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Martin Zet, sochař Miloš Zet 
Zdi, sokly a makety, 12. 2. – 19. 4. 
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his gradual submergence into modern Czech 
art, in particular painting.
k / c Ondřej Chrobák

KNIHOVNA
Nekrásnější české knihy roku 2018 /
The Most Beautiful Czech Books 2018
do / until 28. 2.
Výstava Nejkrásnější české knihy roku 2018 
představuje v Knihovně Moravské galerie 
oceněné knihy v letošním již 54. ročníku 
stejnojmenné soutěže pořádané Minister-
stvem kultury ČR a Památníkem národního 
písemnictví.
en The Most Beautiful Czech Books 2018 
exhibition in the Moravian Gallery Library 
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 (E5)

Brno předměstí Vídně
Stálá expozice od / Permanent exhibition 
from 14. 11. 2019
Moravská galerie otevřela v Místodržitelském 
paláci první etapu nové dlouhodobé výstavy. 
Expozice je věnovaná umění 19. století a za-
bývá se uměleckým vztahem Brna a Vídně. 
Její součástí jsou oddíly věnované secesi, 
folklorismu a historismu. Expozice kombinuje 
ukázky umění i uměleckého řemesla – roz-
sáhlý 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 In the Moravian Gallery in Brno in the 
Governor’s Palace just has started the first 
stage of a long-term exhibition project de-
voted to 19th-century art which is 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 luminar-
ies of Austrian art-nouveau painting, Gustav 
Klimt and Egon Schiele.
k / c Zdeněk Kazlepka, Petr Tomášek, kon-
cept / 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

Ve vile / In The Villa:  
Eva Eisler – Peter Demek
do / until 1. 3.
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 převáž-
ně 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 sur-
prise 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 orna-
mentation 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

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

Josef Hoffmann: Inspirace / Inspirations
Stálá expozice / Permanent exhibition
Josef Hoffmann: Otto Prutscher
do / until 26. 4.
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 Seces-
sion Movement led by Gustav Klimt, and one 
of the founding designers of Wiener Wer-
stätte—all of this applies to Otto Prutscher. 
He belonged to the students and later co-
workers 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

Karla Hanušová: Hajundija, zem za 
zavřenýma očima / Hayundiya, The Ground 
Behind Closed Eyes
do / until 2. 2.

Brněnská výtvarnice Karla Hanušová ve své 
tvorbě slučuje umění obrazu i slova. Píše po-
vídky 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. Propojí se tím dva světy, tak blízké, 
a přitom zcela originální.
en Brno designer Karla Hanušová combines 
images and words in her art. She writes 
short stories and fiction, creates her own 
animated films, whose artistry refers to the 
work of Jan Švankmajer and Karel 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.
k / c Ilona Víchová
Pavel Kopp & Karol Kállay: Italy
do / until 1. 3.
P. Kopp a K. Kállay – dva fotografové, 
které spojil zájem o Itálii. Oba ji zachytili 
hledáčkem legendárních fotoaparátů LEICA 
ve druhé polovině minulého století, a to ve 
stylu street photography. Jejich nestárnou-
cí záběry věčně živého jeviště italských ulic 
jsou vyznáním lásky k této kolébce evropské 
kultury.
en Kopp and Kállay – two photographers 
with a shared interest in Italy. Both captured 
the country through the viewfinders of 
their legendary Leica cameras during the 
second half of the 20th century, in the style 
of street photography. Their timeless shots 
of the live stage of Italian streets are a dec-
laration of love to this cradle of European 
culture.
Obnovená brněnská synagoga 
ve fotografiích Libora Teplého / 
The Restored Brno Synagogue in 
the Photographs of Libor Teplý
10. 3. – 26. 4.
Fotografie Libora Teplého přiblíží synagogu 
Agudas Achim po její nedávné rekonstrukci. 
Jde o jedinou sloužící synagogu v Brně, 
potažmo na Moravě. V puristickém stylu ji 
navrhl významný brněnský židovský architekt 
Otto Eisler, otevřena byla roku 1936.
en Libor Teplý’s photographs portray the 
Agudas Achim synagogue, the only functional 
synagogue in Brno, and in Moravia by exten-
sion, after its recent renovation.
Jiří Bielecki: Vznášet se a chvět v siločarách 
přitažlivosti (Jiří Bielecki v dialogu 
s Daliborem Chatrným, Stanislavem 
Kolíbalem, Jiřím Hilmarem a Janem 
Wojnarem) /k / c Float and Vibrate in Planes 
of Attraction (Jiří Bielecki in dialogue with 
Dalibor Chatrný, Stanislav Kolibal, Jiri Hilmar 
and Jan Wojnar)
18. 3. – 31. 5.
U příležitosti 20 let od úmrtí severomo-
ravského umělce a člena Klubu konkrétistů 
Jiřího Bieleckého vystavuje Muzeum města 
Brna retrospektivní průřez jeho tvorbou. 
Zdůrazní především tvůrčí oblast druhé 
poloviny 60. let a počátku 70. let, kterou 
reprezentují záznamy kouřem na podkladové 
ploše – tzv. kouřovky, a prostorové objekty – 
tzv. gravitabily.
en On the occasion of the 20th anniver-
sary of the death of North Moravia artist 
and member of the Club of Specifists Jiří 
Bielecki, the Brno City Museum has or-
ganized a retrospective view of his work. 
Stressing in particular his work from the 
second half of the 1960s and early 1970s, 
represented by traces of smoke on the 
underlying surface and three-dimensional 
objects.

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY / 
MUSEUM OF ROMANI CULTURE
Bratislavská 67 (D7) 
út – pá, ne / Tue–Fri, Sun 10:00 – 18:00 
Volný vstup / Free entrance 26. 1.
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
do / until 3. 5.
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 to, jak nezastupitelně a ne-
odlučitelně 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 ge-
nerace 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 inseparable from their everyday and 
festive life.
k / c Matyáš Dlab, Anna Babjárová, Gejza 
Horváth, Zbyněk Andrš
Hudební zkoumání s Janem Polyákem / 
Musical Exploration with Jan Polyák 
16. 1. 16:00–18:00
Hudební dílna pro děti 8–13 let s hudební-
kem Janem Polyákem, který vás naučí různé 

Leden a únor zavřeno. Pro detailní program 
sledujte fb galerie.
en Closed January and February. For more 
info about the gallery program, check its 
FB page.

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

Břetislav Malý: Světlo musí být zlaté / 
Light Must Be Golden
do / until 17. 1.

