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Vendula Chalanková: Změna názvu vyhrazená
29. 11. 2019 – 6. 1. 2020
k / c Silvie Šeborová
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Theodor Pištěk: Angelus
25. 9. 2019 – 12. 1. 2020
Malířský projev Theodora Pištěka získal uznání
v nejrůznějších kulturních i mezinárodních
centrech. Brněnská výtvarná obec však
dosud neměla možnost zhlédnout dílo tohoto
malířsky orientovaného a romantismem
ovlivněného umělce ve větší šíři. 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 has not yet had an opportunity to see the oeuvre of this painterly
oriented and romanticism influenced artist in
a greater extent. It 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 Martin Dostál
VAŠULKA KITCHEN BRNO
Centrum umění nových médií, Dům umění
města Brna, Malinovského nám. 2
út a čt / Tue & Thu 10:00–18:00
Vstup zdarma / Free entrance
DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU
Dominikánské nám. 9 (E5)

POLE

Nová platforma Centra experimentálního
divadla zahájí činnost týdenní
přehlídkou Terénní úprava ve dnech
1. – 6. 10. 2019.
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Drop Dead Funny / Současné izraelské umění
Naama Arad, Yaron Attar, Gili Avissar, Merav
Kamel & Halil Balabin, Yael Frank, Zohar
Gottesman, Erez Israeli, Elad Larom, Roy
Menachem Markovich, Daniella Meroz, Karam
Natour, Dov Or Ner, Eran Nave, Gil Yefman,
Yaara Zach
11. 9. – 3. 11.
Přehlídka uměleckých děl, která různými
technikami a s využitím různých médií
vytvořili současní izraelští umělci. Humor
pro ně představuje výchozí prvek, jehož
prostřednictvím 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, sociálního napětí a kontroverzí.
en An exhibition of works of art created by
contemporary Israeli artists using various media. Humour represents the point of departure through which they make statements on
important issues, private and public; opening
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
Stará bydliště / Old adresses
Jan Ambrůz, Susan Donath, Moře klidu,
Proluka, Blahoslav Rozbořil, Zorka Ságlová,
Dagmar Šubrtová, Jan Albert Šturma, Martin
Zet
26. 11. 2019 – 19. 1. 2020
Název výstavy Stará bydliště (Ivan Blatný)
odkazuje nejen k více či méně pomíjivým
hodnotám, které za sebou zanecháváme, ale
také k vrstvám vědomí, vzpomínkám, jež v nás
naopak konkrétní místa zanechávají.
en The title of the exhibition – Old Addresses
(Ivan Blatný) – refers to the more or less
fleeting values that we leave behind, as well
as the layers in our consciousness and the
memories that particular places imprint in us.
k / c Vendula Fremlová
G99
Dominikánské nám. 9 (E5)
Małgorzata Szandała
11. 9. – 3. 11.
Polská umělkyně Małgorzata Szandała se
zabývá site-specific instalacemi, objekty,
konceptuálním uměním a podvratnými strategiemi. Velmi důležitou součást její umělecké
práce tvoří výzkum a obecně kognitivní role
umění. 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 is interested in site-specific installations, objects,
conceptual art and subversive strategies.
Researching is a very important part of
her artistic practice and she consider the
cognitive role of art the key aspect of her investigations. In 2018 she took part in the Brno
Artists in Residence residency programme.
k / c Richard Fajnor
Ines Karčáková
26. 11. 2019 – 19. 1. 2020
Během své rezidence se Ines Karčáková
věnovala astrofotografii a zkoumání jejího
matematicko-fyzikálního pozadí. Výsledky
této práce, doplněné o nové poznatky, budou
představeny na její výstavě v Galerii G99.
en During her residential stay Ines Karčáková
concentrated on the astrophotography and

studying its mathematical-physical background. The results of her work, with new
information added, will be presented at her
exhibition at the G99 Gallery.

GALERIE FAVU
Údolní 244/53, budova U2 (D3)
po–pá / Mon–Fri 10:00–18:00
www.facebook.com/FaVU.VUT

Stuttgartská spojka
Benjamin Bronni, Iokasti Ioannou,
Elke Lehmann, Barbara Karsch-Chaïeb,
Chris Nägele, Grazia Maria Sachitelli
25. 9. – 11. 10.
V Galerii FAVU naváže šest umělců působících
Karel Malich & utopické projekty /
ve Stuttgartu na svůj rezidenční pobyt na
Utopian Projects
Fakultě výtvarných umění a v Domě pánů
16. 10. 2019 – 11. 1. 2020
z Kunštátu a uzavřou tak kruh, který byl zaUtopické architektonické projekty Karla Malipočat právě na jejich rezidenčních pobytech.
cha jsou výsledkem jeho dlouhodobé fascinace Umělci tak vystaví díla a projekty, které reagují
prostorovými představami a jejich možnostmi, na brněnské prostředí a reálie a některé
které skýtaly pro potřeby lidstva budoucnosti. z nich se dočkají svého dokončení právě na
Jejich vize si autor od šedesátých let systetéto výstavě.
maticky zaznamenával formou přípravných
en Six artists working in Stuttgart look back at
kreseb, studií a provizorních maket, avšak
their residencies at the Faculty of Fine Arts
trojrozměrných realizací se vzhledem k omeand The House of Lords of Kunštát, closing
zeným materiálovým možnostem i nedosažia circle that began with their residencies.
telným technickým požadavkům dočkal pouze The artists thus exhibit works and projects
zlomek z nich. Ideám utopického urbanismu
that react to the Brno milieau and realia,
budoucích států, měst, ale i dílčích projektů
some of which will be completed here at the
a staveb u něj i dalších československých
exhibition
autorů předcházel nejen rozpor s koncepcí
Filip Dvořák a Martin Kolarov:
stávajících budov a měst, ale především radiAge of No Heroes
kální kritika nesvobodné společnosti a rovněž
17. 10. – 30. 11.
nově i nastolení ekologických témat. Také do
té doby netušená progresivita kosmologického Mizí figura, která látku podpírala. Zůstává jen
beztvarý kus draperie, ten však může nadále
výzkumu napomáhala vizím futurologických
nést tíhu svých původních významů, revolucí,
světů s vysokým důrazem na jejich sociální
válek, mírů... Tak jako vyprávěné legendy moha environmentální aspekt.
ly posilovat vůli lidí a osobní hrdinství, i naše
en Karel Malich’s utopian architectural
draperie v sobě pojí velká témata s formou,
projects result from his long-term fascination
která odpovídá více osobnímu prožívání.
with ideas of space and their potential for
Zkoumáme hranu mezi osobním a veřejným
the future needs of mankind. The artist has
systematically recorded these visions since the – závěsy vlající ven z oken, ulice plné bílých
vlajek.
1960s, in the form of preparatory drawings,
en The figure that supported the fabric has
studies and provisional models. However,
disappeared. All that remains is a shapeonly a small proportion has seen threeless piece of drapery, but it may continue
dimensional execution, owing to the limited
to carry the burden of its original meanings,
material possibilities and unfeasible technical
requirements.The ideas of utopian urbanism of revolutions, wars, peace… Just as narrated
legends could strengthen the people's will
future states and cities, as well as small-scale
plans and buildings, were preceded with Malich and personal heroism, our drapery is also
associated with the great themes with a form
and further czechoslovak artists not only by
that corresponds to a more personal experithe rejection of the concept of the existing
ence. We explore the boundary between the
constructions and cities but, in particular,
personal and the public – curtains billowing
by radical criticism of the unfree society and
out of windows, streets filled with white flags.
the newly introduced ecological topics. The
FAIT GALLERY
Ve Vaňkovce 2 (F6)
út – so / Tue – Sat 11:00 – 18:00
Vstup zdarma / Free admission
www.faitgallery.com

unprecedented progress of cosmic research
advanced the visions of futurological worlds
as well, including a strong emphasis on their
social and environmental aspect.
k / c Denisa Kujelová
GALERIE 209
Údolní 53 (E3)
www.facebook.com/galerie209

