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SoučaSné umění v brněnSkých galeriích
contemporary art in brno gallerieS
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Ghettofest
27. 6.
14:00 a 16:00 
Mimořádně otevřeno. Komentované 
prohlídky výstavy Lavutara. Cestami 
romských muzikantů a jejich písní s jedním 
z autorů výstavy romistou Mgr. Zbyňkem 
Andršem, Ph.D.
13:30 
Rozjeď to s beatboxem!
Beatbox pro každého s Jirkou Blatným. Pro 
začátečníky i pokročilé, pro děti a mládež 
od 6 let. Prosíme o registraci z důvodu 
omezené kapacity 10 osob na edukator@
rommuz.cz do 22.6.
20:00 – LIVE STREAM 
Večer romských písničkářů
Komponovaný program představí živoucí 
legendy romské hudební scény Gejzu 
Horvátha a Zdeňka Lázoka. Společně s nimi 
vystoupí mladý písničkář a muzikant Tibor 
Žida. Povídání o tom, jak vznikala moderní 
romská hudba a mimořádný hudební zážitek 
v prostředí zahrádky kavárny Beng!.
16. 5. 14:00 a 16:00 
Hodonín u Kunštátu. Památník holokaustu 
Romů a Sintů na Moravě
Komentované prohlídky s historičkou 
Mgr. Annou Míškovou. Po každé prohlídce 
premiéra videoklipu k písni Dukhade apsa 
autorů Barbory Bagárové a Marka Baloga, 
která byla vytvořena přímo pro památnik 
v Hodoníně.
en
14:00 a 16:00 
Special opening hours. Guided tours of 
the exhibition Lavutara. Exploring Roma 
musicians and their songs with one of the 
creators of the exhibition Mgr. Zbyněk 
Andrš, Ph.D.
13:30
Let’s beatbox! 
Beatbox for everyone with Jirka Blatný. 
For beginners and advanced, children and 
youths from age 6. Admission is free, but 
capacity is limited to 10 people - please 
register in advance at educator@rommuz.cz 
by June 22nd.
20:00 – LIVE STREAM
An evening of Roma singers presenting liv-
ing legends of the Roma music scene Gejza 
Horvath and Zdeněk Lázok. They are joined 
by young singer-songwriter and musician 
Tibor Žida. A discussion about the roots of 
contemporary Roma music and an extraor-
dinary musical experience in the garden of 
Beng! café.
16. 5. 14:00 a 16:00
Hodonín u Kunštátu. Roma and Sinti 
Holocaust memorial in Moravia
Guided tours with historian Mgr. Anna 
Mišková. After every tour, there will be 
a screening of the music video for the song 
Dukhade apsa by Barbora Bagárová and 
Marek Baloga, which was created specifi-
cally for the memorial in Hodonín.

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

Anežka Abrtová, Eva Jaroňová, 
Marie Štefáčková: Myceliem
3. 6. – 30. 6. + 1. 9. – 13. 9.
Anežka Abrtová, Eva Jaroňová a Marie 
Štefáčková jako průvodkyně shlukem 
vzájemně propletených vláken hlubinného 
(ne)porozumění, laskavých sexokratických 
společenství, osobní mytologie. Výstava 
bude otevřena ve středu 3. června (od 17:00 
do 20:00) bez vernisáže, zakončena bude 
v září podzimní dernisáží.
en Anežka Abrtová, Eva Jaroňová, and Marie 
Štefáčková are the guides to a cluster of 
interwoven fibers of deep (not) understand-
ing, kind sexocratic communities, personal 
mythology. The exhibition will open on 
Weds., June 3 (5:00 p.m. to 8:00 p.m.) with-
out a vernissage and will close in September 
with an autumn dernissage.

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

Galerie prozatím nemá pevně naplánovaný 
program, pro více detailů sledujte fb. 
en The gallery does not yet have a firmly 
planned program, for more information see 
the gallery's fb page.

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

Benedikt Tolar: Bathtubs & Roofs
do / until 26. 6. 
znovuotevření / reopening 19. 5.
k / c Petr Kamenický a Markéta Žáčková

TERÉN
Zelný trh 294/9 (F5)
jasuteren.cz

Outside the Box
Platforma pro performativní umění Terén 
uvede v druhé polovině července 2020 
premiéru inscenačního projektu Outside 
the Box v režii slovenského autora Andreje 
Kalinky (uskupení Med a prach), která 
tematizuje a přibližuje život přírodovědce, 
biologa, kněze a zakladatele genetiky – 
Johanna Gregora Mendela. Více o chysta-
ném programu Terénu na www.jasuteren.cz.

en In the second half of July 2020, the 
Terén platform for the performing arts 
will present the premiere of the Out-
side the Box project, directed by Slovak 
author Andrej Kalinka (Med a Prach group), 
which presents and explores the life of 
scientist, biologist, priest and founder of 
genetics – Johann Gregor Mendel. More 
about Terén’s upcoming program at www.
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

Mark Fridvalszki: Escape to Forever
23. 6. – 25. 7.
Výstava Marka Fridvalszkého pod kurátor-
ským vedením Piotra Sikory s příznačným 
názvem „Escape to Forever” se dostala do 
kontextu, který předčil veškeré očekávaní 
a předznamenala aktuální stav světa s mra-
zivou přesností. Ve svých posledních dílech 
Fridvalszki zkoumá pozoruhodné scénáře 
prostoupené kritickou nostalgií nad ztrace-
nými vizemi budoucnosti. Kde jsou kulturní 
únikové cesty z naleštěného světa konzumu 
a digitální říše korporací? Z kurátorského 
textu Piotra Sikory z 20. 1. 2020: „Prozatím 
stále žijeme, dlouze se procházíme a hle-
díme na svůj odraz ve výkladech obchodů 
v městských centrech. V zádech cítíme 
dech apokalyptického proroctví – které se 
má naplnit zítra ráno. Exodus z měst. Epi-
demie. Žijeme, přestože za okamžik začne 
televize hromadně šířit hysterické zprávy 
o totální zkáze, o konci, který přichází, a na-
ději, která byla zmařena.” Změna programu 
výstavy vyhrazena.
en An exhibition by Mark Fridvalszki under 
the curatorial guidance of Piotr Sikora aptly 
titled "Escape to Forever" fell into a context 
that exceeded all expectations and fore-
shadowed the current state of the world 
with chilling precision. In his most recent 
works, Fridvalszki explores remarkable 
scenarios imbued with nostalgia over lost 
visions of the future. Where are the cultural 
escape routes from the polished world 
of consumerism and the corporate digital 
realm? From Piotr Sikora’s curatorial notes 
from 20. 1. 2020: "For now we still live, we 
take long walks and look at our reflections 
in shop windows in city centers. At our 
backs we feel the breath of apocalyptic 
prophecy - to be fulfilled tomorrow morn-
ing. Exodus from the cities. Epidemic. We 
live, despite the fact that shortly the televi-
sion will spread hysterical reports of total 
destruction, the coming end, and hope that 
was frustrated." Change in the exhibition 
program reserved.
k / c Piotr Sikora

GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE
Love, Death & Blue
Eva Rybářová, Filip Kopecký, Jana 
Bernartová, Jana Horáková, Milan Guštár, 
Petr Agha
do / until 25. 7.
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 
Love, Death & Blue spojuje díla autorek 
a autorů, kteří právě vědomě pracují s daty 
a jejich fyzickými inkarnacemi. Neomediální 
dílo oproti analogovému disponuje novými 
možnostmi práce, reprodukce, manipulace. 
Současně také vyžaduje diváka, který neab-
sorbuje pouze vizuální část díla, ale zajímá 
se o jeho komplexní rámec.
en Digital data pervades contemporary so-
ciety, 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. 
The neo-media work, as opposed to ana-
logue, features new options for work, repro-
duction, manipulation. At the same time also 
it requires the viewer to absorb only the 
visual portion of the work, but also to take 
interest in a comprehensive framework.
k / c Jana Bernartová

KONTEXT
Jádra & Tvary: Galerie Jádro
23. 6. – 5. 9.
Nový celoroční výstavní program Galerie 
Kontext nazvaný Jádra & Tvary představí 
fenomén brněnských vitrínkových galerií, 
který kulminoval přibližně okolo roku 2010. 
Půjde tak o „archeologickou sondu” do 
lokálního uměleckého provozu desátých let 
21. století.
Představení Galerie Jádro mělo být původ-
ně už třetí částí cyklu, předchozí dvě výsta-
vy ale vlivem pandemie neproběhly. Katarína 
Hládeková a Marie Štindlová, které bytovou 
a posléze putovní galerii v letech 2012–2013 
vedly, připomenou její odkaz a nehodlají se 
u toho omezovat prostorovým výměrem 
pořádající Galerie TIC. Vedle témat exkluze/
inkluze a osobního/veřejného při tom ještě 
rozehrají twister institucionálních hierarchií, 
jehož výsledkem je do sebe zatočený kurá-
torský uroboros aneb Kdo je tady kurátor?
en Galerie Kontext’s new year-round 
exhibition program called Cores & Shapes 
introduces the phenomenon of Brno’s shop 
window galleries, which culminated around 
2010. This will be an "archaeological probe" 
into the local art scene of the 2010s.
Galerie Jádro’s presentation was originally 
to be the third part of the series, but the 
previous two exhibitions did not take place 
due to the pandemic. Katarína Hládeková 
and Marie Štindlová, who had an apartment 
and then a traveling gallery in 2012-2013, 
take a look at its legacy, and do not intend 
to be limited by the space at Galerie TIC. In 
addition to the themes of exclusion/inclu-
sion and personal/public, the institutional 
hierarchy plays a game of Twister, resulting 
in a curled curatorial Ouroboros: Who is the 
curator here?
k / c Šimon Kadlčák (?)

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.
Temporary intervention in exhibition Brno 
předměstí Vídně: Martin Skalický: Genera-
tion.
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

Ve vile / In The Villa: 
Eva Eisler – Peter Demek
do / until 25. 4. 2021
O umělkyni a výrazné osobnosti českého 
designu Evě Eisler je známo, že každou svou 
výstavou překvapí návštěvníky něčím novým. 
Ani v Jurkovičově vile tomu není jinak. 
Společně se sochařem Peterem Demkem 
představí výběr prací převážně geomet-
rických forem, jako protiklad k typickému 
ornamentalismu v tvorbě Dušana Jurkoviče. 
Tvorba Evy Eisler je charakteristická tvaro-
vým minimalismem, ušlechtilými materiály 
a jejich dokonalým zpracováním a podobně 
je tomu také u sochaře Petera Demka. 
Obměněnou výstavu Evy Eisler a Petera 
Demka otevřeme vernisáží 4. 6. pod novým 
názvem House Sitters.
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. 
The exhibition of Eva Eisler and Peter 
Demek will be re-presented under the new 
title House Sitters on 4. 6. 2020.
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 31. 3. 2021
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 spo-
lupracovníkům 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 
Werstätte—all of this applies to Otto 
Prutscher. He belonged to the students and 
later coworkers of Josef Hoffmann. The ex-
hibition 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

Jiří Bielecki: Vznášet se a chvět 
v siločarách přitažlivosti / Hover and 
Vibrate in Planes of Attraction (Jiří Bielecki 
v dialogu s/in dialogue with Daliborem 
Chatrným, Stanislavem Kolíbalem, 
Jiřím Hilmarem a Janem Wojnarem)
12. 5. – 30. 8.
Nehmotné, jakoby vzduchem naplněné 
vznášející se objekty, co se i pouhým 
výdechem rozkmitají a rozvíří stíny – to jsou 
tzv. gravitabily výtvarníka Jiřího Bielecké-
ho (1929–2000). Jeho dílo s důrazem na 
přelom 60. a 70. let 20. století. představí 
výstava spolu s odkazy na tvorbu Bieleckého 
souputníků.
en Intangible, seemingly air-filled hovering 
objects, which with a mere breath vibrate 
and stir up shadows - these are “gravita-
bles” by artist Jiří Bielecki (1929-2000). 
The exhibition presents his work with an 
emphasis on the turn of the 1960s and 70s 
with references to the work of his peers.
Chrám kamene / Stone Temple
od / from 4. 6.
Východní hradby Špilberku v sobě ukrývají 
dva obří prostory plné kamenných svědků 
brněnské historie. Muzeum města Brna 
otevírá v rekonstruovaných vodojemech 
novou stálou expozici lapidária. V bývalých 
nádržích, které jsou samy o sobě technic-
kou památkou, lidé uvidí sochy, náhrobky 
i zachráněné kamenné prvky a ozdoby ze 
zaniklých brněnských staveb. 
en Two huge rooms full of stone witnesses 
to Brno’s history are hidden inside the 
eastern walls of Špilberk Castle. Brno City 
Museum has opened a new permanent 
exhibition of the Lapidarium inside a reno-
vated reservoir. In the former tanks, which 
are themselves technical monuments, visi-
tors can see statues, tombstones, and other 
stone elements and ornaments salvaged 
from defunct Brno buildings.
Evropan Adolf Loos. (Nejen) brněnské 
stopy Adolfa Loose / Adolf Loos: European. 
The Traces of Adolf Loos in Brno and 
Beyond
11. 6. – 31. 12.