GALERIE UMAKART
Lidická 40 (D5) 
non-stop 
http://umakart.gallery

Gloriya Komarova: Too Cool To Pretend 
To Care
7. 1. – 27. 1.
Tereza Vinklárková je budoucí kurátorkou 
galerie Umakart a jako první z nových 
pečovatelů o galerii se představuje jako 
umělkyně Gloriya Komarova. Ve své práci 
se vztahuje k dnešní často problematizo-
vané tématice globálních změn klimatu. Tu 
zdůrazňuje pomocí předkládaných geoinže-
nýrských postupů a stává se v ní tak amba-
sadorkou techno-optimistického řešení.
en Tereza Vinklárková is a future curator of 
Umakart and as the first of the new gallery 
caregivers, she presents himself as an 
artist Gloriya Komarova. In her work, she 
addresses the frequently problematic topic 
of global climate change through geoengi-
neering techniques, thereby becoming the 
ambassador of techno-optimistic solutions.
k / c Šimon Kadlčák
Maud Kotasová: Domácí potřeby / 
Household Goods
28. 1. – 24. 2.
„Popelnice má stejný kruhový tvar jako 
snubní prsten. Analogie? Smíte si to mys-
let.“ V galerii Umakart představí dva objekty 
„Vesna” je autobiografická črta navráti-
všího se novodobého emigranta. „Identita 
emigranta se zákonitě stává transnacionální. 
Lidové motivy proto pro mě a můj způsob 
práce (výšivka do kovu) představovaly první 
symbol návratu.” Druhý objekt k nám hovoří 
laskavou ironií: „Snubní prsten je sociální 
status, je to nálepka – milovaná.”
en “A trash can has the same circular 
shape as a wedding ring. Analogy? You may 
think so.” “Vesna” is an autobiographical 
sketch of the returning modern emigrant, 
while the second object speaks to us with 
a kindly irony: “The wedding ring is a social 
status, it’s a label - beloved.”
k / c Karin Písaříková
Matej Grznár: Charcoal
25. 2. – 23. 3.
Oděvy/objekty propojují historii a součas-
nost skrze příběhy ”čarodějnic”. Historické 
události připomínají středověké odsuzování 
žen, které se přetavilo do současné proble-
matiky interrupcí.
en Clothing/objects combine the past and 
present through the stories of “witches”. 
Historical events evoke the medieval con-
demnation of women, which has morphed 
into the current issue of abortion.
k / c Karolína Kohoutková
Kristýna Gajdošová: Every Breath You Take
24. 3. – 13. 4.
Jak moc lze zasáhnout do místa, v němž 
rytmus hudby proplouvá skrze zpocená 
těla? Výstava se zaměřuje na estetiku 
a využívání módních trendů. Prolínání dvou 
na první pohled odlišných rovin probíhá 
minimálně uvnitř těla samotného, ať už jde 
o klubovou techno scénu, nebo prostředí 
rapové subkultury.
en The exhibition focuses on aesthetics 
and use of fashion trends. The blending of 
two seemingly different planes is carried 
out at least within the body itself, whether 
it's a techno club scene or the environ-
ment of the rap subculture.
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

Below Zero
Tymek Bryndal, Piotr Marzec,  
Agnieszka Mastalerz, Michał Szaranowicz, 
Weronika Wysocka
do / until 16. 2.
Skupinová výstava absolventů Ateliéru 
prostorových aktivit varšavské Akademie 
výtvarných umění (2013–2018).
en Group exhibition of graduates from the 
Studio of Spatial Activities at the Academy 
of Fine Arts in Warsaw (2013–2018).
k / c Anna Königová
Lenka Zadražilová: Co se hledá
19. 3. – 19. 4.
Malba jako prostředník setkání, alternativní 
čas strávený se svou rodinou, která se stala 
Lence Zadražilové námětem a předmětem 
zkoumání. Z drobných zápisků u přilože-
ných fotografií z rodinných alb autorka 
hledá a nachází společné rysy, gesta či 
zvyky, které jsou zároveň vtištěné do sub-
tilních maleb.
en Painting as a mediator of the meeting, 
an alternative time spent with her family, 
which became Lenka Zadražilová's subject 
and subject of investigation. From the small 
notes in the attached photos from family 
albums, the author looks for and finds 
common features, gestures or customs, 
which are also imprinted into subtle paint-
ings.
k / c Břetislav Malý
Tomáš Moravanský: Still Room
19. 3. – 19. 4.
Prostor galerie je místem určeným k in-
telektuální a kontemplativní procházce. 
Jedná se však o ohraničený prostor, ve 
kterém umělecké dílo ovlivňuje vnitřní stav 
subjektu. Podobně jako je tomu například 
u hráče, který dodržuje pravidla v průběhu 
sportovní akce, či zvuk klimatizace ovlivňu-
jící soustředění zaměstnance na pracovišti. 
Divák se tak stává aktérem, který skrze svou 
tělesnost vytváří další informace, specifický 

dialog v realitě, jež autor zkoumá, přetváří 
a upravuje v prostoru samotné galerie.
en The gallery space is a place for an intel-
lectual and contemplative walk. However, it 
is a limited space in which the work of art 
affects the internal state of the subject. 
Like a player who follows the rules during 
a sporting event, or the sound of an air 
conditioner affecting employee con-
centration in the workplace. The viewer 
thus becomes an actor who, through his 
corporality, creates further information, 
a specific dialogue in reality, which the 
author examines, transforms and modifies 
in the space of the gallery itself.

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 
Volný vstup do stálých expozic / Free 
admission to the permanent exhibitions. 
Stálá expozice v Uměleckoprůmyslovém 
muzeu je z důvodu rekonstrukce 
uzavřena / Permanent exhibition in the 
Museum of Applied Arts is closed due to 
reconstruction 
www.moravska-galerie.cz
PRAŽÁKŮV PALÁC / PRAŽÁK PALACE
Husova 18 (E5)

ART IS HERE: Nové a Moderní umění / 
New and Modern Art
Stálá expozice Nové umění přináší vybrané 
kapitoly a příběhy umění po roce 1945. Její 
osu tvoří umělecká sbírka a archiv Jiřího 
Valocha, klíčové osobnosti nejen kulturního 
Brna. Dočasná intervence v expozici: Vladi-
mír Kokolia, Peter Graham: Musica Ficta.
Expozici Moderního umění s díly Emila Filly, 
Toyen či Jana Zrzavého svou interven-
cí oživil německý umělec Clemens von 
Wedemeyer.
en Permanent exhibition New Art brings se-
lected 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: Vlad-
imír Kokolia, Peter Graham: Musica Ficta.
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
do / until 19. 1.
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 instal-
lations, videos and images across different 
genres, based on experimental texts. She 
will stage a temporary intervention in the 
permanent exhibition ART IS HERE in col-
laboration with the Jindřich Chalupecky 
Society.
k / c Tereza Jindrová

HLAVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTOR / 
MAIN EXHIBITION SPACE

Cena Jindřicha Chalupeckého, 
Finále 2019 / Jindřich Chalupecky 
Award, The Final 2019
do / until 19. 1.
Výstava finalistů Ceny Jindřicha Chalupec-
kého 2019 představuje nové práce skupiny 
Comunite Fresca (Dana Balážová, Markéta 
Filipová, Marie Štindlová), Andrease Gajdo-
šíka, Baptiste Charneux, Marie Lukáčové 
a Pavly Malinové. 30 let od založení Ceny 
nese výstava finalistů zcela odlišné posel-
ství, než tomu bylo během prvních ročníků. 
Letošní ročník je v reakci na současnou 
klimatickou situaci výrazně definován 
rozhodnutím pohánět celou výstavu z alter-
nativních zdrojů energie.
en The exhibition of the finalists of the 
Jindřich Chalupecký Award 2019 presents 
new works by the Comunite Fresca group 
(Dana Balážová, Markéta Filipová and Marie 
Štindlová), Andreas Gajdošík, Baptiste 
Charneux, Marie Lukáčová and Pavla 
Malinová. Thirty years on from the founding 
of the Award the exhibition of the finalists 
is sending a very different message than 
that of the early editions. In response to the 
current climate situation this year’s event is 
clearly marked by the decision to supply the 
whole exhibition with energy from alterna-
tive sources.
k / c Karina Kottová, Barbora Ciprová

ATRIUM
Raději sbírat motýly? / 
Better to Collect Butterflies?
do / until 19. 1.
Výstava představuje portréty Richarda Ada-
ma 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 feature portraits of Rich-
ard 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 

hudební postupy a žánry a samozřejmě 
bude také společný jam! Nástroje s sebou! 
Vstup zdarma.
en Workshop for children 8-13 years old 
with musician Jan Polyák, who will teach 
a variety of musical genres and techniques, 
and of course there will also be a joint jam! 
Bring your instruments! Free entry.
Už jsi vyráběl píšťalku? /  
Made a Whistle Yet? 
13. 2. 16.00–18.00 
Dílna výroby hudebních nástrojů pro děti 
od 6 let i pro dospělé s Markétou Lisou. 
Vstup zdarma.
en Musical instrument workshop for chil-
dren from age 6 and adults with Markéta 
Lisa. Free entry.
Kurátorská prohlídka výstavy Lavutara. 
Cestami romských muzikantů a jejich písní 
s Gejzou Horváthem / Guided tour of the 
exhibition Lavutara. The journeys of Roma 
musicians and their songs with Gejza 
Horváth 
13. 2. 18.00
Romské tance / Roma Dances 
12. 3. 17:00–19:00 
Lekce romských tanců s Amaro Records 
a Monikou Balogovou. Určeno ženám 
a dětem od 2 let. Vstup zdarma.
en Roma dance lessons with Amaro 
Records and Monika Balogová. Designed 
for women and children from 2 years. Free 
entry.
Masopust (fašank) / Masopust (Carnival/
Fasching)
29. 2. 16:00, Káznice na Cejlu, Bratislavská 68 
Masopust bude už podruhé! Přijďte se 
s námi poveselit v sobotním odpoledni 
s maskami i bez nich! Masky ovládnou celý 
Bronx, budeme hýřit, radovat se, tančit 
a bez urážky si říkat do očí to, co se jindy 
nesmí.
en Celebrate Carnival with us once again! 
Come have some fun on Saturday after-
noon with masks and without them! We will 
revel, rejoice, dance, and without taking 
offense, look into each other eyes and say 
that which sometimes cannot otherwise 
be said.
Pietní akt – připomínka obětí genocidy 
Romů a Sintů v období druhé světové 
války / Ceremony – Remembering the 
Victims of Roma and Sinti Genocide During 
World War 2
7. 3. 14:00
Připomínka 77. výročí zahájení transportů 
evropských Romů a Sintů do vyhlazovacího 
a koncentračního tábora Auschwitz II-Bir-
kenau. Pietní akt bude spojen s pokládáním 
Stolpersteine – kamenů zmizelých Anastázii 
Danielové a její matce Janě Danielové, 
žen z romských rodin usedlých už před 
válkou v městské části Brno-Žebětín, které 
zemřely z rasových důvodů v Auschwitz 
II-Birkenau. Na připomínku jejich i dalších 
obyvatel Žebě- 
tína, kteří se domů již nevrátili. Stolperstei-
ne budou pokládány v 16:00 v Žebětíně na 
rohu ulic Ostrovačická a Klobouček. Poté 
bude možnost diskuze s Katjou Demnig na 
radnici MČ Žebětín. Přesun do Žebětína 
bude zajištěn od muzea.
en Commemoration of the 77th anniversary 
of the start of transporting European Roma 
and Sinti to Auschwitz II-Birkenau. In addi-
tion, Stolpersteins for Anastázie Danielová 
and her mother Jana Danielová, women 
from Roma families who had settled before 
the war in the Žebětín district of Brno and 
perished at Auschwitz, will be laid to com-
memorate them and other citizens who 
never returned home. The Stolpersteins 
will be placed at 4:00 p.m. in Žebětín at 
the corner of Ostrovačická and Klobouček 
Streets. followed by a discussion with 
Katja Demnig at the Žebětín Town Hall. 
Transportation to Žebětín will be provided 
by the museum.