Galerie 209 v pravidelném čtrnáctidenním
provozu poskytuje prostor studentům FaVUT
v Brně, hostům z jiných uměleckých škol
i etablovaným umělcům mladé a střední
generace. Galerie je svobodnou platformou
otevřenou výzkumu a experimentům v umění.
Přispívá k rozšíření vzájemné komunikace
mezi ateliéry fakulty i jinými školami. Výstavy
jsou doprovázeny přednáškami či diskusemi
určenými studentům celé školy i veřejnosti.
en Galerie 209 is a free platform for research
and experimentation in art. It is a part of the
Painting II Department at the Faculty of Fine
Arts.
Zita Elznic: Víc než dost / More Than Enough
16. 10.
Gastronomie jako nestárnoucí a nevyčerpatelná součást kultury a současný trend je
hlavním tématem výstavy Víc než dost. To, co
Zitu Elznic zajímá, však není pouze líbivá mediální gastro-prezentace v podobě televizních
show, ale celá řada vztahů od samotného
napojení na masný průmysl přes konzumní
trendy až k fenoménům typu průmyslového
rybolovu. Klíčovým tématem je pak celkové
zamyšlení nad samotným vztahem průmyslu
a života jako objektu zpracování.
en Gastronomy as a timeless and inexhaustible part of culture and current trends is the
main theme. What interests Elznic, however,
is not only an appealing gastro-media presentation in the form of a television show,
but the many relationships from the actual
connection to the meat industry to consumer
trends to the phenomena such as industrial
fishing. The key issue is then the total consideration of the actual relationship between
industry and life as an object of processing.
Radka Bodzewicz, Karolína Klimešová: Eden
30. 10.
Obě umělkyně se v Galerii 209 setkávají poprvé. Spojujícími prvky, příznačnými i pro jejich
individuální tvorbu, je intuitivní proces tvorby
po vzoru přírodních principů, barev a struktur,
téma vzniku a rozrůstání a formálně pak práce
se samovolnou procesuálností v kombinaci
s jejich uměleckými zásahy, která se naplno
rozvine ve vzájemném dialogu s tématem
Rajské zahrady.
en The artists meet for the first time at
Galerie 209. The connecting elements, characteristic for their individual work, are the
intuitive creative process modeled on natural
principles, colors and textures, the theme of
creation and sprawl, and then formal work
with self processuality combined with their
artistic interventions that fully unfold in dialogue with the theme of the Garden of Eden.
Jakub Tajovský: Past na oko / Eye Trap
20. 11.
Výstava je součástí cyklu výstav Syntetická
krajina. Krajina je v tomto cyklu pojímána jako
prostředí, ve kterém se pohybujeme virtuálně
i fyzicky a vidíme ho v pravidelných úhlech
díky přijetí osvědčené perspektivy. Syntetická
krajina je vizuální polemikou o pohledu na
krajinu, který je jen vzácně bezprostřední.
Jednotící plocha malby odděluje pohled od
těla pozorovatele. V odstupu je binokulární,
lineární perspektiva pokřivena a přizpůsobena
tekuté povaze konstitučních prvků malířského
obrazu a produkčních nástrojů, rendrujících
iluze přímých zkušeností.
en Part of the series Synthetic Landscape.
In this series, the landscape is conceived as
an environment in which we operate virtually
and physically, and we see it at regular angles
through the adoption of tried perspectives.
The synthetic landscape is a visual polemic
about looking at the landscape, which is rarely
immediate.
GALERIE ARCHITEKTURY BRNO
Starobrněnská 18 (E5)
út – ne / Tue– Sun 10:00 – 18:00
www.galeriearchitektury.cz

Redefining Boundaries.
6. 11. – 20. 11.
Výstava Ateliéru fotografie Fakulty umění Rippl–Rónaie z Univerzity Kaposváru z Maďarska
představí výběr studentů tohoto ateliéru,
kteří se zaměřují na konceptuální přesahy
fotografického média.
en A selection of student work from this
studio, which focuses on conceptual overlaps
of the photographic medium.

Martina Smutná: Pokoj pro nás pro obě /
Room for Both of Us
Martina Smutná se ve svém projektu noří
do historie FaVU v Brně a pomocí sběru dat
i malířským zpracováním oživuje vzpomínky
na absolventky, které v minulosti studovaly
na FaVU malbu. Záměrem autorky není vznik
archivu, který by obsáhl především tvorbu
participujích umělkyň, ale více se zaměřuje
na vyprávění o jejich studiu a životě po škole.
Měla by tak vzniknout výstava coby databáze
příběhů umělkyň, která by mohla představit
odlišný pohled na fungování uměleckého
školství.
en Smutná taps into the history of the Faculty
of Fine Arts in Brno and with the help of data
collection and its processing with painting, he
revives memories of graduates who studied
painting there in the past.
Anastasia Serdyuk: Kámen jako archetyp /
Stone as the Archetype
18. 12. 2019 – 7. 1. 2020
Anastasia Serdyuk ve svém litografickém cyklu
zkoumá kámen jako soubor vizuálních charakteristik, detailů a východisek pro uměleckou
práci. Archetypální uvažování se mísí
s kritickým pohledem na médium litografie
a sociopolitickými přesahy geologie.
en Serdyuk examines stone as a set of visual
characteristics, details and the basis for
artistic work.
GALERIE KINA ART
Cihlářská 19 (C5)
po–so / Mon–Sat 14:00–1:00,
ne / Sun 14:00–24:0
www.facebook.com/galerieartbrno
Johana Novotná & Laura Trenčanská a.k.a.
Dog died here studio: Člověk zná dobře
hvězdu, na které žije / Man Knows Well the
Star on Which He Lives
23. 9. – 29. 10.
Název výstavy, inspirovaný článkem ze 70.
let oslavujícího dobývání vesmíru, autorky
naplňují tragikomickým obsahem, který
odkazuje k současné lidské exploataci Země.
Spíše než o přímou kritiku antropocentrismu
ale jde o ilustraci zmateného hledání svého
místa v aktuální planetární situaci. Postava
sběratele umění z krátkého filmu, cynického
a otupělého intelektuála, jednou zosobňuje právě chladný vědcův pohled na lidstvo
a jindy dá humanisticky průchod svým pocitům. Ale i moralistní lamentování v snovém
oparu je v podstatě oxymoronem: „Gaia není
nafukovací, ne každý si zaslouží žít na jejím
povrchu…”.
en The artists fill the exhibition, inspired by
a 1970s article celebrating the conquest of
space, with tragicomic content that refers to
the current human exploitation of the Earth.
Rather than a direct criticism of anthropocentrism, it is an illustration of a confused search for man’s place in the current
planetary situation. “Gaia is not inflatable, not
everyone deserves to live on her surface...”
9.–12. 10. projekce filmu Laury Trenčanské
Smoke on the Salad Fields v rámci festivalu
B16.
12. 10. doprovodný program k výstavě v rámci
festivalu B16.
Vernisáž / hudební release kolektivu BCAA
system
31. 10. 2019 – 8. 1. 2020
Projekt v sobě pojí aktivity kolektivu BCAA
system, který funguje jako hudební label
i umělecká jednotka. Video, jež představí, tak
bude zároveň uvedením nové hudební kompilace lokálních umělců. Postavy a prostředí
se divákům představí jak v obraze, tak v jednotlivých hudebních motivech, které složili
interpreti na základě sady fantasy kartiček
vytvořených kolektivem. Volný dialog obrazu
a hudby se zde stává prostorem pro rozvíjení