Architekta světového významu Adolfa Loose 
představí největší výstava roku na Špilberku 
uspořádaná u příležitosti 150 let od jeho 
narození. Brněnský rodák Adolf Loos proslul 
modernistickými stavbami, novou koncepcí 
prostoru (Raumplan) i břitkými esejemi. 
Výstava přiblíží Loosovy práce pro Brno 
a Moravu i jeho život. 
en Špilberk Castle will present the largest 
exhibition of world-famous architect Adolf 
Loos, organized to mark the 150th anniver-
sary of his birth. Brno native Adolf Loos is 
famous for his modernist buildings, a new 
concept of space (Raumplan), and scathing 
essays. The exhibition presents Loos’ work 
in Brno and Moravia, as well has information 
about his life.

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

Děláme vše pro vaši i naši bezpečnost, 
návštěvní řád najdete na webu muzea.
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.
Příběh Romů The Story of Roma 
stálá expozice / permanent exhibition
Lavutara: Cestami romských muzikantů 
a jejich písní / The Journeys of Roma 
Musicians and Their Songs
do / until 14. 2. 2021

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 spontán-
ní, zpívaná i instrumentální, domácí i vir-
tuózní. Přes fascinující rozmanitost jejích 
podob, žánrů a druhů pro ni ale zůstává již 
po staletí charakteristické, jak nezastupitel-
ně a neodlučitelně provází běžný i sváteční 
život Romů. Skrze hudbu Romové poznávají 
svět a svět skrze hudbu poznává Romy. Vý-
stavní projekt Lavutara vznikal ve spolupráci 
s desítkami hudebníků, organizátorů hudeb-
ního života, výrobců a opravářů hudebních 
nástrojů a dalších pamětníků. Představuje 
hudbu Romů jako živou kulturu z per-
spektivy jejích aktérů na základě výzkumu 
sledujícího několik významných hudebních 
rodin v Brně v období od poválečných let do 
současnosti, ve kterých se předává hudební 
řemeslo z generace na generaci.
en Roma are known worldwide as lavutara, 
or musicians. Roma music is both trained 
and untrained, formal and spontaneous, 
instrumental and vocal, domestic and mas-
terly – but through the fascinating diversity 
of its forms, genres, and types, a centuries-
-old characteristic remains, irreplaceable 
and inseparable from their everyday and 
festive life.
k / c Matyáš Dlab, Anna Babjárová, Gejza 
Horváth, Zbyněk Andrš
Doprovodný program k výstavě / 
Accompanying program:
Cesta ke kořenům tance – lekce romského 
tance a flamenca / Journey to the Roots 
of Dance – Romani dance and flamenco 
lessons
21. 5. 17:00–19:00
Hledání společných kořenů romského 
tance a flamenca s renomovanou romskou 
tanečnicí a zpěvačkou Veronikou Kačovou 
a Janou Šafaříkovou. Určeno ženám 16+, 
začátečnicím či mírně pokročilým. Vstup 
zdarma, prosíme o registraci z důvodu 
omezené kapacity 10 osob na 
edukator@rommuz.cz do 18. 5. 
en Finding common roots of Romani dance 
and flamenco with the renowned Roma 
singer and dancer Veronika Kačová and 
Jana Šafaříková. Aimed at women aged 
16 and up, beginners or slightly advanced. 
Admission is free, but capacity is limited to 
10 people – please register in advance at 
educator@rommuz.cz by May 18th.
Veřejné akce
Srdce moravského Manchesteru – 
procházka po Cejlu a okolí / The Heart of 
Moravian Manchester - a walk around the 
Cejl and its surroundings
14. 6. 10:00 a 16:00
Procházka návštěvníky seznámí s počát-
ky textilního průmyslu v Brně, některými 
významnými rodinami textilních podnikatelů 
a odkáže i na další stavby, které jejich při-
činěným vznikly. Prohlídku vede historička 
Mgr. PhDr. Petra Svobodová, Ph.D..
Místo srazu: před Muzeem romské kultury, 
doba trvání cca 90 min, vstupné zdarma
Prosíme o registraci z důvodu omezené 
kapacity 25 osob na sekretariat@rommuz.cz 
nebo na tel. +420 545 581 206 do 10. 6. 
en During the walk, visitors will learn about 
the origins of the textile industry in Brno, 
some of the major textile families, and 
about other buildings that arose due to 
their influence. Historian Mgr. PhDr. Petra 
Svobodová, Ph.D will lead the tour.
Meeting point: in front of the Museum of 
Roma Culture, duration: about 90 min, free 
admission. Please register as space is limited 
to 25 people at sekretariat@rommuz.cz or 
by phone at +420 545 581 206 by June 10th.