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

Minh Thang Pham
15. 1. – 18. 2.
Současný student ateliéru Vladimíra Skrepla 
na pražské AVU ve svých videích s vtipem 
komentuje umělecký provoz, slepuje střepy 
světa v digitálních sítích nebo se s empatií 
zamýšlí nad mezigeneračními a interkul-
turními vztahy. Jako příslušník vietnamské 
minority má vlastní zkušenost s jejich 
rozporuplností, střetáváním mentalit a tra-
dic, hledáním identity. Tyto konflikty také 
tematizuje ve svém projektu „Bez názvu“, 
performativním setkávání a společném 
čtení dětí a rodičů, jehož audiovizuální 
zpracování umožní návštěvníkům galerie 
OFF/FORMAT nahlédnout do situace 
a pocitů druhé generace Vietnamců žijících 
v České republice.
en In his videos, Minh Thang Pham, cur-
rent AVU student in the studio of Vladimir 
Skrepl, wittily comments on the art world, 
glues together pieces of the world in digital 
networks, or with empathy reflects on 
intergenerational and intercultural relations 
as a member of the Vietnamese minority.
Andreas Gajdošík + Jonáš Svoboda
26. 2. – 31. 3.
Sledujeme opakující se pokusy umělců 
o vymanění umění z institucionálního rámce 
a jeho následné znovuusazení a komodi-
fikaci. Ovšem již samotné vřazení objektu 
či události pod pojem umění proměňu-
je naše vnímání, ustavuje jiná vztahová 
pravidla, definuje sociální skupinu. Dialog 
s utopickou vizí vyvázání umění z kontextu 
umění vedou někdejší spolužáci z ateliéru 
Multimédia (FaVU).
en Recurring attempts by the artists to free 
art from its institutional framework and its 
subsequent resettlement and commodifi-
cation. However, the mere interposition of 
an object or event under the concept of art 
transforms our perception, sets other rules 
of relationship, and defines a social group. 
A dialogue with utopian visions of opting art 

out of context by leading former classmates 
from the Multimedia Studio (FFA).

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

Výstava klazurních prací Ateliéru 
hostujícího pedagoga Przemysława 
Kwieka / Student Exhibition, Atelier of 
Visiting Instructor Przemysław Kwiek:
Barbora Smékalová, Zita Elznic, 
Hana Magdoňová, Tereza Poláková, 
Sara Wollasch, Anna Kretschmmer
25. 1. – 26. 1. 12:00–18:00
Przemyslaw Kwiek (*1945) je přední 
osobností polské výtvarné scény, sochař, 
malíř, performer, organizátor a společenský 
aktivista, který studoval u Oskara Hanse-
na a Jerzyho Jarnuszkiewicze. Proslavil 
se především spoluprací se Zofií Kulik, 
se kterou tvořil umělecké duo KwieKulik. 
Je průkopníkem performativního umění, 
ale také interaktivního přístupu, kterým 
odstraňuje hranice mezi životem a uměním. 
V zimním semestru 2019/2020 Kwiek působil 
jako hostující pedagog na FaVU VUT v Brně. 
Jeho studentky měly možnost seznámit 
s Kwiekovou tvorbou a vyzkoušet si postupy 
umělcovy pedagogické metody, vycházející 
z vlastního rozvíjení polské tradice „otevřené 
formy”. Časosběrná výstava je výsledkem 
celosemestrální práce studentek ateliéru.
en Przemyslaw Kwiek (1945) is a leading 
figure in the Polish art scene, a sculptor, 
painter, performer, organizer and social 
activist who studied with Oskar Hansen and 
Jerzy Jarnuszkiewicz. He is a pioneer of 
performative art, as well as of an interactive 
approach, which eliminates the boundaries 
between life and art. During the 2019/2020 
winter semester, Kwiek’s students had the 
opportunity to learn more about his work 
and try his techniques based on his own de-
velopment of the Polish tradition of "open 
forms". The time-lapse exhibition is the 
result of the students’ semestral work.

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

Jan Vytiska: Dead is life, life is dead, 
dead is you, you are dead
do / until 7. 2.

TERÉN
Zelný trh 294/9 (F5)

Terén je dramaturgická a produkční platfor-
ma bez vlastního souboru a stálé scény, kte-
rá celoročně produkuje jedinečné divadelní 
a hraniční umělecké projekty. Působí jako 
třetí scéna brněnského Centra experimen-
tálního divadla vedle repertoárových divadel 
Husa na provázku a HaDivadlo. Terén vytváří 
prostor pro vznik inscenačních projektů, 
akcí a událostí s přesahy do hudebně-dra-
matických forem, performativních koncertů, 
performancí, happeningů, intervencí do 
veřejného prostoru a dalších formátů umě-
lecké komunikace, ve které se lidé setkávají 
v živém dialogu. 
Aktuální program najdete na jasuteren.cz.
en Terén is a dramaturgical and produc-
tion platform without its own company or 
permanent stage which produces a unique 
theatrical and artistic fringe projects year-
round. It acts as the third stage of the Brno 
Center for Experimental Theater in addition 
to the repertory theaters Husa na provázku 
and HaDivadlo. It creates space for emerging 
staging projects, activities and events with 
forays into musical-dramatic forms, perfor-
mative concerts, performances, happenings, 
interventions in public space and other 
formats of artistic communication in which 
people meet in a lively dialogue. The current 
program can be found at jasuteren.cz.

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

Michal Žilinský: Fragment 0
do / until 11. 2.
Fragment 0, videoprojekce umělce Michala 
Žilinského, je jeho v pořadí čtvrtou CGI 
(computer graphic interface) animací 
s tématem fiktivního virtuálního prostředí, 
tzv. Zóny, inspirovanou zborceným a zároveň 
zázračným místem bratrů Strugackých 
a Andreje Tarkovského.
en Fragment 0 is Žilina’s fourth CGI anima-
tion 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
Marek Šefrna: Modely louží / Puddle Models
18. 2. – 21. 3.
„Lokalizoval jsem výskyt louží po dešti, kde 
se mokré mapy začínají rozdělovat a tvořit 
svá místa v prohlubních asfaltu. Naplnil jsem 
je vodou a za pomocí houbičky rozšířil mírný 
přesah v krajích.”
en “I’ve located the occurrence of puddles 
after the rain, where wet maps begin to di-
vide and form in the recesses of the asphalt. 
I filled them with water and using a sponge 
expanded them slightly beyond the edges."
k / c Jiří Skála
Mark Fridvalszki: An Out of This  
World Event
31. 3. – 2. 5.
k / c Piotr Sikora

GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE
Geniální přítelkyně
Vasil Artamonov, Patricie Fexová, 
Blanka Jakubčíková, Viktor Korpaczewski, 
Alexey Klyuykov, Hana Puchová ad.
do / until 11. 2.
Titul výstavy cituje románovou tetralogii 
Eleny Ferrante, která je velkolepým portré-
tem vypravěččiny kamarádky. Východiskem 
výstavy je žánr portrétování přátel na příkla-
du několika současných umělkyň a umělců. 
Kurátorky sledují témata identity, zobrazení 
a vývoje tohoto tradičního malířského kon-
ceptu v éře smartphone portrétů.

