a vy-
užívá 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 v Domě umění může 
být chápána jako příspěvek ke specifickému 
prostorovému užití kresby.
en The exhibition presents the work of Brno 
graphic artist, painter and environmental 
artist Maria Filippová (b. 1938). She express-
es herself primarily through abstract, con-
centrated drawings and paintings, making 
full use of her knowledge of a wide variety of 
graphic techniques. She works primarily with 
paper, which she embosses in the manner of 
Braille writing, and with the resulting “blind 
stamped” paper, she creates labyrinths or, 
for example, covers the surface of the gal-
lery with drawn carpets.
k / c Terezie Petišková
Theodor Pištěk
25. 9.–24. 11.
Malířský projev Theodora Pištěka si získal 
uznání v nejrůznějších kulturních i meziná-
rodních centrech. Brněnská výtvarná obec, 
která je dlouhodobě ovlivněna konceptuál-
ním způsobem uvažování, však dosud nemě-
la možnost zhlédnout dílo tohoto malířsky 
orientovaného a romantismem ovlivněného 
umělce ve větší šíři. Výstava zdůrazní ty 
motivy a náměty Pištěkovy malby, ve kterých 
pracuje s ukrytou fantastickou významovostí 
civilizovaného světa, podléhajícímu iluzi 
o vlastní racionalitě.
en Theodor Pištěk’s painterly expression has 
been praised in many cultural centres at 
home and internationally. However, the Brno 
art community, which has long been influ-
enced by the conceptual way of thinking, 
has not yet had an opportunity to see the 
oeuvre of this painterly oriented and roman-
ticism influenced artist in a greater extent. 
The exhibition will accentuate the motifs 
and themes of Pištěk’s painting in which he 
works with hidden fantastic explanations of 
the civilised world succumbing to an illusion 
of its own rationality.
k / c Terezie Petišková

VAŠULKA KITCHEN BRNO
Centrum umění nových médií, Dům umění 
města Brna, Malinovského nám. 2
út a čt / Tue & Thu 10:00–18:00 
www.vasulkakitchen.org
Christian Doeller: Transcription
25. 6.–30. 7.
Christian Doeller (*1987) je německý umělec, 
který vytváří experimentální díla na pomezí 
vědy, technologie a filozofie. Vytvářením �
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27. 6.—28. 7.

Vernisáž: 26. 6.  16.00
Dům umění města Brna
Dům pánů z Kunštátu
Dominikánská 9, Brno
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Bötticher devised his universalist theory 
primary core and secondary art forms, 
Gottfried Semper was creating an alterna-
tive anthropologic-evolutionary theory 
in which decoration is not the secondary 
element but rather an integral part of the 
building. Curators Rostislav Koryčánek and 
Jan Kristek have chosen research projects 
of the emerging generation of young 
architects and analyze the possibilities of 
alternative thinking about a field that wants 
to be topical while accepting that they can 
never be considered modern.
k / c Rostislav Koryčánek, Jan Kristek

KONTEXT
Richard Loskot: 600 miliónů let
25. 6.–27. 7 + 6. 8.–7. 9.
Další dva díly celoroční výstavní série Richar-
da Loskota. Do spirálového prostoru scho-
diště a foyer „vrostla” soustava květin, která 
vytváří model evoluce, vědecké kategorizace 
i kvazi-kancelářskou květinovou výzdobu.
en The next two parts of the yearlong 
exhibition series of Richard Loskot. In the 
spiral-shaped space of the staircase and 
foyer, a mass of flowers “grows”, creating 
a model of evolution, scientific categoriza-
tion, and quasi-office floral arrangements.
k / c Café Utopia
Doprovodný program / 
Accompanying program:
U Vaneka v zahradě / 
At Vanek’s in the Garden
6. 7. 11:00
Okolí domu manželů Vanekových v brati-
slavské vilové čtvrti Koliba obklopuje za-
hrada. Zamýšlená parková výsadba, kterou 
doplňují autorovy keramické artefakty, se 
časem proměnila v zelenou džungli. Dopro-
vodný program k výstavě 
…když keramika ještě nebyla cool je expedi-
cí, komunitní brigádou a záchrannou očist-
nou akcí zároveň. Má zbavit zahradu od 
náletových dřevin, doslova archeologicky na 
světlo vytáhnout v zeleni skryté keramické 
artefakty a připravit půdu pro práci zahrad-
ního architekta. Pikniku a debatám o práci, 
životě a díle Imricha Vaneka se organizátoři 
nebrání. Přesné info k akci bude publiková-
no na webu a fb galerie.
en The Vaneks’ house in the Bratislava 
Koliba residential area is surrounded by 
gardens. Intentional park-like planting, 
complemented by the artist’s ceramic 
artifacts, has transformed into a lush jungle 
over time. The accompanying program to 
the exhibition… when ceramics was still 
not cool is simultaneously an expedition, 
a community service project, and rescue 

mission. The goal is to rid the garden of 
old wood, pull the greenery off the hidden 
ceramic artifacts, and prepare the ground 
for the landscape architect. The organis-
ers welcome a picnic and debate about 
the work, life and artwork of Imrich Vanek. 
Details about the event will be published on 
the gallery’s web and fb.
OPEN CALL 2020 GALERIE MLADÝCH 
Deadline 14. 7.
Info na www. galerie-tic. cz/aktuality