VILA TUGENDHAT
Černopolní 45 (C6) 
út–ne / Tue–Sun 10:00–18:00
Rezervace vstupenek / Ticket reservation: 
www.tugendhat.eu

Světově proslulá vila letos slaví 90 let od 
svého dokončení a od 2. června je znovu 
otevřena veřejnosti. Nově je možné vstoupit 
do zahrady vily Tugendhat rovněž ze zahra-
dy vily Löw-Beer, přístupné jsou stálé výsta-
vy v technickém podlaží objektu, věnované 
historii vily do roku 1938, její památkové 
obnově i původnímu nábytku.
Informace o vstupném, otevírací době 
a programu oslav Tugendhat 90 naleznete 
na webové stránce www.tugendhat.eu.
en This year, the world-famous villa cel-
ebrates 90 years since its completion, and 
will to the public on June 2. It is now pos-
sible to enter the garden of Villa Tugendhat 
also from the garden of Villa Löw-Beer. 
There are also permanent exhibitions on 
the technical floor of the building, dedi-
cated to the history of the villa until 1938, 
its restoration and the original furniture.
Information on admission, opening hours 
and the Tugendhat 90 celebration program 
can be found on the website www.tugend-
hat.eu

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. 
Programově se zaměřuje na tu podobu sou-
časného umění, která rozmazává hranice 
mezi výtvarným uměním, designem, sociální 
praxí, módou, aktivismem, či vědou. Fun-
guje v nepravidelných intervalech převážně 
vernisážovou formou. Zaazrak|Dornych se 
nachází v prostoru pod železničním nadjez-
dem mezi ulicemi Koliště a Dornych.
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.
For further program see the gallery's fb.
Kryštof Netolický
od / from 11. 6.
Jakkoli už jde o stálici brněnské umělecké 
scény, pohybuje se Kryštof Netolický vytr-
vale na jejím okraji. Může to být proto, že 
se s jejími mantinely není schopen spokojit. 
Jeho všestranná tvorba zasahuje i do oblastí 
hudby, designu nebo tvorby diy zinů. Ve své 
domovské galerii Zaazrak|Dornych představí 
tento "insitní profesionál" svoje nejnovější 
objekty a malby.
en Despite being a fixed star on the Brno 
art scene, Kryštof Netolický continues to 
remain on its fringes. Perhaps it may be be-
cause he is incapable of finding satisfaction 
within its constraints. His multifaceted work 
extends into the areas of music, design, 
and making DIY zines. In his home gallery 
Zaazrak|Dornych, this "naive professional" 
presents his latest paintings and objects.

tipy na výlet 
an excurSion

Střítež
GALERIE KABINET CHAOS
Střítež 68, 572 01 Polička
ne / Sun 13:00–18:00
http://planeta-chaos.cz

Pavla Kroupová: Polibek skalního ducha / 
Kiss of the Rock Spirit
30. 5. – 25. 6.
Pavla Kroupová patří ke generaci umělců, 
kteří studovali výtvarné Akademie před a po 
Sametové revoluci. Studovala na Akademii 
výtvarných umění v Ateliéru kresby Jitky 
Svobodové a malbu u Jiřího Sopka. Její 
tvorba poslední dekády se dá charakterizo-
vat jak průzkumná mise naplaveninami času.
en Pavla Kroupová is part of the genera-
tion of artists who studied at the Academy 
of Fine Arts before and after the Velvet 
Revolution. She studied drawing with prof. 
Jitka Svobodová and painting with prof. Jiří 
Sopko. Her work over the past last decade 
can be characterized as an exploratory mis-
sion into the sediment of time.

Jihlava
OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ
Komenského 10, 586 01 Jihlava
út–ne / Tue–Sun 10:00–18:00
http://ogv.cz

Adriena Šimotová, Jiří John: Dvojí 
obrazotvornost / Návrat v návratu // 
Dual Imagination / Return to the Return
do / until 16. 8.
Výstava se pokouší přispět k rozšíření pově-
domí o významu uměleckého odkazu této 
partnerské dvojice, a to nejen v kontextu 
jejich pomyslného návratu na Vysočinu. Jiří 
John pocházel z Třeště, prožitky dětství 
a mládí na venkově a pozorování přírodních 
procesů mu poskytovaly podněty pro tvor-
bu po celý život. Tvorbu Adrieny Šimotové 
prostupoval hluboký zájem o člověka, síť 
vztahů a symboliku lidského těla.
en The exhibition attempts to contribute to 
raising awareness of the artistic legacy of 
this couple, not only in the context of their 
imaginary return to the Czech Highlands. 
Jiří John came from Třešť, his childhood 
experiences in the country and observ-
ing natural processes provided inspira-
tion for creation throughout his life. The 
work of Adriena Šimotová is permeated by 
a deep concern for humans, the network 
of relationships, and the symbolism of the 
human body.

Humpolec
8SMIČKA – zóna pro umění / Art Zone
Kamarytova 97, 396 01 Humpolec
st–ne / Wed–Sun 10:00–18:00
info@8smicka.com
http://8smicka.com

Bylo nebylo nebylo bylo: Sklo / Time Out  
of Mind Mind Out of Time: Glass
do / until 20. 9.
Zamýšleným cílem není prezentovat 
ucelený vývoj sklářské tvorby, ani ukázat 
nepřeberné množství technik zpracování 
skla nebo obdivovat krásu a jedinečné 
vlastnosti tohoto materiálu. Ve výstavě se 
návštěvník setká se sklem volným, užitým, 
historickým i současným, z rukou etablo-
vaných i začínajících umělců, přičemž se 
hlavním kritériem výběru stává schopnost 
daných exponátů tlumočit a ilustrovat 
obecnější témata spojená s dějinami 
a vývojem sklářské tvorby.
en The intended aim is not to present 
a comprehensive overview of the develop-
ment of glassworking, nor to show the 
plethora of glass processing techniques, 
nor to appreciate the beauty and the 
unique properties of this material. In the 
exhibition, the visitor encounters glass of 
all kinds: freehand, functional, histori-
cal and contemporary, from the hands 
of established and emerging artists, with 
the main criterion for the selection of the 
exhibits being the ability of the items on 
display to interpret and illustrate more 
general topics related to the history and 
development of glass art.
k / c Kamila Huptychová & Adam Tureček

Ostrava
PLATO Ostrava
Janáčkova 3139/22, 702 00 Ostrava
út, čt, so–ne / Tue, Thu, Sat–Sun 10:00–
18:00, st, pá / Wed, Fri 10:00–20:00
(během července a srpna je v pátek 
otevřeno do 18:00) / throughout July 
and August, open on Fridays until 6 
p.m.)
www.plato-ostrava.cz