26/2—9/5/2020

František Skála
Dva roky 
prázdnin

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

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

od 14. 11. 2019

Hominizace začala přibližně před čtrnácti 
miliony lety. Jak dlouho trvá, než tě přejde 
závrať z rychlosti, ve které žiješ?
en Hominization began approximately 
fourteen million years ago. How long does it 
take you to get rid of the dizziness from the 
speed at which you live?
k / c Jen Kratochvíl
Tomáš Moravanský: Institut Institut
Still Left
19. 2. – 5. 4.
still left still left
left still left still
still left still left
left still left still

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

Karel Malich & utopické projekty
do / until 11. 1.
Výstava je nejkomplexnější prezentací 
modelů utopických děl, které byly doposud 
představeny jen fragmentárně. Autorská 
výstava Karla Malicha, cílená na tyto archi-
tektonické vize, kterým se autor věnoval 
od šedesátých let, je doplněna o výstavu 
dalších českých a slovenských autorů, kteří 
se v dané době rovněž věnovali fiktivní 
architektuře.
en The exhibition is the most comprehen-
sive presentation of models of utopian 
works that have so far been presented 
only fragmentarily. The exhibition focuses 
on these architectural visions, which the 
artist has devoted himself since the 1960s, 
is complemented by an exhibition of other 
Czech and Slovak authors who also devoted 
themselves to fictitious architecture at that 
time.
k / c Denisa Kujelová
František Skála: Dva roky prázdnin / 
Two Year Holiday
26. 2. – 9. 5.
František Skála, známý převážně svými 
materiálovými objekty a instalacemi, 
prezentuje tentokrát svoji malířskou tvorbu 
vzniklou během dvouletého pobytu na pus-
tém ostrově. Své náměty a inspiraci Skála 
čerpal z mytologie i stylu maleb původních 
obyvatel. Figurální plátna nestandardních 
tvarů a pestrých barev společně s objekty 
různých rozměrů zobrazují sny, vize, vzpo-
mínky a další témata.
en František Skála, who is mainly known 
for his material objects and installations, is 
presenting at the exhibition his paintings 
which were created during his two year stay 
on a deserted island. He drew his ideas and 
inspirations from the mythology, as well 
as of paintings of the original inhabitants. 
Figural canvases of non-standard shapes 
and bright colors, together with objects of 
various dimensions, reflect dreams, visions, 
memories, and other themes.
k / c Miroslav Ambroz

FAIT GALLERY MEM
Olga Karlíková: Nad ránem
26. 2. – 9. 5.
Zájem o záznam přírodních zvuků a rytmů 
spojuje Olgu Karlíkovou s kontextem 
konceptuálních autorů experimentální 
hudby, kteří se zajímali o propojení tónů 
a výtvarného gesta. Ve výstavním projektu 
jsou prezentovány záznamy ptačích zpěvů 
z početného, systematicky vznikajícího sou-
boru kreseb společně v kombinaci s jejich 
pravděpodobnými předlohami v dohleda-
ných nahrávkách zpěvů konkrétních ptáků.
en The interest in the recording of 
natural sounds and rhythms connects Olga 
Karlíková with the context of conceptual 
authors of experimental music, who were 
interested in connecting tones with artistic 
gestures. In the exhibition are presented 
records of bird songs from a large, systema-
tically emerging set of drawings together 
in the combination with their probable 
artwork in the track recordings of singing 
specific birds.
k / c Denisa Kujelová

FAIT GALLERY PREVIEW
Minami Nishinaga: I’ll give brownie points 
to something like Čert 180 g, Loupák pes 
60 g, or perhaps Bez omáčky
26. 2. – 9. 5
Název výstavy odkazuje ke všedním momen-
tům, které kvůli jejich subtilnosti a „nepa-
trnosti“ málokdy zaznamenáváme nebo 
lehko přehlížíme. Skrze osm mikropohádek 
o imaginárních dialozích mezi subjekty 
a objekty můžeme naslouchat zvučení nově 
uvědomělých předmětů a přemýšlet, jak 
moc je důležité, aby na nás ostatní mysleli 
a cenili si nás.
en The title of project refers to daily 
moments when we rarely encounter or 
easily overlook because they are subtle and 
“insignificant”. Through 8 microtales about 
imaginary dialogues between subjects and 
objects, we can hear humming of validated 
objects and think how much it is essential 
to feel remembered and appreciated by 
the others.
k / c Tímea Vitázková

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 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

Sláva Sobotovičová: Fasáda / Facade
do / until 19. 1.
k / c Ivana Hrončeková
Zdeněk Táborský
8. 2. – 15. 3.
Výstava Zdeněk Táborský představuje tvorbu 
blanenského malíře a s ní spjatý příběh gale-
rie Na Plotě. Autor ji provozoval na zahradě 
svého dnes již neexistujících domu, který 
stával kousek před Blanskem, u zatáčky do 
vesnice Olomučany. Galerie města Blanska 
se prostřednictvím této výstavy vztahuje 
k výzkumu lokální historie a zároveň hledá 
způsob jejího začlenění do narativu součas-
ného umění. Projekt vzniká ve spolupráci 
s komunitou místních občanů, příznivců 
a majitelů Táborského děl.
en Zdeněk Táborský, a Blansko painter, ran 
Galerie Na Plotě (Gallery on the Fence) in 
the garden of his (now non-existent) house. 
Through this exhibition, City Gallery Blansko 
researches local history and seeks its 
integration into the narrative of contem-
porary art.
k / c Jana Písaříková

PROSTOR PRACOVNA
Dominika Jackuliaková: The Blue of Distance
do / until 19. 1.
k / c Ivana Hrončeková

GALERIE EDIKULA
Arne Nováka 1 (FF MU, budova C, 1. p) (F5) 
po – ne / Tue– Sun 08:00 – 20:00 
fb.com/galerie.edikula

Galerie Edikula vznikla z iniciativy studentů 
Filozofické fakulty (Semináře dějin umění 
a Managementu v kultuře) jako platforma 
pro dialog teorie a praxe. Nepoužívaný 
prostor vstupního vestibulu historické 
budovy s art deco prvky souzní především 
se site-specific instalacemi a sochami 
a je otevřený zejména mladým umělkyním 
a umělcům. Edikula svým umístěním v srdci 
Filozofické fakulty odkazuje ke kořenům 
univerzity v diskuzi a rozjímání, ke kterému 
její intimní prostor ponouká.
en Gallery Edikula was created by students 
of the Faculty of Arts as a platform for 
dialogue between theory and practice. The 
unused space in the entry vestibule of the 
historic building is open primarily to young 
artists. With its location right in the heart 
of the Faculty of Arts, Edikula invites discus-
sion and contemplation.
Johana Merta: Víru nevygooglíš
do / until 29. 1.
Se site-specific instalací Johany Merty se 
prostor edikuly proměnil v malou kapli, 
v jejímž intimním prostoru je pozorova-
tel konfrontován s otázkou víry. Čemu 
věříme? Deformace svaté historie a mutace 
skutečnosti v kybernetické době, o kterých 
instalace pojednává, vede ke kritickému 
uvažování a revizi modelů myšlení.
en Through a site-specific installation of 
Johana Merta, the space of aedicula has 
been changed into a small chapel. Here, 
viewer is confronted with question of faith. 
What do we believe in? Deformation of the 
sacred history and mutation of reality in the 
cybernetic era, the topics of the installa-
tion, are leading to critical speculation and 
examination of thought.