imaginace, jež se ve stínu environmentální
krize jeví stále potřebnější.
en A project combining the activities of the
BCAA System Collective that works as a music
label and artistic unit. The video they present
is a new musical compilation of local artists.
23. 10. doprovodný program k výstavě
k / c Kristína Jamrichová
GALERIE KLUBOVNA
Francouzská 33 (C6)
otevřeno po předchozí domluvě /
open by appointment
www.galerieklubovna.cz
Flaviu Rogojan
3. 10. – 25. 10.
Lea Rasovszky
6. 11. – 29. 11.

Vlad Nanca + Nona Inescu
4. 12. – 27. 12.
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
Pat a Mat: výběr z prací / Ivars Gravlejs
7. 9. – 3. 11.
Pat a Mat jsou dva čeští umělci, kteří spolu
od roku 1976 tvoří pracovní dvojici někdy
uváděnou také pod heslem „A je to!“ Jsou
známí svými osobitými prostorovými projekty,
které se vyznačují silně experimentální podobou a způsobem zpracování. Umělečtí kritici
vidí často v parodizujícím pohledu na dílo
Pata a Mata paralely u Marcela Duchampa,
Dietera Rotha, Jeana Tinguelyho, Jacksona
Pollocka, Petera Fischliho a Davida Weisse,
Jiřího Kovandy a Tomáše Vaňka. Při své práci
používají řadu uměleckých forem vyjádření:
malbu, objekty, plastiky, vytvořené z různých
materiálů, kinetické objekty, performanci
a multimediální instalace.
en Pat and Mat are two Czech artists who
have worked together since 1976. They are
known for their distinctive spatial projects,
which are characterized by highly experimental forms and processing methods to
create a wide variety of paintings, objects,
sculptures, kinetic objects, performance
and multimedia installations. Art critics often
see parallels with Duchamp, Roth, Tinguely,
Pollock, Fischli and Weiss, Jiří Kovanda, and
Tomáš Vaněk in their parodizing work.
k / c Jana Písaříková

barvu roku, pro rok 2019 byla zvolena Living
Coral 16-1546 – „Společenská a temperamentní, taková je přirozená povaha této
barvy. Symbolizuje naši přirozenou potřebu
optimismu a radostných snah.” Přirozená
barva umírajících korálů, přirozený trend.
Adéla Waldhauserová se aktuálně ve své
tvorbě zabývá tématem autenticity prožitku
a ambivalentním vztahem k dočasnosti.
en Every year, the Pantone Institute announces its “Color of the Year” - this year, it’s Living
Coral 16-1546 – “Sociable and spirited, the
inherent nature of this color. It symbolizes our
innate need for optimism and joyful pursuits.
The natural color of dying corals, a natural
trend.” In her current work, Waldhauserová is
examines the concept of authenticity of the
experience and the ambivalent relationship to
temporality.
Daniel Nováček: Upcycling Reality
7. 11. – 30. 11.
Daniel Nováček ve své tvorbě vychází z prostředí filmového dokumentu. Pro tento žánr
již tak trochu vyčpělá témata, jako možnosti
zachycení a reprodukce reality, dovádí do stádia ad absurdum a nachází v nich obsedantní
humor. V projektu Upcycling Reality stanovuje
základní podmínky pro fungování divadelního
konstruktu, který účastníci naplňují s cílem
zachytit a reprodukovat realitu, a tím se
pokoušejí o definici toho, co vlastně princip
reality znamená. Skrze fragmenty záznamu
realizace z letošního Pražského Quadriennale
dochází v galerii k další destabilizaci kategorie
reálného.
en Nováček’s work is based on documentary film. In this project, he sets the basic
conditions for the functioning of a theatrical
construct, which participants meet with the
goal of capturing and reproducing reality, thereby attempting to define what the
concept of reality really means. Through
fragments of recordings of the realization
at this year's Prague Quadrennial, a further
destabilization of reality takes place in the
gallery.