Skɪz(ə)m
Ilit Azoulay, Andrey Bogush, Roger Ballen 
& Asger Carlsen, Mazaccio & Drowilal, 
Lukáš Jasanský & Martin Polák, Joanna 
Piotrowska
do / until 31. 5.
Výstavou fotografií vstupujeme do téma-
tu intenzit, kterému se budeme věnovat 
po celý rok 2020. Výstava mezinárodních 
umělců představí specifický kontext, který 
se může skrývat pod povrchem estetic-
kého zážitku, a to v souvislostech striktně 
svázaných s médiem fotografie. Přináší tak 
nové významy, které mění kánon i pozici 
této disciplíny v současném umění.
en Through this exhibition of photographs 
we will examine the topic of intensities, 
which we will pursue throughout 2020. 
The exhibition of international artists will 
present specific context that may be hid-
den beneath the surface of an aesthetic 
experience, in the context of strict ties to 
the medium of photography. It also brings 
new meanings that change the canon and 
the position of the discipline in contem-
porary art.
k / c Daniela a Linda Dostálkovy
Písek ve stroji / Sand in the Machine
Václav Drozd, Hana Drštičková, Jakub 
Černý, Andreas Gajdošík, Oto Hudec, 
Šimon Kadlčák, Marius Konvoj, Vojtěch 
Kundrát, Tomasz Rakowski, Eva Rossal, 
Apolena Rychlíková, Tereza Vinklárková, 
Marika Volfová
18. 6. – 29. 10.
Druhá výstava z cyklu Intenzity se zabývá 
povahou intenzit prostřednictvím pokusu 
o urychlení procesu zpomalení. Součástí 
výstavy je i čtyřdenní program – Hromada 
z jednoho zrnka písku. Výstava je koncipo-
vána jako procesuální projekt, kdy část děl 
bude hotova k termínu zahájení a další díla 
budou postupně vznikat během soustře-
dění jako reakce na jeho průběh a výstupy. 
Výstava se bude dále rozrůstat zhruba do 
začátku července, kdy by měla získat svou 
definitivní podobu.
en The second exhibition of the Intensity 
series deals with the nature of intensi-
ties by attempting to accelerate the 
process of slowing down. The exhibition 
also includes a four-day program – A Pile 
Made of One Grain of Sand. The exhibition 
is conceived as a procedural project in 
which part of the works will be completed 
for the start date and other works will be 
gradually developed during 4-day program 
in response to its progress and outcomes. 
The exhibition will continue to grow until 
about the beginning of July, when it should 
get its final shape.
k / c Jakub Adamec a Pavel Sterec

Praha
NADACE A CENTRUM 
PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ 
– GALERIE KURZOR 
Dukelských hrdinů 25a (B4) 
st – ne / Wed – Sun, 12:00 – 18:00 
www.galeriejeleni.cz

Ursula Biemann, John Bock, Harun 
Farocki, Julia Gryboś a Barbora Zentková, 
Michal Machciník, Susan Schuppli,
Roman Štětina: Overview Fact
13. 5. – 28. 6.
Detektivní příběhy se zdají být čím dál 
populárnější, ale i komplikovanější. Jako 
by nešlo jen o napětí z pátrání po vrahovi, 
ale o hlubší snahu najít širší společenská 
zákoutí, problémy, třecí plochy, a styčná 
místa. Podobně také umění nevybavuje náš 
svět pouze dalšími objekty, ale podílí se 
na konstruování perspektiv, vnímání i vě-
dění, které vytvářejí náš svět, a má proto 
(astronauty popisovaný) overview effect 
– schopnost vyvolat sounáležitost, hledání 
souvislostí a orientace. 
en Detective stories seem to be increa-
singly popular and yet more and more 
complicated. It’s as though the genre 
was no longer simply about the suspense 
generated by the search to find the killer, 
but about a deeper quest to find broader 
social refuges, problems, and points of 
friction and contact. Similarly, art not only 
furnishes our world with new objects but 
participates in the creation of perspecti-
ves, the perceptions and knowledge that 
constitute our world. Art therefore has an 
overview effect (as reported by astronauts),  

RAFANI
S20E01:
ZDROJ 

25.9.2020–29.8.2021

organic objects by sculptor Anna Ročňová. 
Significantly material sculptures, combin-
ing natural and artificial materials, join the 
morphology of animal and human organs 
with plants such as thistles or dry sunflower 
leaves. Statues slowly drip from the ceiling, 
grow from the wall, or a gust of wind, and if 
you don’t touch them, you’d have no idea 
whether that stone is actually real or paper.
k / c Ivana Hrončeková

GALERIE EDIKULA
Arne Nováka 1 (FF MU, budova C, 1. NP) 
www.facebook.com/galerie.edikula

Galerie Edikula je zavřena do září. 
en Galerie Edikula is closed until September.

GALERIE FAVU
Údolní 244/53, budova U2 (E4) 
www.facebook.com/FaVU.VUT

Galerie FAVU je zavřena do července. 
en Galerie FAVU is closed until July.

GALERIE KINA ART
Cihlářská 19 (D5)
www.facebook.com/galerieartbrno

Galerie Kina Art je zavřena do září. 
en Galerie Kina Art is closed until September.

GALERIE MONOMACH
Luční 54 (B2) 
www.facebook.com/galerie.brno

Galerie prozatím nemá pevně naplánovaný 
program, pro více detailů sledujte fb. 
en The gallery does not yet have a firmly 
planned program, for more information see 
the gallery's fb page.

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

Galerie Pitevna bude znovu otevřena až po 
rozhodnutí o možnosti přístupu veřejnosti 
do budov Masarykovy univerzity. Bližší infor-
mace sledujte na facebooku galerie.
en Galerie Pitevna will reopen once permis-
sion has been granted for the public to 
enter Masaryk University buildings. For more 
information, follow us on FB.
Jiří David: Dva muži viděli lišku / 
Two Men Saw a Fox
Výstava je součástí projektu Schopen 
představ, prezentace současného umění na 
Masarykově univerzitě.
en The exhibition is part of the project – 
Able Idea – presentation of contemporary 
art at Masaryk University.
k / c Petr Kamenický, Martin Dostál