GALERIE FAVU
Údolní 244/53, budova U2 (E4)
po–pá / Mon–Fri 10:00–18:00 
www.facebook.com/FaVU.VUT

Empire: Behind a Related Place
Marek Mrkvička, Kateřina Šillerová, 
Tereza Nesládková
19. 2. – 15. 3.
Společným motivem je v různých autor-
ských nuancích zacházení s pojmem říše 
a jeho symbolickými rovinami jako s plat-
formou pro zkoumáni mnohovrstevnatého, 
heterogenního světa, jeho archetypálních 
sil a zákonitostí. Instalace osciluje mezi 
světem lidí a „nelidskou” říší. Je ukotvena 
myšlenkami spekulativního realismu.
en The common motif, in various artistic 
nuances, is the concept of empire and its 
symbolic planes as a platform to explore 
a multilayered, heterogeneous world, its 
archetypal forces and laws. The installation 
oscillates between the world of man and 
the “inhuman” empire and is anchored in 
the concepts of speculative realism.
Vojta Vaněk: How Long to Beat
18. 3. – 12. 4.
Výstava interpretuje téma „příběhu” za 
pomoci běžně používaných nástrojů a feno-
ménů současné digitální kultury. Hry budou 
prezentovány jmenovitě a doplněny popi-
sem či komentářem, který v krátkosti odhalí 
celý příběh, na kterém je hra vystavěna, 
včetně všech klíčových point / „spoilerů”.
en The exhibition interprets the theme of 
the "story" with the help of commonly used 
tools and contemporary digital culture. The 
games will be accompanied by a descrip-
tion or commentary that briefly reveals the 
story on which the game is built, including 
all the key points ("spoilers").

GALERIE KINA ART
Cihlářská 19 (D5)
po–so / Mon–Sat 14:00–01:00, ne /
Sun 14:00–24:00
www.facebook.com/galerieartbrno

Andreas Gajdošík & Barbora Šimková – 
Sedmá třída / Ruling Class
30. 1. – 15. 3.
Kdo jsou nejbohatší Češi? Má rád Petr 
Kellner spíš jahody anebo avokádo? Pojďte 
objevovat svět nedotknutelných a prý i ne-
zkoumatelných tajnůstkářů, kteří tahají za ty 
nejdelší nitky a ovlivňují životy.
en Who are the richest Czechs? Does Petr 
Kellner prefer strawberries or avocado? 
Let's discover the world of untouchable and 
apparently mysterious persons who are 
pulling the strings and influencing lives.
k / c Kristína Jamrichová

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

Informace o termínech vernisáží najdete 
na stránkách artmap.cz a v našem 
newsletteru / For exhibition openings, 
see artmap.cz or our newsletter.
k / c � kurátor / curator 

 � mimo mapu / off the map

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

Vendula Chalánková: Silné portfolio 
(Zamluveno prodáno)
do / until 6. 1.
Jaromír Šimkůj: V tunelu nekreslím
22. 1. – 21. 2.
k / c Kaliopi Chamonikola
Miloš Šejn
28. 2. – 27. 3.
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

Theodor Pištěk: Angelus
do / until 12. 1.
Malířský projev Theodora Pištěka získal 
uznání v nejrůznějších kulturních i meziná-
rodních centrech. Brněnská výtvarná obec, 
která je dlouhodobě ovlivněna koncep-
tuálním způsobem uvažování, 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, podléha-
jícímu 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 
influenced by the conceptual way of think-
ing, 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 Terezie Petišková
Martin Zet, sochař Miloš Zet: Zdi, sokly 
a makety / Martin Zet, sculptor Miloš Zet: 
Walls, Plinths and Models
12. 2. – 19. 4.
Martin Zet tematizuje dílo svého otce, 
sochaře Miloše Zeta (1920–1995), spjatého 
s oficiální kulturou komunistického Čes-
koslovenska. Zetova výstava přinese mimo 
jiné informaci o tvůrčím procesu, který 
vedl k sochařským realizacím jeho otce ve 
veřejném prostoru – od skic, které se snažil 
dopracovat v měřítku pro konkrétní situace, 
k jejich realizaci v materiálu, až po jejich 
odstraňování po roce 1989. Autorská výsta-
va ve spolupráci s Terezií Petiškovou.
en In his work Martin Zet thematicises 
recent totalitarian history which is still not 
a closed chapter at home or elsewhere in 
Europe. It touches on the painful condition 
of the Czech cultural milieu which exhibits 
great vigour and creative potential along-
side pathogenic features deforming our 
cultural memory. Aware of the fact that the 
best defence against suppressed memory 
is the memory itself, Martin Zet returns to 
thematicising the work of his father, the 
sculptor Miloš Zet (1920–1995), closely 
connected with the official culture of 
communist Czechoslovakia. Zet’s exhibition 
will inform about the creative process that 
led to the sculptural work of his father dis-
played in the public space – from sketches 
that he completed on a scale fitting the 
particular situation, to their actual sculpting 
in material, up to their removal after 1989. 
An artist’s exhibition in collaboration with 
Terezie Petišková.

VAŠULKA KITCHEN BRNO
Centrum umění nových médií, Dům umění 
města Brna, Malinovského nám. 2
Vstup zdarma, út a čt / Tue & Thu 
10:00–18:00
DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU
Dominikánské nám. 9 (F5)

Stará Bydliště / Old Addresses 
Jan Ambrůz, Marie Blabolilová, Kateřina 
Frejlachová, Radek Fridrich, Anežka 
Kovalová, Lukáš Kováčik, Jiří Kubový, 
Miroslav Pazdera, Tadeáš Říha, Zorka 
Ságlová, Martin Špičák, Dagmar Šubrtová, 
Michaela Thelenová, Vladimír Turner, Diana 
Winklerová, Martin Zet
do / until 29. 3.