VÝSTAVNÍ BLOK: Místo, kde tvořím:
význam lokalizace procesu tvorby /
EXHIBITION BLOCK: The Place Where
I Create: The Importance of Location
in the Creation Process
Sérii výstavních bloků v roce 2019 uzavře
okruh reflektující míru důležitosti a podoby
vztahu vlastní umělcovy tvorby s místem, kde
aktuálně pobývá nebo pobýval a kde vzniká
jeho tvorba. Zaobírat se bude například otázkami, jaký vliv má na proces tvorby mladých
umělců dlouhodobější působení na zahraniční
stáži, vystavování v jiném nezvyklém prostředí
a vliv místní umělecké scény. Zda-li prostředí
vnímají jako cizí, uvědomují si specifičnost
daného místa, nebo už jistá unifikace některých velkých metropolí a neustálá možnost
být online tento pocit postupně stírá. Snaží
se mu pak přizpůsobit, nebo se vůči němu
postavit nějakým jiným způsobem? Nemusí se
však jednat jen o působení za hranicemi, může
jít například i o intenzivní vztah k jakémukoliv jinému místu. Zajímavá je pak v tomto
ohledu i reflexe toho, zda se do uměleckého
působení promítá fakt, zda umělec žije a tvoří
v městském centru či někde na periferii.
Sláva Sobotovičová
en A series of exhibition blocks in 2019 closes
23. 11. 2019 – 19. 1. 2020
the ring reflecting the degree of the imporVideo nebo audio kompozice Slávy Sobotovi- tance and the type of relationship of the artčové vychází z každodenních událostí, které
ist's own work with the place where they are
jsou dekonstuovány, opakovány až do bodu,
staying or residing, and where they create. It
kdy se z její počáteční samozřejmosti a přiro- deals with such issues such as the impact that
zenosti vydestiluje vnitřní umělost, nevědomá long-term stays abroad, exhibiting in different
strojenost a tradičnost. Audioinstalace je
environments, and the local artistic scene
doplněna živou akcí s Davidem Feslem.
have on the creative processes of young arten Video and audio compositions based
ists. If they perceive the environment as foron everyday events, deconstructed and
eign, are aware of the specificity of the site, or
repeated to the point where intrinsic artifici- have a certain unification of some large cities
ality, unconscious affectation and traditional
and the constant possibility of being online,
character are distilled from their initial comthis feeling increasingly blurred. Do they then
monplace nature. The audio installation is
try to adapt or resist it in some other way?
complemented by a live event with David Fesl.
This may not relate only to working abroad – it
k / c Ivana Hrončeková
can also relate to an intense relationship with
any other place. What’s interesting is then
PROSTOR PRACOVNA
whether their artistic activity reflects the
Hana Starová Kubešová: Tenda
fact that the artist lives and works in the city
7. 9. – 3. 11.
center or somewhere on the periphery.
Pro Hanu Kubešovou je nejpřirozenějším prostředkem výtvarného vyjadřování textil, který Vojtěch Rada: Černá Republika /
Black Republic
v galerii narůstá do sochařské hmoty. Hana
5. 12. 2019 – 10. 1. 2020
vychází z dlouhodobé fascinace divadelním
Místně specifická instalace o fiktivní české
prostředím, scénograficky komponovaných
technologické firmě, vyvíjející prostorové
situací a hudebních koncertů. Symbolika
simulace. Výstava bude zahájena perforbarev a předmětů, přehnaná draperie nebo
mancí v den vernisáže za použití digitálních
jen nepatrný detail je uvnitř scény daleko
technologií a poté bude během trvání výstavy
hlasitější než v běžném životě.
pokračovat sérii analogových signálů v podoen Textiles are the most natural form of
bě textu, umístěného v prostorách galerie.
expression for Kubešová, which she has
en A site-specific installation in a fictitious
massed in the gallery into sculptural forms
Czech technology company developing
which are based on long-term fascination
spatial simulation. The show will begin with
with the theatre, scenographic compositions, and concerts. The symbolism of colors performances at the vernissage using digital
technologies, and then continue throughout
and objects, exaggerated drapery or a tiny
the duration of the exhibition with a series of
detail within a scene is far louder than in
analog signals in the form of text located in
everyday life.
the gallery.
k / c Dana Balážová
k / c Dana Kinclová, Monika Rygálová,
Dominika Jackuliaková
Daniel Nováček
23. 11. 2019 – 19. 1. 2020
Dominika Jackuliaková se programově věnuje
GALERIE PITEVNA
analogové fotografii a fotografování naleKomenského nám. 2 (D5)
zených nebo inscenovaných zátiší. Výstava
po–pá / Mon–Fri 12:00–18:00
je pokračováním projektu 4500 stop, který
www.facebook.com/galeriepitevna
mapuje rozdílný život dvojčat – autorčiny
matky a tety, které na začátku 90. let rozdě- Anna Hulačová: Rezidua kolektivizace /
The Residue of Collectivisation
lila emigrace.
3. 10. – 15. 11.
en Slovak photographer Dominika Jackuliaková focuses on analogue photography,
GALERIE UMAKART
capturing found or staged still lifes. This is the
Lidická 40 (C5)
continuation of the project 4,500 Feet, which
nonstop
maps the different lives of twins – the artwww.facebook.com/Galerie-Umakart
ist's mother and aunt – who were separated
Dominika Kozáková: Fading Spells
in the early 1990s by emigration.
8. 10. – 4. 11.
k / c Ivana Hrončeková
Výstava navazuje na módní přehlídku předstaGALERIE MONOMACH
venou na Prague Fashion Week 2019. Autorka
Luční 54 (A2)
transformuje děsivé noční vidiny do oblečení,
Galerie je pohledová z ulice, otevření
které překonává a stává se revolučním stylem
po domluvě / The gallery is viewable from
života.
the street, open by appointment
en A follow up to the fashion show presented
tel. 721 053 935
at the Prague Fashion Week in 2019. The artist
www.facebook.com/galerie.brno
transforms terrifying night visions into clothing
that becomes a revolutionary lifestyle.
VÝSTAVNÍ BLOK: K obrazu svému: vizuální
k / c Karolína Kohoutková
transfer a autenticita díla /
EXHIBITION BLOCK: To His Own Image: Visual Lenka Klodová: Love Me, Paper
Transfer and Authenticity of the Work.
6. 11. – 2. 12.
Adéla Waldhauserová: Living Color 16-1546
15. 10. – 2. 11.
Barva jako entita a zástupce živé hmoty k nám
promlouvá nejistým hlasem. Vyjadřuje pýchu,
pochybnosti, obavy i naději. Rozpíná se
a mizí. Institut Pantone vyhlašuje každoročně

Lenka Klodová se s námi rozhodla v rámci
celoroční umakartové koncepce 50+ oslavit
narozeniny! Umění je tou nejlepší oslavou
a možností sdílet radostné a zlomové okamžiky našeho života s ostatními. Umakart tak
už poněkolikáté přivítá báječnou umělkyni,

pedagožku, tělovědkyni a striptérku Lenku.
A co by byla narozeninová oslava bez té
správné jedinečně tělesně uchopené výzdoby
(a dortu?)!
en Lenka Klodová decided to celebrate her
birthday as part of Umakart’s year-long 50+
concept. Art is the best way to celebrate and
share joyful milestone life events with others.
And what would a birthday celebration be
without decorations (and cake?)!
k / c Kateřina Olivová