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

Roza Pogosian: Into the Welcoming Hour
5. 5. – 1. 6.
Projekt založený na performativním a socio-
logickém výzkumu. Cílem tohoto zkou-
mání je kultivovat empatii, zvýšit úroveň 
rozmanitosti a umožnit intersekční setkání 
prostřednictvím budování důvěry a dekódo-
vání vztahových vzorců. Into the Welcoming 
Hour je otevřená skupina lidí pracujících ve 
spolupráci s jinými živými formami.
en The project is based on performative 
and sociological research. The aim of this 
research is to cultivate empathy, raise the 
level of diversity, and enable intersectional 
meeting through confidence-building and 
decoding relational patterns. Into the 
Welcoming Hour is an open group of people 
working in collaboration with other life 
forms.
k / c Jan Matýsek
Marie Vařeková a Dominik Styk: Padá trest, 
něco si přej
2. 6. – 29. 6.
Tělo připomíná všechno společné. I když 
dělá, že nás nezná.
en The body resembles all that is common. 
Although it acts as if it didn't know us. 
k / c Tereza Vinklárková, Kristýna Gajdošová

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

Galerie znovu otevřena od 20. 5. Bližší 
informace na webových stránkách a FB 
Industra Art. 
en The gallery reopens since 20. 5. For 
further info see the web or FB page of 
Industra Art.
Lenka Zadražilová: Co se hledá
Malba jako prostředník setkání, alternativní 
čas strávený se svou rodinou, která se stala 
Lence Zadražilové námětem a předmětem 
zkoumání. Z drobných zápisků u přiložených 
fotografií z rodinných alb autorka hledá 
a nachází společné rysy, gesta či zvyky, 
které jsou zároveň vtištěné do subtilních 
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 com-
mon features, gestures or customs, which 
are also imprinted into subtle paintings.
k / c Břetislav Malý
Tomáš Moravanský: Still Room
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, u zvuku klimatizace ovlivňu-
jící soustředění zaměstnance na pracovišti. 
Divák se tak stává aktérem, který skrze svou 
tělesnost vytváří další informace, specifický 
dialog v realitě, jenž 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.

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ /
MORAVIAN GALLERY IN BRNO
st–ne / Wed–Sun 10:00–18:00, 
čt / Thu 10:00–19:00
www.moravska-galerie.cz

Volný vstup do stálých expozic. Stálá 
expozice v Uměleckoprůmyslovém muzeu 
je z důvodu rekonstrukce uzavřena . 
Čas 10–12 hod. je určen primárně pro 
návštěvu expozic seniory. Dětská herna 
v Pražákově paláci zůstává do odvolání 
uzavřena. Jurkovičova vila a Muzeum Josefa 
Hoffmanna mají vlastní otevírací dobu.
en Free admission to the permanent 
exhibitions. Permanent exhibition at the 
Museum of Applied Arts is closed due to 
reconstruction. Between 10 a.m.–12 p.m. 
the gallery is primarily open for pensioners. 
The children's playroom remain temporarily 
closed. The Jurkovič House and Josef 
Hoffmann Museum have their own opening 
hours.

– 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. Stálá expozice Moderní umění obsa-
huje díla Emila Filly, Toyen či Jana Zrzavého. 
Dočasné intervence v expozici nového 
umění: Robert Hliněnský, Inez Tuschnero-
vá, Kateřina Šedá.
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 of (not only) Brno cultural scene. 
Temporary interventions in exhibition of 
New Art: Robert Hliněnský, Inez Tuschne-
rová, Kateřina Šedá. Permanent exhibition 
Modern Art includes works by Emil Filla, 
Toyen and Jan Zrzavý.
k / c Ondřej Chrobák, Petr Ingerle, Jana 
Písaříková
BEER IS HERE
květen – září, nádvoří Pražákova palá-
ce / May – Sept. 2020, courtyard of the 
Pražák Palace
Pivo je svoboda! Sezónní pop-up projekt 
BEER IS HERE je performativním rozšířením 
stálé expozice ART IS HERE: Nové umění 
a odkazuje k období normalizace, pro niž 
bylo pivo a hospoda místem umělecké i ob-
čanské svobody. Zázemím, kulisou a někdy 
středobodem projektu bude venkovní kio-
sek, stylově nazvaný Výčep U Pražáků. Čekat 
tam na vás budou řemeslná piva, limonáda 
pro děti a neformální neposezení, otevřeno 
bude od středy do pátku 16-22 h. Plánovaný 
kulturní program bude složen z open-air 
koncertů, přednášek a autorských prezen-
tací, historických rekonstrukcí klíčových 
akcí spojených s pivem, autorských čtení, 
filmových projekcí, ale také ze spontánních 
interakcí mezi návštěvníky.
en Beer is freedom! The seasonal pop-up 
project BEER IS HERE is a performative 
extension of the permanent exhibition ART 
IS HERE: New art refers to the normal-
ization period for which beer and pubs 
were a place of artistic and civil liberties. 
Backgrounds, scenery and sometimes the 
centerpiece of the project will be an out-
door kiosk, stylishly called Výčep U Pražáků. 
Waiting for you there will be craft beer, 
lemonade for children, and informal non-
seating; it will be open from Wednesday to 
Friday from 4 to 10 pm. The planned cul-
tural program will comprise open-air con-
certs, lectures and presentations, historical 
reconstructions of key events associated 
with beer, readings, film screenings, as well 
as spontaneous interaction among visitors.

ATRIUM
Raději sbírat motýly? / Better to Collect 
Butterflies?
do / until 30. 8.
Výstava představuje portréty Richarda 
Adama očima umělců, se kterými spolu-
pracoval. Při této příležitosti bude vydána 
publikace, ve které Richard Adam líčí příbě-
hy 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 feature portraits of 
Richard Adam through the eyes of artists 
with whom he worked. In a publication co-
inciding with the exhibition, Richard Adam 
will narrate the stories of artists that he met 
during his life. These memoirs charts over 
40 years of his gradual submergence into 
modern Czech art, in particular painting.
k / c Ondřej Chrobák

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

Brno předměstí Vídně
Stálá expozice / Permanent exhibition
Dlouhodobá výstava věnovaná umění 
19. století se zabývá uměleckým vztahem 
Brna a Vídně. Její součástí jsou oddíly 
věnované secesi, folklorismu a historismu. 
Expozice kombinuje ukázky umění i umělec-
kého 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.
Dočasná intervence v expozici Brno před-
městí Vídně: Martin Skalický: Generation.
en The first stage of a long-term exhibi-
tion project devoted 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 

 UMA Audioguide
k / c: kurátor / curator

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

ARTIKLE
Masná 27/9 (G7)
út–čt/Tue–Thu 10:30–12:00, 12:45–
18:00, pá/Fri 10:30-12:00, 12:45-17:00, 
so/Sat 9:00–13:00
artikle.cz + fb

Miloš Šejn: N M H T Í
do / until 12. 6. / znovu otevřeno od / 
reopened from 12. 5.
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

Martin Zet, sochař Miloš Zet – Zdi, sokly 
a makety / Martin Zet, sculptor Miloš Zet – 
Walls, Plinths and Models
do / until 28. 7., znovu otevřeno 
od / reopened from 12. 5.