Název odkazuje k básnické sbírce Ivana Blat-
ného, v níž (stejně jako ve výstavě) můžeme 
pociťovat cosi jako environmentální smutek, 
stesk po mizející krajině a biodiverzitě.
en The title refers to a poetry collection by 
Ivan Blatný, evoking (like the exhibition) some-
thing like environmental sadness, a longing for 
the vanishing landscape and biodiversity.
k / c Vendula Fremlová
Doprovodný program:
Krajina v tísni / Landscape Emergency 
19. 2. 18:00 
Filmová projekce a diskuse o stavu české 
krajiny.
en Film screening and a debate on the state 
of the Czech landscape.
Kolážovaný Blatný / Blatný in Collage 
25. 2. 18:00 
Básník Radek Fridrich uvede komponovaný 
výbor textů z rané tvorby Ivana Blatného 
v rámci výročí „Vítězného února“.
en The poet Radek Fridrich will present 
a selection of texts from the early works by 
Ivan Blatný on the occasion of the anniver-
sary of the “Victorious February”.
Krajiny logistiky: Ocelová města / 
Logistics Landscape: Steel Cities 
14. 3. 18:00
Diskusní večer o logistických centrech 
a architektuře v české krajině s architekty 
Tadeášem Říhou, Miroslavem Pazderou, Ka-
teřinou Frejlachovou a Martinem Špičákem.
en A discussion evening on the subject 
of logistics centres and architecture with 
Tadeáš Říha, Miroslav Pazdera, Kateřina 
Frejlachová and Martin Špičák.

G99
Dominikánské nám. 9 (F5)

Ines Karčáková: Dancing Makes You as 
Happy as a 2073,25 Euro Pay Rise
do / until 2. 2. �

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

12. 10. 2019 – 23. 2. 2020
MuseuM KaMpa

 Mnohoznačnost struKtur 
/ dynaMiKa sil

aMbiguity of structures
dynaMics of forces/

RAKETA, časopis pro děti!
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Památky UNESCO jsou svého druhu 
fetišem. Stejně tak instantní fotografie. 
Dlouholetý fotograf Vily Tugendhat David 
Židlický tyto dva aspekty propojuje ve svých 
unikátních velkoformátových instantních 
fotografiích z Brna a Barcelony, které 
vznikly v průběhu letošního roku. Vytvořená 
díla však nejsou „fetišem na druhou“, ale 
snahou uchopit notoricky známé prostory 
technickým postupem, který co možná 
nejdokonaleji zpřítomňuje atmosféru místa 
v konkrétní chvíli, tedy ono pověstné foto-
grafické tady a teď.
Výstava v technickém podlaží je přístupná 
v rámci otvírací doby vily bez předchozí 
rezervace. Vstupné 50 CZK.
en UNESCO sites are a kind of fetish, as is 
instant photography. Longtime Tugendhat 
Villa photographer David Židlický con-
nects these two aspects in his unique 
large-format instant photos from Brno and 
Barcelona, created throughout 2019. The 
exhibition on the technical floor is acces-
sible during the villa’s opening hours without 
prior reservation. Admission 50 CZK.

ZAAZRAK|DORNYCH
Koliště 701/4 (F6) 
Otevřeno během akcí 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. Pro-
gramově se zaměřuje na tu podobu sou-
časného umění, která rozmazává hranice 
mezi výtvarným uměním, designem, sociální 
praxí, módou, aktivismem a vědou. Funguje 
v nepravidelných intervalech převážně 
vernisážovou formou. Zaazrak|Dornych se 
nachází v prostoru pod železničním nadjez-
dem mezi ulicemi Koliště a Dornych.
V lednu a únoru je Zaazrak|Dornych zavře-
ný. V březnu se můžete těšit mj. na filmy 
Markéty Wágnerové. Pro bližší program 
sledujte fb galerie.
en Artist-run space devoted to presenting 
contemporary approaches in various media. 

It's program focuses on overlaps between 
art, design, social practise, fashion, activism 
or science. It opens at irregular intervals 
mainly for vernissages. Zaazrak|Dornych is 
located in an area under the railway over-
pass between Koliště and Dornych Streets.
Zaazrak|Dornych si closed in Janu-
ary and February. In March Markéta 
Wágnerová's films will be presented among 
others. For further program see the gal-
lery's fb.
TIPY NA VÝLET

HUMPOLEC
8SMIČKA – ZÓNA PRO UMĚNÍ
Kamarytova 97, 396 01 Humpolec
st–ne / Wed–Sun 10:00–18:00
8smicka.com

Retina: Možnosti malby (1989–2019)
do / until 16. 2.
Výstava sleduje možnosti československé 
klasické malby posledních 30 let. Soustředí 
se na smyslové vnímání konkrétních jevů 
v malířství, jako jsou barvy, tvary, světlo či 
rukopis autora. „Retinovým uměním“ Mar-
cel Duchamp hanlivě označil díla, která se 
soustředí pouze na optický vjem. Výstava 
klade důraz právě na vizuální podstatu 
obrazu, která je rovnocenná ideové složce 
díla. Může být způsobem tradičního čtení 
současné malby, nebo současným čtením 
tradiční malby.
en The exhibition traces the possibilities 
of Czechoslovak classical painting of the 
last 30 years. It focuses on the sensory 
perception of specific phenomena in paint-
ing, such as colours, shapes, light or the 
author’s style. Marcel Duchamp used the 
term “Retina art” derogatively for works 
focusing merely o the optical impression. 
The exhibition accentuates the visual nature 
of the painting, which is equivalent to the 
ideological component of the work. It may 
be seen as a way of traditional reading of 
contemporary painting, or contemporary 
reading of traditional painting.
k / c Dušan Brozman & Emma Hanzlíková

en The title of the exhibition cites the 
tetralogy by Elena Ferrante, a magnificent 
portrait of the narrator's friend. The start-
ing point of the exhibition is the genre of 
portraiture of friends using the example of 
several contemporary artists and artists. 
The curators map the themes of identity, 
representation and development of the 
traditional concept of painting in the era of 
smartphone portraits.
k / c Marika Kupková, Patricie Fexová
Love, Death & Blue
Petr Agha, Jana Bernartová, Ján 
Gašparovič, Milan Guštár, Jana Horáková
19. 2. – 2. 5.
Digitální data prostupují současnou společ-
nost, stala se součástí našich životů. Jejich 
viditelná vrstva, reprezentace, je menší částí 
komplexního systému neviditelných procesů 
nul a jedniček. Výstavní projekt spojuje 
díla autorek a autorů, kteří právě vědomě 
pracují s daty a jejich fyzickými inkarnacemi. 
Neomediální dílo oproti analogovému dispo-
nuje novými možnostmi práce, reprodukce, 
manipulace. Současně také vyžaduje diváka, 
který neabsorbuje pouze vizuální část díla, 
ale zajímá se o jeho komplexní rámec.
en Digital data pervades contemporary soci-
ety, becoming part of our lives. Its visible 
layer, its representation, is a smaller part of 
a complex system of invisible processes of 
zeros and ones. Love, Death & Blue com-
bines the work of artists who consciously 
work with data and its physical incarnations.
k / c Jana Bernartová