Výstava finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého 2019 představuje nové práce skupiny
Comunite Fresca (Dana Balážová, Markéta Filipová, Marie Štindlová), Andrease Gajdošíka,
Baptiste Charneux, Marie Lukáčové a Pavly
Malinové. 30 let od založení Ceny nese výstava finalistů zcela odlišné poselství, než tomu
bylo během prvních ročníků. Letošní ročník
je v reakci na současnou klimatickou situaci
výrazně definován rozhodnutím pohánět
celou výstavu z alternativních zdrojů energie.
en The exhibition of the finalists of the
Dominika Sobolewská a Patrycja Mastej:
Jindřich Chalupecký Award 2019 presents
Polský film / Polish Film
new works by the Comunite Fresca group
3. 12. 2019 – 6. 1. 2020
(Dana Balážová, Markéta Filipová and Marie
Interaktivní architektura spojující umění
Štindlová), Andreas Gajdošík, Baptiste Chara design versus tělesné a senzoricky bohaté
plastiky a koláže – zdánlivě nesouvisející tvor- neux, Marie Lukáčová and Pavla Malinová.
ba Dominiky Sobolewské a Patrycje Mastej má Thirty years on from the founding of the
Award the exhibition of the finalists is sending
několik spojovacích linek, mj. jejich společné
působení v „Interactive Space Design labora- a very different message than that of the early editions. In response to the current climate
tory“ Akademie Umění a Designu Eugeniusze
situation this year’s event is clearly marked by
Gepperta ve Vratislavi. Pro brněnskou galerii
Umakart vytvořily projekt, ve kterém Dominika the decision to supply the whole exhibition
with energy from alternative sources.
komentuje a vyvažuje Patrycjinu senzualitu
k / c Karina Kottová, Barbora Ciprová
a spontaneitu.
en Interactive architecture combining art and
design versus physical and sensory rich sculptures and collages - the seemingly unrelated
creations of Dominica Sobolewski and Patrycya Mastej have several connecting threads,
including their joint work at the "Interactive
Space Design Laboratory" at the Eugeniusz
Geppert Academy of Art and Design in
Wroclaw. For Umakart they created a project
in which Dominika comments on and balances
Patrycja’s sensuousness and spontaneity.
k / c Karin Písaříková
INDUSTRA ART
Masná 9, areál Mrazíren Rovner (F7)
st – so / Wed–Sat 13:00 – 19:00,
ne / Sun 10:00 – 19:00
industra.space
Ján Valík: Abstraktní realita a dočasná
sousedství / Abstract reality and temporary
neighborhood
do / until 6. 10.
Hana Garová, Markéta Adamcová,
Vojtěch Kovařík
16. 10. – 17. 11.
k / c Dominik Gajarský
Barbora Fastrová a Johana Pošová
prosinec / december
k / c Tereza Jindrová
bližší informace na webových stránkách a fb
Industra Art / more info on the Industra Art
website and fb
KNIHKUPECTVÍ ARTMAP / BOOKSTORE
Místodržitelský palác,
Moravské náměsti 1a (D5)
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
Volný vstup do stálých expozic /
Free admission to the permanent
exhibitions.
Stálá expozice v Uměleckoprůmyslovém
muzeu z důvodu rekonstrukce uzavřena /
Permanent exhibition in the Museum
of Applied Arts was closed due to
reconstruction.
www.moravska-galerie.cz
PRAŽÁKŮV PALÁC / PRAŽÁK PALACE
Husova 18 (D5)
ART IS HERE: Nové a Moderní umění /
New and Modern Art
Stálá expozice Nové umění přináší vybrané
kapitoly a příběhy umění po roce 1945. Její
osu tvoří umělecká sbírka a archiv Jiřího Valocha, klíčové osobnosti nejen kulturního Brna.
Dočasná intervence v expozici: Kateřina Šedá:
Každej pes jiná ves, Pavel Hayek: Fotogramy,
Barbora Klímová: REPLACED, Vladimír Kokolia,
Tai Shani: Tragodía. 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,
a 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, Vladimír Kokolia, Tai Shani: Tragodía.
Exhibition Modern Art intervened by German
artist Clemens von Wedemeyer includes
works by Emil Filla, Toyen and Jan Zrzavý.
k / c Ondřej Chrobák, Petr Ingerle,
Jana Písaříková
Tai Shani
27. 9. – 8. 12.
Tai Shani je britská konceptuální umělkyně,
performerka, fotografka a videoartistka, která
napříč nejrůznějšimi žánry vytváří snové
a fantazijní instalace, videa a obrazy založené
na experimentálních textech. Ve stálé expozici 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 installations,
videos and images across different genres,
based on experimental texts. She will stage
a temporary intervention in the permanent
exhibition ART IS HERE in collaboration with
the Jindřich Chalupecky Society.
k / c Tereza Jindrová
HLAVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTOR /
MAIN EXHIBITION SPACE
Cena Jindřicha Chalupeckého 2019 /
Jindřich Chalupecký Award 2019
27. 9. 2019 – 19. 1. 2020

ATRIUM

Raději sbírat motýly? /
Better to Collect Butterflies?
27. 9. 2019 – 19. 1. 2020
Výstava představuje portréty Richarda Adama
očima umělců, se kterými spolupracoval.
Při této příležitosti byla vydána publikace,
ve které Richard Adam líčí příběhy umělců,
s nimiž se v životě setkal. Kniha vzpomínek
mapuje více než 40 let jeho postupného
pochopení a sbírání moderního českého
umění, především pak malířství.
en The exhibition features portraits of Richard Adam through the eyes of artists with
whom he worked. In a publication coinciding
with the exhibition Richard Adam narrates
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
KNIHOVNA
Nejkrásnější české knihy roku 2018 /
The Most Beautiful Czech Books 2018
21. 11. 2019 – 27. 2. 2020
Výstava představuje oceněné knihy v letošním
již 54. ročníku stejnojmenné soutěže pořádané Ministerstvem kultury ČR a Památníkem
národního písemnictví.
en The exhibition presents books awarded in
the 54th year of this competition organised
by the Ministry of Culture of the CR and the
Museum of Czech Literature.
k / c Judita Matějová
MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC /
GOVERNOR’S PALACE
Moravské náměstí 1a (D5)
Brno předměstí Vídně /
Brno as a Suburb of Vienna
od / since 14. 11.
První etapa nové dlouhodobé výstavy je
věnovaná umění 19. století a zabývá se uměleckým vztahem Brna a Vídně. Její součástí
jsou oddíly věnované secesi, folklorismu
a historismu. Expozice kombinuje ukázky
umění i uměleckého řemesla – rozsáhlý
studijní depozitář keramiky, porcelánu a skla.
Výjimečný je rovněž grafický kabinet, který
představuje pozoruhodnou sbírku rakouské
secesní kresby a grafiky, jejíž jádro tvoří
práce dvou největších rakouských secesních
malířů Gustava Klimta a Egona Schieleho.
en The first stage of a long-term exhibition
project is devoted to 19th-century art and
exploring the artistic links between Brno and
Vienna. The show is divided into sections on
the art nouveau, folklorism and historicism,
and combines examples of art and arts and
crafts drawn from a vast study depository
of ceramic, porcelain and glass. The graphic
art room presents a remarkable collection
of Austrian art-nouveau drawings and prints,
the core of which are works by two luminaries of Austrian art-nouveau painting, Gustav
Klimt and Egon Schiele.
k / c Zdeněk Kazlepka, Petr Tomášek, koncept / concept: 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 & Peter Demek: Ve vile /
In The Villa
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 geometrických 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 selection 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 workmanship. 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
říjen / October: čt–ne / Thu–Sun 10:00–
17:00, listopad – prosinec / November –
December: so–ne / Sat–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. 2019 – 26. 4. 2020
Rakouský designér a architekt, ale také důležitá
osobnost secesního vídeňského hnutí Wiener
Secession v čele s Gustavem Klimtem a jeden
z kmenových designérů Wiener Werstätte – to
byl Otto Prutscher. Patřil k žákům a později
také nejbližším spolupracovníkům Josefa
Hoffmanna. Výstava 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 was
a student and later co-worker of Josef
Hoffmann. The exhibition reveals a significant
connection between him and Otto Prutscher.
k / c Rostislav Koryčánek, Rainald Franz

k / c Matyáš Dlab, Anna Babjárová, Gejza
Horváth, Zbyněk Andrš
Bohatý doprovodný program – viz www /
Accompanying programme – see www
OFF / FORMAT
Gorkého 41 – dvorní trakt / yard (D4)
út / Tue 16:00–19:00, ne / Sun 14:00–19:00
tel: +420 737 969 098
www.offformat.cz
Andrey Rachinskiy & Daniil Revkovskiy:
War of Inscriptions
2. 10. – 23. 10.