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

Arata Isozaki. Skici a kresby
11. 6.–6. 10.
Letošní laureát Pritzkerovy ceny, architekt 
Arata Isozaki, se podílel na zrození ikonic-
kého Muzea japonského umění a techniky 
Manggha v Krakově. Původně nesmělá 
myšlenka polského režiséra Andrzeje Wajdy 
přerostla v unikátní objekt, jenž je symbo-
lem inspirativní odvahy a energie. Vznikl ve 
spolupráci s Aratou Isozakim a Krzysztofem 
Ingardenem díky Wajdovým soukromým 
prostředkům. Příběh zrození Mangghy do-
kládají Isozakiho skici a kresby, které si lidé 
mohou prohlédnout v technickém podlaží 
vily Tugendhat.
en This year’s winner of the Pritzker Prize, 
architect Arata Isozaki, participated in the 
birth of the iconic Museum of Japanese 
Art and Technology Manggha in Krakow. 
Polish director Andrzej Wajda’s original 
modest idea grew into a unique object 
that is a symbol of inpirational courage and 
energy. It was developed in collaboration 
with Arata Isozaki and Krzysztof Ingarden 
thanks to Wajda’s private funding. The 
story of Manggha’s birth is shown through 
Isozaki’s sketches and drawings that people 
can view against the technical backdrop of 
the Tugendhat villa.
Doprovodný program / Accompanying 
program: www.tugendhat.eu

akce / events
BRNO ART OPEN 2019 
Jsem závislý objekt
4. 6.–11. 8.
www.dum-umeni.cz/bao

Východiskem koncepce 7. ročníku me-
zinárodního bienále současného umění 

en In his exhibition, the artist steps away 
from the existing approaches to the mate-
rialization of pseudo-random virtual errors 
embedded in the transmission of informa-
tion. Working with the basic shape of the 
cone that expands using 3D printing into 
a structure that evokes biological or miner-
alization processes, he creates a large set 
of variable parts of the same shape but in 
different sizes and colors that respect the 
preset rules of their own formal grammar. 
He then surprisingly intentionally provides 
these to curators as a set of objects with-
out needing to build the final composition 
in a gallery space.
k / c Zuzana Janečková, Katarína Hládeková
Erika Miklóšová: Modulovat. Mít smyslové 
zážitky a číst přírodu / Modulate. Have 
sensory experiences and read nature
6. 8–7. 9.
Projekt Eriky Miklóšové vychází z klasic-
ké modelové ateliérové situace. Tímto 
modelem je nasvícená textilie s potiskem 
vycházejícím ze skenů textur architekto-
nického prostoru – schodiště, mramorové 
podlahy, kovaného zábradlí, klenbových ar-
chitektonických prvků, parketové podlahy, 
zeleně na nádvoří… Klasický motiv zátiší je 
reakcí autorky na ateliér a výstavní prostor 
jako taký, je jejich detekcí, poctou, imitací, 
optickým klamem, vidinou, realitou i fikcí 
zároveň.
en Erika Miklošová’s project is based on 
the classical model studio. Here, the model 
is illuminated fabric with a print based on 
scans of textures in architectural space - 
stairs, marble floors, wrought iron railings, 
arches, hardwood floors, greenery in the 
courtyard. The classic still life is the art-
ist’s response to the studio and exhibition 
space as such, their detection, homage, 
imitation, optical illusion, vision, reality and 
fiction all together.
k / c Zuzana Janečková

GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE
Imrich Vanek
… když keramika ještě nebyla cool 
… when ceramics was not yet cool and 
trendy
16. 5.–27. 7.
Ačkoli Imrich Vanek (1931-2015) nepatří 
k obecně uznávaným umělcům druhé 
poloviny 20. století, jeho monumentální 
„keramické stěny” najdeme na veřejném 
prostoru v mnohých slovenských městech. 
Vanekovou doménou je keramika, kterou 
považoval za živé sochařské médium 
a soustavně usiloval o její emancipaci. 
V přezírané kategorii „jen keramik” však 