KONTEXT
Richard Loskot: Downs and Ups
do / until 11. 2.
Poslední částí v rámci intervencí z cyklu 
spirál od Richarda Loskota je pomalu se 
pohybující osmnáct metrů dlouhá grafika, 
která vede přes tři patra. „Páternoster“ 
vytváří postupně čtyři barevné fázy oblohy. 
Slunce má totiž na obloze půl úhlového 
stupně, pohybuje se pomalu, ale tvoří ten 
nejvýraznější rytmus našeho prostředí.
en The final part of Richard Loskot’s series 

“From the Spiral Series” is a a slowly moving 
18m long graphic which spans three floors. 
"Paternoster" produces four successive 
colour phases of the sky. The sun occupies 
only half a degree angle in the sky, moving 
slowly, but it creates the most distinctive 
rhythm of our environment.
k / c Café Utopia
Jádra & Tvary: Galerie Potraviny
31. 3. – 2. 5.
Nový celoroční výstavní program Galerie 
Kontext nazvaný Jádra & Tvary představí 
fenomén brněnských vitrínkových galerií, 
který kulminoval přibližně v letech 2010–
2012. Z většiny tak půjde o "archeologickou 
sondu" do lokálního uměleckého provozu 
desátých let 21. století.
První představenou galerií budou Potraviny, 
přímý předchůdce pozdějších vitrínek, který 
ve výloze obchodu v Rybářské ul. provozoval 
od r. 2008 Matyáš Chochola, tou dobou 
student ateliéru sochařství na FaVU. Ten se 
od té doby stal mj. vítězem CJCH a někdejší 
českou prodejnu s pultovým prodejem 
nahradila vietnamská samoobsluha. Jak se 
to projeví na podobě výstavy?
en New seasonal program of the Kontext 
Gallery will present the phenomenon of lo-
cal vitrine galleries, a trend in the art scene 
that culminated mostly between 2010–2012.
First presented gallery will be Potraviny, an 
exhibition space in the shopping window of 
a grocery store ran since 2008 by the future 
Chalupecký prize winner Matyáš Chochola.
k / c Šimon Kadlčák

VILA TUGENDHAT
Černopolní 45 (C6) 
I.–II. út–ne / Tue–Sun 9:00–17:00
III. 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

Pieces of Mies. Reunion
Ludwig Mies van der Rohe: Vila Tugendhat 
a Pavilon Barcelona
do / until 29. 2.

MIKULOV
GALERIE ZÁVODNÝ
Husova 334/2, 692 01 Mikulov
út–ne / Tue–Sun 10:00–18:00
galeriezavodny.com

Markus Döhne: Absolonův žebřík
do / until 18. 1.
Německý výtvarník Markus Döhne (1961) vy-
tvořil pro Galerii Závodný cyklus autorských 
prací, pro jejichž vznik hledal inspiraci v mi-
nulosti zdejšího regionu. Zdrojovým materi-
álem pro vystavená díla jsou fotografie, 
které Markus Döhne objevil v místních ar-
chivech. Markus Döhne získané fotografické 
materiály a dokumenty pečlivě studuje. Ve 
snímcích hledá detaily a momenty, které 
jsou natolik specifické a příznačné pro 
okamžik a okolnosti vzniku, že je možno je 
přenést do současnosti, aniž by momentky 
ztratily svoji historickou, sociální, existenci-
onální či politickou naléhavost.
en Markus Döhne, a German artist living 
in Cologne, created for Závodný Gallery 
a cycle of artworks inspired by the history 
of the south Moravian region. The primary 
source of the presented works are pho-
tographic materials which the artist have 
discovered in local historical archives.

ZLÍN
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
út–ne / Tue–Sun 10:00–18:00
www.galeriezlin.cz

Pavla Malinová: Vztahotvary
do / until 16. 2.
Výstava představuje tvorbu Pavly Malino-
vé (1985), která patří mezi výrazné umělce 
současné mladé generace. Jejím obrazům 
často dominují légerovsky poetické figury, 
zasazené do emotivních světů, plných am-
bivalentních symbolů, fyzického i duševního 
napětí. Styl malby je, aniž by cokoliv ztratil 
na své aktuálnosti, ovlivněn modernismem 
i archaickými kulturami. Autorka pracuje 
s bohatou barevností. Užitím pastózních 
přechodů i kombinací různých textur 
podtrhuje silnou vizualitu a ve výsledku 

i specifickou vnitřní duchovnost svých děl.
en The exhibition presents the artwork of 
the painter Pavla Malinová who belongs 
among significant authors of young genera-
tion. Her paintings are dominated with 
Léger-like figures set into emotional worlds 
full of ambivalent symbols. The style of her 
painting is influenced by both modernism 
and archaic cultures, although it remains 
contemporary.
k / c Ivan Bergmann

GALERIE KABINET T.
12. tovární budova, Zlín
www.kabinett.cz

Pavel Humhal: Rozumím / I understand 
31. 1. – 13. 3.
V exaktních vědách je téma poznání fyzikál-
ních objektů přesně definovaným procesem, 
díky kterému víme, jak k objevení daného 
poznatku došlo a zpětně tak můžeme ověřit 
jeho platnost. Co se ovšem stane, když se 
ono stejné poznávání stane předmětem 
umělecké praxe? Výstava Pavla Humhala je 
vizuálně fascinujícím exkurzem do filosofie 
chápání a poznávání přirozeného světa. Při-
čemž jeho racionální výklad není za každou 
cenu v opozici vůči intuitivnímu, naopak, 
oba se mnohoznačně prolínají. 
k / c Jana Písaříková

Statutární město Brno

ArtMap se těší finanční podpoře:

Vydává Artmap, z.s., Vojtěšská 196/18, 
Praha 1, artmap.cz, knihkupectvi.artmap.cz 
Grafické řešení: Petr Hrůza

Mapa © Map Design 
www.mapdesign.eu

�

Petr Nápravník, Bez názvu / Untitled (2016)