od 14. 11. 2019

HRAD ŠPILBERK (MUZEUM MĚSTA BRNA)
Špilberk 210/1 (D4)
út–ne / Tue–Sun 09:00–17:00
www.spilberk.cz
Architekt Friedrich Weinwurm:
Nová cesta / New Path
29. 8. – 3. 11.
Nejvýraznějšího představitele architektonické avantgardy na Slovensku Friedricha
Weinwurma (1885–1942) přiblíží monografická výstava připravená ve spolupráci se
Slovenskou národní galerií. Poprvé v Česku
budou představeny jeho realizované stavby,
a to prostřednictvím originální plánové dokumentace, 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, Friedrich 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, photography and his writings on architecture.
Baron Trenck: Nová tvář legendy /
The New Face of a Legend
3. 10. – 31. 12.
Od smrti nejslavnějšího špilberského vězně,
barona Františka Trencka, letos uplyne 270 let.
Jeho mumii, která odpočívá v Kapucínské hrobce, zkoumali historici Muzea města Brna spolu
s vědci z Masarykovy univerzity. Výsledky jejich
bádání představí výstava na Špilberku. K vidění
bude i unikátní fyzický a virtuální 3D model
jeho tváře i pohyblivý model celé postavy.
en This year marks the 270th anniversary of the
death of the most famous Špilberk prisoner,
Baron Franz Trenck. His mummy, which rests
in the Capuchin crypt, was examined by historians from the Museum of the City of Brno together with scientists from Masaryk University.
The results of their research will be presented
at an exhibition at Špilberk Castle, including
a unique physical and virtual 3D model of his
face and a moving model of his entire body.
Karla Hanušová: Zem za zavřenýma očima /
The Ground Behind Closed Eyes
28. 11. 2019 – 2. 2. 2020
Brněnská výtvarnice Karla Hanušová ve své
tvorbě slučuje umění obrazu i slova. Píše povídky i beletrii, sama tvoří trikové animované
filmy, jejichž výtvarnost odkazuje k dílu Jana
Švankmajera či Karla Zemana, k tomu vytváří
obrazy, kresby a koláže. Hostem výstavy je ilustrátor, sochař a tvůrce pohádek Alois Mikulka.
en Brno designer Karla Hanušová writes short
stories and fiction, creates her own animated
films that refer to the work of Švankmajer and
Zeman, and creates paintings, drawings and
collages to go along with them. The guest artist is illustrator, sculptor and creator of fairy
tales Alois Mikulka.
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY /
MUSEUM OF ROMANI CULTURE
Bratislavská 67 (C7)
út – pá, ne / Tue–Fri, Sun 10:00 – 18:00
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 exposition it
offers temporary exhibitions, public events,
so as it coordinates scientific research and
activities for local children.
Příběh Romů / The Story of The Roma
Stálá expozice / Permanent exhibition
Lavutara. Cestami romských muzikantů
a jejich písní / The Journeys of Roma
Musicians and Their Songs
8. 5. 2019 – 3. 5. 2020

Tvorba uměleckého dua z východoukrajinského Charkova vyrůstá z kontextů jím obývaného
prostředí, ať už se jedná o rozporuplné
dědictví sovětských a postsovětských časů či
zcela aktuální občanský a geopolitický konflikt
na východní hranici státu. Metody umělců
jsou kritické, analytické, provokativní. Někdy
pracují s pečlivým dokumentaristickým sběrem a zkoumají ostalgický patos, jeho vizuální
archetypy a kulturní vzorce. Jindy zjevněji
i guerrilově intervenují do veřejného prostoru, zaujímajíc „jinou“ perspektivu ve střetech,
které v něm probíhají.
en The work of this artistic duo from Kharkiv
in eastern Ukraine grows out of context of the
environment they inhabit, whether it is the
contradictory legacy of the Soviet and postSoviet times or the entirely current civil and
geopolitical conflict on the eastern border of
the country. The artists' methods are critical,
analytical, provocative. Sometimes they work
with careful documentary collection and
exploring ostalgic pathos, its visual archetypes
and cultural patterns. At other times they
intervene openly, guerrilla-style, in the public
space, occupying the "other" perspective in
clashes taking place there.

MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC, MORAVSKÉ NÁM. 1A, BRNO
WWW.MORAVSKA-GALERIE.CZ

projekt VýTěr 2019:
Projekt inicioval spolupráci 14 týmů umělců
a teoretiků, kteří pro galerii OFF/FORMAT
připravili své návrhy výstav. Z nich byly odbornou komisí vybrány tři, které budou během
podzimu realizovány:
en The project was initiated by the cooperation of 14 teams of artists and theorists who
created proposals for exhibitions for the
gallery OFF / FORMAT. An expert committee
then selected three that will be implemented
throughout the autumn:
Maud Kotasová, Jiří Staněk + Martina Ivičič
30. 10. – 17. 11.
Jiří Dolinski, Filip Švehla + Adam Vrbka
20. 11. – 8. 12.
Zuzana Bartošová, Andrea Uváčiková +
Barbora Hájková
11. 12. 2019 – 5. 1. 2020
POLANSKY GALLERY
Lidická 26 (zadní vchod) (C5)
čt–so / Thu–Sat 14:00–18:00
www.polanskygallery.com

Brno

I had amnesia once or twice
Raids Kalniņš, Robertas Narkus,
Līva Rutmane, Viktor Timofeev,
Marta Trektere, Amanda Ziemele
22. 10. – 21. 12.
k / c Kaspars Groševs, Christina Gigliotti
PRAHA / FÓRUM PRO
ARCHITEKTURU A MÉDIA
Kulturní prostor s kavárnou
Nádvoří Pražákova paláce,
Husova 18 (D5)
po–pá / Mon–Fri 10:00–00.00,
so–ne / Sat–Sun 12:00–00:00
prahavbrne.cz, www.forum4am.cz
TIM Master class / Videogram 89:
Vojtěch Pecka – Pohled do propasti? /
View Into the Abyss
2. 10. 19:00
projekce, diskuse / screening, discussion
Trans Synthetic Vocalities
3. 10. 17:00
workshop
Křest monografie TIMO b jako brno v Brně
4. 10. 19:00
křest knihy / book launch
Otomo Yoshihide, IQ+1
5. 10. 20.00
koncert / concert
DEN ARCHITEKTURY: This Cold Life &
Melting Souls
7. 10. 19:00
projekce / screening

Od šlechtických dvorů, venkovských muzik,
městských kaváren až po prestižní světová
pódia jsou Romové světu známí jako hudebníci, 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 to, 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 desítkami 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 masterly – but through the fascinating diversity of
its forms, genres, and types, a centuries-old
characteristic remains, irreplaceable and inseparable from their everyday and festive life.

TIM Master class / Videogram 90:
Spolka – NEVER NEVER: město, láska
a utopie
9. 10. 19:00
projekce, diskuse / screening, discussion
Blešák
12. 10. 12.00
burza / flea
TIM Master class: Platforma RUVK
16. 10. 19:00
přednáška, diskuse / lecture, discussion
Final_Final_Petr Jambor
22. 10. 19:00
vernisáž / opening
TIM Master class: Marcela Straková – 8smička
– zóna pro umění
23. 10. 19:00
projekce, diskuse / screening, discussion
Final_Final_Anetta Mona Chisa
24. 10. 19:00
přednáška, diskuse / lecture, discussion
Final_Final_Atlas of places
29. 10. 19:00
přednáška, diskuse / lecture, discussion

Karel Malich & utopické projekty
16. 10. 2019 – 11. 1. 2020
Fait Gallery

TIM Master class / Videogram 91:
Jonáš Gruska – LOM
30. 10. 19:00
projekce, diskuse / screening, discussion
TIM Master class / Videogram 92:
Aleš Čermák – Distribuce flexibity
6. 11. 19:00
projekce, diskuse / screening, discussion

�

01/10 – 31/12 2019
Současné umění v brněnských galeriích
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TIM Master class / Videogram 93:
Eva Priečková – Body as landscape
of unknown
13. 11. 19:00
projekce, diskuse / screening, discussion

Týdenní přehlídka k zahájení činnosti platformy Terén.
en A week-long show for the launch of the
Terén (Terrain) platform.

G

Slavnostní zahájení / Gala Opening
1. 10.
Hudeba / Music: Elia Moretti, Martin Janíček
a Roman Radkovič Collective.