Sochař, performer a básník Martin Zet se 
v rozsáhlé prostorové instalaci věnuje dílu 
svého otce, sochaře Miloše Zeta. Výstava 
o procesu sochařské práce, rodinné historii 
a umělecké práci v kontextu i determina-
cích dějinných událostí je prodloužena až 
do července 2020.
en Sculptor, performer and poet Martin Zet 
presents the work of his father, the sculptor 
Miloš Zet, in a large installation space. The 
exhibition about the process of sculptural 
work, family history, and artistic work in 
the context and determination of historical 
events has been extended until July 2020.

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

Jolana Havelková a autoři: Šest pohled-
nic / Six Postcards
9. 6. – 28. 7.
Výstava představuje stejnojmenný projekt 
fotografky Jolany Havelkové. Vystavené 
fotografie, koláže, kresby, malby, partitury 
asambláže, objekty, texty či videa více než 
150 autorů spojuje jeden motiv – pohledni-
ce s autorčinou černobílou fotografií. Růz-
norodá umělecká i jiná vyjádření jsou tak 
reakcí na dílo Havelkové. Autorská výstava 
ve spolupráci s Terezií Petiškovou.
en Six Postcards at the House of the Lords 
of Kunštát presents a project of the same 
name by photographer Jolana Havelková. 
The exhibited photographs, collages, draw-
ings, paintings, music scores, assemblages, 
objects, texts and videos by more than 
150 artists have one subject in common 
– a postcard with a black and white pho-
tograph by Jolana Havelková. That is, the 
diverse artistic and other expressions are 
reactions to her work. An artist’s exhibition 
in cooperation with Terezie Petišková.

G99
Dominikánské nám. 9 (F5)

Petr Jambor a Jakub Roček
23. 6. – 26. 7.

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

František Skála: Dva roky prázdnin / 
Two Years' Vacation
do / until 25. 7.
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 / At Dawn
do / until 25. 7.
Zájem o záznam přírodních zvuků a rytmů 
spojuje Olgu Karlíkovou s kontextem 
konceptuálních umělců a autorů experi-
mentální hudby, kteří se zajímali o propojení 
tónů a výtvarného gesta. Nezpochybnitel-
nou doménou její tvorby, která zahrnuje 
zachycování zvuků různých živočišných 
druhů, ale také přírodních jevů i v médiu 
malby, jsou bezesporu právě grafické zápisy 
ptačích zpěvů.
en The interest in the recording of 
natural sounds and rhythms connects Olga 
Karlíková with the context of conceptual 
artists and authors of experimental music, 
who were interested in connecting tones 
with artistic gestures. The unquestionable 
domain of her work, which includes captur-
ing the sounds of various animal species, 
but also natural phenomena in the medium 
of painting, are undoubtedly the graphic 
recordings of bird songs.
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
do / until 25. 7.
Název výstavy odkazuje ke všedním 
momentům, které kvůli jejich subtilnosti 
a „nepatrnosti“ málokdy zaznamenáváme 
nebo lehko přehlížíme. Skrze 8 mikropohá-
dek 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 je dočasně uzavřena kvůli opat-
řením spojenými s covid-19.
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. The gallery is closed 
temporarily due to the covid-19 measures.

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

Kateřina Burgertová: Dobrý a špatný 
hospodář / Good and Bad Farmer
6. 6. – 5. 7.
Příběh této výstavy se odehrává na 
zemědělské usedlosti v středočeském 
Veclově, kam se před deseti lety nastěho-
vali a kde začali hospodařit rodiče autorky. 
Pro ni samotnou se tak otevřela možnost 
toto místo vnímat jako skutečný domov, 
ačkoliv už žije svůj vlastní život někde jinde. 
Možnost nového ukotvení v tomto místě se 
tak stala inspirací k dlouhodobému, téměř 
dokumentárnímu zájmu o mapování tohoto 
prostředí, do kterého autorka přizvala 
i další tvůrce v roli návštěvníků.
en The story of this exhibition takes place 
on a farm in the central Bohemian town of 
Veclov, where the artist’s parents moved 
ten years ago and began to farm. For her 
personally it opened the possibility to 
perceive this place like a real home, even 
though she lives her own life somewhere 
else. The possibility of a new anchor in this 
place became an inspiration for a long, al-
most documentary interest in mapping the 
environment, to which the author invited 
other creators in the role of visitors.
k / c Michal Pěchouček
Anna Ročňová: Sucho uvnitř rostliny / 
Inner Drought of Plants
6. 6. – 12. 7.
Architektonicky členitý prostor Pracovny se 
tentokrát proměňuje na krajinu organických 
objektů sochařky Anny Ročňové. Výrazně 
materiálové sochy, kombinující přírodniny 
a umělé suroviny, kloubí tvarosloví živočiš-
ných nebo lidských orgánů s rostlinami jako 
je bodlák nebo vyschlé slunečnicové listy. 
Sochy pomalu kapou ze stropu, vyrůstají 
ze zdi, nebo je tam zavál vítr a jestli se 
jich nedotknete, nevíte jestli je ten kámen 
skutečný, anebo z papíru.
en Pracovna’s architecturally diverse 
space is transformed into a landscape of �
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an effort to direct our thinking about the 
present towards the desired future. 
k / c Jakub Král

FOTOGRAF GALLERY 
Jungmannova 7 (D3) 
út–čt / Tue–Thu, 13:00–19:00, pá / Fri, 
13:00–18:00, so / Sat, 11:00–18:00 
fotografgallery.cz

Peter Kolárčik, Tereza Velíková, Petra  
Vlčková a Martin Netočný, Markéta 
Wágnerová: Když dny ztrácejí jména /  
When Days Lose Their Names
5. 6. – 26. 6.
Výstava Když dny ztrácejí jména vyplynula 
z výsledků stejnojmenného open callu, 
který Fotograf Gallery vyhlásila letos 
v dubnu se záměrem poskytnout impulz 
k „offline“ zpracování mimořádné spole-
čenské situace a jejích dopadů na oblast 
vizuálního umění.
en The exhibition arose out of the open 
call of the same name that Fotograf Gallery 
announced in April this year with the in-
tention to provide impetus for the "offline" 
processing of this exceptional social situa-
tion and its impact on the visual arts.