zůstal po celý život. Výstava tematizuje 
situaci umělce, jehož díla sice jsou frek-
ventovanou součástí veřejného prostoru, 
ale který je současně téměř zapomenut. 
Dalším přítomným motivem je závislost 
sociálního statusu umělce na společenské 
poptávce, které vedla Vaneka od úspěchu 
a nadstandardního hmotného zajištění po 
sociální kolaps.
en Although Imrich Vanek (1931-2015) is 
not a generally recognized artist of the late 
20th century, his monumental "ceramic 
walls" can be found in public spaces in 
many Slovak cities. Vanek’s work lay primar-
ily in the domain of pottery, which he 
considered a lively sculptural medium and 
consistently sought its emancipation. The 
exhibition focuses on an artist whose works 
are an integral part of the public space, but 
who is largely almost forgotten.
k / c Zuzana Bodnárová, Svätopluk Mikyta
Už nikdy nebudeme moderní / 
We Will Never Be Modern
6. 8.–12. 10.
To, co Rostislav Švácha nazval před více 
než dekádou „českou přísností” a Petr 
Pelčák pro sebe definoval jako „konzervati-
vismus”, do značné míry dodnes charakte-
rizuje přístup k výuce architektů na českých 
vysokých školách. Kořeny tohoto způsobu 
uvažování lze sledovat minimálně do polo-
viny 19. století, zpět k dílu architekta Karla 
Böttichera a jeho teoretickému oddělení 
univerzálně platných, tj. „pravdivých” pra-
videl „tektoniky” od potenciálně zrádného 
dekoru. Ve stejné době, kdy Bötticher 
přichází s universalistickou teorií primární 
jádrové a sekundární výtvarné formy, vytváří 
Gottfried Semper alternativní, antropolo-
gicko-evoluční teorii, kde dekorace není 
druhotnou složkou, ale integrální součástí 
stavění. Kurátorský výběr Rostislava Kory-
čánka a Jana Kristka se zabývá výzkumnými 
projekty nastupující generace mladých ar-
chitektů a analyzuje možnosti alternativního 
uvažování o oboru, který chce být aktuální 
a zároveň akceptuje, že již nikdy nemůže 
být moderní.
en What Rostislav Švácha called more than 
a decade ago "Czech severity" and Petr 
Pelčák defined for himself as "conserva-
tism" to a large extent still characterizes 
the approach to training architects at 
Czech universities. The roots of this way 
of thinking can be traced at least to the 
mid-19th century, back to the work of 
architect Karl Bötticher and his theoretical 
division of the universally applicable, ie., 
"true" rules of "tectonics" from potentially 
treacherous decor. At the same time that 

Brno Art Open 2019 je dramatický osud 
plastiky Sylvy Lacinové z 80. let 20. století, 
vytvořené pro fasádu budovy Sdružených 
výzkumných ústavů v Brně (dnes Fakulta 
informatiky MU). Tato socha unikla během 
uplynulých deseti let již dvakrát zkáze. Po 
vytržení z původního kontextu, z vazby na 
architekturu, se dostala do role „zbytečné-
ho” reliktu. V přehlídce nejsou zakotveny 
jenom otázky spojené s uměleckou výzdo-
bou ve službách politické reprezentace, 
není koncipována ani jako historická sonda, 
ani jako interpretační příspěvek k zhod-
nocování 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 pouče-
ný 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
1. Sylva Lacinová
Dům umění města Brna, Malinovského 
náměstí 652/2
� 49.1963386N, 16.6146411E
otevírací doba: út–ne 10:00–18:00
2. Maja Štefančíková
Dům umění města Brna a různá místa 
v centru města, Malinovského náměstí 
652/2
� 49.1963386N, 16.6146411E
performativní akce: 25. 7. , 17:00–18:30
11. 8. 17:00–19:00
3. Kate V Robertson
Park Moravské náměstí
� 49.1987494N, 16.6062533E
4. Laura Aldridge
Sál Břetislava Bakaly, Žerotínovo náměstí 
533/6
� 49.1982836N, 16.6026356E
5. Zsófia Keresztes
Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty 
Masarykovy univerzity
Kotlářská 267/2
� 49.2044494N, 16.5965881E
otevřeno: po–ne 9:00–17:00
vstupné do skleníku: 80/40 Kč
6. Cezary Poniatowski
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity
Botanická 554/68a
� 49.2099250N, 16.5985983E
7. Daniela a Linda Dostálkovy
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení 

technického, Aula v budově U3
Údolní 244/53
� 49.1981583N, 16.5924225E
otevřeno: út–ne 14:00–18:00
8. Marek Meduna
Údolní 212/49
� 49.1982597N, 16.5943092E
9. Marek Meduna
Staveniště Janáčkova kulturního centra, 
Besední 39a
� 49.1958636N, 16.6050111E
10. Jaroslav Sedlák a David Helešic
Praha / Fórum pro architekturu a média, 
Husova 535/18
� 49.1954383N, 16.6042156E
11. Juliana Höschlová
Pekařská 405/16
� 49.1923542N, 16.6026581E
� 8. 8. 2019, 17:00–22:00 karaoke 
performance
12. Martin Kohout
Moravské zemské muzeum, Expozice Fauna 
Moravy, Biskupský dvůr
Muzejní 298/1
� 49.1916200N, 16.6089019E
otevřeno: úterý 9:00–15:00, st–pá 9:00–
17:00, so–ne 13:00–18:00, ne 13:00-18:00
vstupné do muzea: 50/25 Kč
13. Joanna Rajkowska
Moravské zemské muzeum, park vedle 
pavilonu Anthropos
Pisárecká 273/5
� 49.1922967N, 16.5669953E
otevřeno: út–pá 9:00–18:00, so–ne 
10:00–18:00
14. Martin Zet
brownfield u dolního nádraží
� 49.1835972N, 16.6128033E
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