TIM Master class: Zuzana Jakalová
20. 11. 19:00
přednáška, diskuse / lecture, discussion

A. Gide / B. Martinů: Oidipus
2. 10.
Světová premiéra v rámci festivalu Moravský
podzim v režii Marka Thera.
en World premiere at the Moravian Autumn
festival directed by Mark Ther.

TIM Master class: Cristina Maldonado
� 27. 11. 19:00
přednáška, diskuse / lecture, discussion
TIM Master class: Ivana Hrončeková,
Dana Balážová – Galerie města Blanska
vs Grau kolektiv
4. 12. 19:00
přednáška, diskuse / lecture, discussion

H

Souboj Titánů
6. 12. 19:00
večírek divadla D’Epog / party
TIM Master class: Matyáš Dlab –
Terén pole performativního umění
11. 12. 19:00
přednáška, diskuse / lecture, discussion
TIM Master class Divoká karta
18. 12. 19:00
přednáška, diskuse / lecture, discussion

I

SOLO OFFSPACE
Körnerova 9 (D5)
solooffspace.tumblr.com
www.facebook.com/solo.offspace

Aktuální program sledujte na fb galerie /
For further program see the gallery's fb page.
STROM ART GALLERY
třída Kpt. Jaroše 31 (C5)
út– pá / Tue–Fri 13:00–18:00
stromart.cz

J

Marian Palla & Vladimír Merta
11. 10. – 15. 11.
TERÉN
Zelný trh 294/9 (E5)
jasuteren.cz

Pole performativního umění. Terén Brna
se stane Terénem. Nová dramaturgická,
produkční a distribuční platforma Centra
experimentálního divadla zahájí činnost
týdenní přehlídkou Terénní úprava ve dnech
1. – 6. 10. 2019.
en The field of performing arts. The terrain
of Brno becomes Terén (Terrain). The new
dramaturgical, production and distribution
platform of the Center for Experimental
Theater will launch its activities with the
week-long showcase Landscaping from 1 - 6.
10. 2019.
Program:
Terénní úprava / Landscaping
1. – 6. 10. 2019

SOfT w/ IA
9. 11.
Noc varšavského labelu, dříve známého
pod názvem Intruder Alert. Kry – B.yhzz –
MM'99 – Hikari – Trauma.
en Evening by the Warsaw label formerly
known as Intruder Alert. Kry – B.yhzz – MM'99
– Hikari – Trauma.

ným místem bratrů Strugackých a Andreje
Tarkovského.
en Fragment 0 is Žilina’s fourth CGI animation about a fictitious virtual environment,
called Zones, inspired by the demolished yet
miraculous place of the Strugatsky Brothers
and Andrei Tarkovsky.
k / c Katarína Hládeková

Nové sady 2 – RFK: Poslední večeře
7. – 9. 11.
Performance a instalace ve veřejném prostoru křesťanského ekumenicko-feministického
kolektivu.
en Public performance and installation by
a Christian-ecumenical-feminist collective.

Nové sady 3 / New Sets 3 – Rafani: PRO
GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE
18. 11.
Už
nikdy nebudeme moderní /
Premiérové uvedení audiovizuální performanWe Will Never Be Modern
ce uměleckého kolektivu.
do / until 19. 10.
en Audiovisual performance premiere.
Výstava je kurátorským výběrem šesti
INSIDER – premiéra
výzkumných projektů mladých architektů. Je
28. 11., reprízy: 29. 11., 30. 11., 1. 12.
sondou do podvědomí nastupující generace,
Performance mezinárodního autorského
která chce být aktuální, ale uvědomuje si,
kolektivu pod vedením Cristiny Maldonado na že už nikdy nemůže být moderní. Projekty
pomezí VR a fyzické reality.
dokumentují, že ztráta morální nadřazenosti
en Cristina Maldonado directs the collectispojené s moderním projektem nemusí vést
ve’s performance on the border between VR
k demoralizaci a relativizace vlastní pozice
and physical reality.
nemusí vést k chaosu.
en Curators have chosen research projects of
Nové sady 4 – Global Genocide Inc.:
the emerging generation of young architects
Party-Extinct-Repeat
and analyze the possibilities of alternative
8. – 10. 12.
thinking about a field that wants to be topiIntervenční akce do veřejného prostoru.
cal while accepting that they can never be
Ambiciózní podnikatelský záměr na pozadí
blížící se tragédie, svátkokaz, politováníhodná considered modern.
k / c Jan Kristek, Rostislav Koričánek,
negativní externalita.
en Interventions in public space. An ambitious Jaroslav Sedlák
plan against the background of impending
Geniální přítelkyně / Fantastic Girlfriend
tragedy, regrettable negative externality.
Vasil Artamonov, Patricie Fexová,
Blanka Jakubčíková, Viktor Korpaczewski,
TIC GALERIE
Alexey Klyuykov, Hana Puchová ad.
TIC Brno, Radnická 4 (E5)
29. 10. 2019 – 11. 2. 2020
út – pá / Tue–Fri 10:00 – 18:00,
Titul výstavy cituje románovou tetralogii Eleny
so / Sat 10:00 – 14:00
Ferrante, která je velkolepým portrétem
www.galerie-tic.cz
vypravěččiny kamarádky. Východiskem
výstavy je žánr portrétování přátel na příkladu
GALERIE MLADÝCH
několika současných umělkyň a umělců.
Radim Langer: Abstraktní stroj /
Kurátorky sledují témata identity, zobrazení
Abstract Machine
i vývoje tohoto tradičního malířského
do / until 19. 10.
konceptu v éře smart-phone portrétů.
V aktuálním přístupu Radima Langera se mísí
en The title of the exhibition cites the
abstrakce – realismus – vytváření malby jako
tetralogy by Elena Ferrante, a magnificent
nové skutečnosti, vypracovávání tělesnosti
portrait of the narrator's friend. The starting
a deteritorializace obrazu na bázi kartograpoint of the exhibition is the genre of
fického rozbití světa, mizení přírody a vlastní
portraiture of friends using the example of
autobiografie.
several contemporary artists and artists.
en In his current work, Langer combines
The curators map the themes of identity,
abstraction – realism – paintings as a new
representation and development of the
reality, working with physicality and detertraditional concept of painting in the era of
ritorialisation of the image on the basis of
smartphone portraits.
cartographic destruction of the world, disapk / c Marika Kupková, Patricie Fexová
pearing nature, and his own autobiography.
KONTEXT
Kateřina Baránková: Chci tě vyděsit svým
klidem / I Want to Scare You With My Calm
Richard Loskot: Z cyklu spirál vol. 4 /
29. 10. – 30. 11.
Existuje jenom přítomnost // From the Spiral
Instalace Kateřiny Baránkové tématizuje neSeries Vol. 4 / There is Only the Present
jednotnost těla a mysli, s tím spojené hledání do / until 19. 10.
klidu a vytváření zdání vyrovnanosti. Tato me- Bublina jako symbol pomíjivosti a neustále se
tafora vychází původně z autorského textu, ve množící přítomnosti, jako prostředek současvýsledku ale pracuje s materialitou.
ného jazyka vedoucí k motivu vanitas – homo
en Baránková’s installation addresses the
bulla est.
disunity of body and mind, the associated
en The bubble as a symbol of transience and
search for peace, and creating a semblance
constantly multiplying presences, as a means
of equilibrium.
of contemporary language leading to the
k / c Ivana Hrončeková
theme of vanitas – homo bula est.