NEVAN CONTEMPO 
U Rajské zahrady 14 (D5) 
út–so / Tue–Sat, 13:00–18:00 
nevan.gallery

David Možný: Miss you
27. 5. – 31. 7.
Ročně se na světě vyprodukuje 14 000 000 
000 nábojů, tj 445 kusů za jednu vteřinu, 

tj 44 kusů za jedno mrknutí oka. Sleduj 
trajektorii střely. Minula tě? Chybíš jí? Mini-
malistická instalace, mírné mrazení po těle, 
pocit, že ses ocitnul/a na místě činu. 
en There are 14,000,000,000 gun shells pro-
duced worldwide each year, that means 445 
shells per second, or 44 pieces in just a blink 
of an eye. Follow the missile's trajectory. Did 
it miss you? Or did you miss it? A minimalistic 
installation, a gentle frisson, as if you might 
have just entered a crime scene. 
k / c Jana Písaříková

ARTO.TO GALERIE
Uhelný mlýn
Areál Šroubáren 40
252 66 Libčice nad Vltavou
www.arto.to

Jitka a Květa Válovy: Z domácího 
archivu / Landscape, City, Public Space
31. 5. – 30. 8.
k / c Marie Bergmanová ve spolupráci 
s Domem Válovek (www.dumvalovek.cz)

JIRI SVESTKA GALLERY
Janáčkovo nábřeží 5 (E2) 
st–pá/Wed–Fri, 14:00–18:00 
so/Sat, 11:00–18:00 
jirisvestkagallery.com

David Shrigley: Fond Memories 
of Giant Bug
13. 5. – 4. 7.
Výrazná osobnost současné britské 
umělecké scény David Shrigley je známý 
především kresbami, které spojují temný 
sarkasmus a úzkostné stavy ze současné 

i.e. the ability to evoke a sense of 
belonging, the search for context and 
orientation. 
k / c Václav Janoščík

GALERIE AMU 
Galerie Akademie múzických 
umění v Praze, Hartigovský palác, 
Malostranské náměstí 12, vchod 
z průchodu do ul. Tržiště (C1) / 
Galery of the Academy of Performing 
Arts, Hartig Palace, Malostranské 
nám. 12, entrance from Tržiště Street 
út–ne / Tue-Sun, 13:00–19:00 
gamu.cz

Janek Rous, Hana Turečková Polanská 
a Ivan Svoboda, Zuzana Žabková:
Choreography of Thought
5. 3. – 28. 6.
Může být tělesný pohyb metaforou našeho 
myšlení? Lze ho chápat jako možnost 
vztahování se k myšlenkovým procesům 
odlišnou od jejich pouhé verbalizace? 
Kolem těchto otázek je vystavěn projekt, 
propojující výstavu se sérií přednášek, 
projekcí a diskuzí z oblasti vizuálního i ta-
nečního umění. 
en Can be physical movement a meta-
phor of our thought? Can it be unders-
tood as a possibility to relate to thinking 
processes different from their mere 
verbalisation? This project is built around 
these questions. The exhibition is accom-
panying series of lectures, screenings and 
discussions.

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC 
Karlova 2 (C3) 
út–ne / Tue–Sun, 10:00–18:00 
ghmp.cz

Vladimír Havlík, Rudolf Sikora: Sníh kámen 
hvězda strom / Snow Stone Star Tree
12. 5. – 27. 9.
Společná výstava Rudolfa Sikory a Vladimíra 
Havlíka je prostorem pro konfrontaci dvou 
cest, jimiž lze dojít k témuž světonázoru. 
Zatímco se Sikorova objektivizační stra-
tegie dotýká pozice jednotlivce v kosmu, 
Vladimír Havlík se obrací k pospolitým 
vztahům budovaným na základě nonspek-
takulárních gest. Oběma umělcům jsou 
společná témata vztahu lidí k přírodě 
a k sobě navzájem, odpovědnosti, intim-
ního vztahu ke světu a kosmu a budování 
utopického přesahu ve snaze vymezit 
naše přemýšlení o současnosti směrem ke 
kýžené budoucnosti. 
en This joint exhibition by Rudolf Sikora 
and Vladimír Havlík is a space for the 
mutual confrontation of two ways of 
reaching the same worldview. While Siko-
ra’s objectivization strategy concerns the 
position of the individual in the cosmos, 
Havlík, on the other hand, turns to social 
relationships built on non-spectacular 
gestures. Both artists share the common 
themes of people’s relationships to nature 
and to each other, responsibility, an inti-
mate relationship with the world and the 
cosmos, and building a utopian overlap in 

společnosti se skromnou upřímností 
i absurdním humorem. Výstavu tvoří sou-
bor šedesáti kreseb, volně inspirovaných 
literárními obrazy v díle Franze Kafky. 
en David Shrigley, an important figure in 
the contemporary British art scene, is 
best known for his drawings that combine 
dark sarcasm and anxiety from contem-
porary society with modest sincerity and 
absurd humor. The exhibition is a co-
llection of 60 drawings that are loosely 
inspired by Franz Kafka’s literary images.

artmap chytila nákazu píSmem 
coviD oD StuDia najbrt. Díky 
za šíření! / artmap haS been 
inFecteD by the coviD Font 
From StuDio najbrt. thankS For 
SpreaDing it!
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Od 23. 5. zavíráme knihkupectví ArtMap 
v Místodržitelském paláci. Děkujeme za 
přízeň všem, kteří u nás rádi nakupovali.
Z Brna ale úplně nezmizíme. Stále vás bu-
deme informovat o brněnské kulturní scéně 
v tištěné mapě i na artmap.cz. Výběr našich 
knih najdete ve Fait Gallery, plánujeme 
pravidelné knižní pop-upy a otevíráme nový 
e-shop knihy.artmap.cz, kde jsme rozšířili 
a zlevnili možnosti dopravy.

�

Štěpán Brož: Sand Storm (olej na plátně/oil on canvas, 100 × 110 cm, 2019)
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