Ústaf-voiceband.cz: Na staré fotce
8. 11.
Nejnovější produkce vokálního souboru podle
sbírky Pernambuco Ivana Wernische.
en The newest production by the Brno vocal
ensemble based on the collection Pernambuco by Ivan Wernisch.

Michal Žilinský: Fragment 0
10. 12. 2019 – 11. 2. 2020
Fragment 0, videoprojekce umělce Michala
Žilinského, je v pořadí jeho čtvrtou CGI (computer graphic interface) animací s tématem
fiktivního virtuálního prostředí, tzv. Zóny,
inspirovanou zborceným a zároveň zázrač-

Gob Squad: Super Night Shot
3. 10.
Performance mezinárodního autorského kolektivu konfrontující městské prostředí Brna.
en Performance by the international art collective confronting Brno’s urban environment.
SOfT w/ T R R U E N O
4. 10.
Showcase argentinského kolektivu hudebních
producentů a producentek TRRUENO:
en howcase of TRRUENO, an Argentine team
of music producers:
Bungalovv – Candie – Agustin Genoud –
Tatiana Heuman QEEI – MAAY – VLZQUES.
Otomo Yoshihide, IQ+1
5. 10.
Koncert legendy současné avantgardní scény.
en Concert by the legend of the contemporary avant garde scene.
Dětský program Teréňák / Kids’ Program
6. 10.
Divadlo, dílny, hudba / Theater, workshops,
music. Tereza Říčanová – Dagmar Urbánková – Československé klacky – Samčo, brat
dážďoviek.
Roberta Štěpánková, Ivan Palacký:
Na brehu, Janus / On the Bank, Janus
10. 10.
Duet hudby Ivana Palackého a tance Roberty
Štĕpánkové.
en Duet of Ivan Palacky’s music and Roberta
Štěpánková’s dance.
Nové sady 1 – The Acts
25. 10.
Participativní performativní událost irského
autora Wayna Jordana.
en Participatory performative event by Irish
author Wayne Jordan.
Ryoko Akama: 始末 (shimatsu) 02
27. 10.
Zvuková performance japonské umělkyně
a skladatelky.
en A sound performance by the Japanese
artist and composer.

Richard Loskot: Z cyklu spirál vol. 5 /
From the Spiral Series Vol. 4
29. 10. – 30. 11.
V první části svého posledního diptychu
využije Loskot stoupání po točitém schodišti
prostoru Kontext pro tematizování principu
růstu a progresu. Stejně jako v předchozích

projektech vytvoří napětí mezi zcela konkrétní místně specifickou situací a abstraktní
kontemplací.
en In the first part of his last diptych Loskot
uses the act of climbing a spiral staircase in
the Kontext space to address the principles
of growth and progress. As in the previous
projects, it creates a tension between the
highly site-specific situations and abstract
contemplation.

ZAAZRAK | DORNYCH
Koliště (E6)
otevřeno v době akce nebo po domluvě /
open at the time of the event or by
appointment +420 777 487 712
www.facebook.com/zaazrakdornych

Artist-run space zaměřený na prezentaci
aktuálních přístupů v různých médiích. Funguje v nepravidelných intervalech převážně
vernisážovou formou (jindy po dohodě, nebo
sledujte fb). Zaazrak|Dornych se nachází
Richard Loskot: Z cyklu spirál vol. 6 /
v prostoru pod železničním nadjezdem mezi
From the Spiral Series Vol. 4
ulicemi Koliště a Dornych.
10. 12. 2019 – 11. 2. 2020
Na závěr roku Richard Loskot svůj sedmidílný en Artist-run space devoted to presenting
cyklus realizovaný v prostoru Kontext zakončí contemporary approaches in various media. It
příznačně komentářem k motivu zániku exem- opens at irregular intervals mainly for vernisplifikovaném na pohybu po schodech směrem sages (otherwise by appointment or watch
dolů, čímž metaforicky krom nabídnuté fyzic- fb). Zaazrak|Dornych is located in an area
ké zkušenosti také pootevře dveře k uvažování under the railway overpass between Koliště
and Dornych Streets.
nad poklesem duševním.
en At the end of the year, Richard Loskot
Jiří Topínka: Zpustlost / Depravity
will finish his seven-part series at Kontext
4. 10.
with a commentary on the theme of demise
Aleš Zapletal: Smutná jóga / Sad Yoga
exemplified by motion down the stairs that
25. 10.
offers, in addition to the physical experience,
Natálie Drevenáková: Age of Butterfly,
a metaphorical opening of a door to thinking
Phase I.
about mental decline.
22. 11.
k / c Café Utopia
VILA TUGENDHAT
Černopolní 45 (B6)
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

ArtMap se těší finanční podpoře:

Statutární město Brno

Arata Isozaki. Skici a kresby /
Sketches and drawings
do / until 6. 10.
Doprovodný program /
Accompanying Program
nutná rezervace / reservations required
Příběh zrození MANGGHA / The Story of the
Birth of MANGGHA
4. 10. 17:00, přednáška, projekce / lecture,
screening
Finisáž výstavy Arata Isozaki. Skici a kresby
zakončená přednáškou architekta Krzysztofa Ingardena o příběhu zrození ikonického
Muzea japonského umění a techniky Manggha
v Krakově a projekcí filmu Nejdůležitější je myšlenka: Architektonické vášně Andrzej Wajdy
(dokument, 72 min).
Mies on Scene
6. 10. 19:30, projekce / screening
Mies on Scene (Španělsko, Pep Martín, 2018,
španělsky s anglickými titulky) – Snímek
odkrývá tajemství budovy, která po 57 letech
přestala existovat, a přesto se významně
zapsala do dějin architektury. Dokument
o vzniku a znovu postavení německého pavilonu v Barceloně, za kterým stojí Mies van der
Rohe a Lilly Reich.
Iconic Houses Lecture: Pavel Kuzněcov –
Dům Konstantina Melnikova
15. 10. 18:00, přednáška, projekce / lecture,
screening
Přednáška ředitele Státního muzea Konstantina a Viktora Melnikovových a zástupce
ředitelky Státního muzea architektury A. V.
Ščuseva. Přednášku doprovodí fragmentárně dochovaný dokumentární film s názvem
Konstantin Melnikov (1999). Přednáška bude
tlumočena.

Mapa © Map Design
www.mapdesign.eu
Vydává Artmap, z.s., texty pocházejí
ze zdrojů galerií a institucí
Sídlo: Vojtěšská 18, Praha 1,
info@artmap.cz, www.artmap.cz
www.knihkupectvi.artmap.cz
Grafické řešení Petr Hrůza

99 Kč/4.70 €

Final_Final_Takk architecture
12. 11. 19:00
přednáška, diskuse / lecture, discussion

říjen 2019

Joža Uprka, Jízda králů ve Vlčnově, 1897, olej, plátno, 172 x 312 cm, k vidění v nové stálé expozici
BRNO PŘEDMĚSTÍ VÍDNĚ. Místodržitelský palác, Moravské nám. 1a, od 14. listopadu

FAIT GALLERY

ART+ANTIQUES
měsíčník o umění, architektuře,
designu a starožitnostech.
www.artcasopis.cz

