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Martin Zet: sochař Miloš Zet – Zdi, sokly
a makety / Martin Zet, sculptor Miloš Zet –
Walls, Plinths and Models
do / until 26. 7.
Sochař, performer a básník Martin Zet se
v rozsáhlé prostorové instalaci věnuje dílu svého otce, sochaře Miloše Zeta. Výstava zaplnila
celý prostor Domu umění, jehož unikátní architektura se pro Martina Zeta stává důležitým
východiskem pro jeho nejnovější instalaci. Zet
se v ní hravým způsobem zamýšlí nad procesem sochařské práce (a jejími opomíjenými
prvky jako jsou například „sokly“, na nichž jsou
sochy umístěny). Prostřednictvím osobního
příběhu podává svědectví o rodinné historii
i determinacích a umělecké práci v kontextu
dějinných zvratů dvacátého století.
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.
Umění snížené diference / The Art
of Diminished Differentia
Josef Dabernig, Ann Veronica Janssens,
Žilvinas Kempinas, Karin Sander, Bill Viola,
Martin Vongrej, Heimo Zobernig
11. 9. – 15. 11.
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Výstavní projekt představuje mezinárodně
etablované autory a autorky. Cílem je prezentovat tendence ve vizuálním umění, jejichž
společným jmenovatelem je práce s minimální
či sníženou diferencí či nuancí, která tvoří
protiklad k výraznému kontrastu – tedy efemerální objekty, provokující zkušenost vnímání
pomocí rozpouštění pevných forem, materiální
nestability, sémantické nejednoznačnosti,
prostupnosti kontextů apod. Výstavní projekt
je také připomínkou pololegální akce/ výstavy
autorů Stano Fika, Miloše Lakyho a Jána Zavarského s názvem Bílý prostor v bílém prostoru,
která se odehrála před více než čtyřiceti lety
(1974) v Domě umění.
en The exhibition introduces internationally established artists. The aim is to present
trends in visual art whose common denominator is work with minimal or diminished differentia or nuance constituting an opposite
to prominent contrast – including ephemeral
objects provoking the perception experience through dissolving solid forms, material
instability, semantic vagueness, permeability
of contexts, etc. The event is also a reminder
of the clandestine action/exhibition of the
artists Stano Filko, Miloš Laky and Ján Zavarský
entitled White Space in a White Space, which
took place in the House of Arts more than
forty years ago (1974).
k / c Petr Ingerle
Mies van der Rohe
11. 9. – 15. 11.
Výstava připomíná devadesáté výročí dokončení stavby vily Tugendhat a desáté výročí
zahájení její památkové obnovy. Vilu manželů
Grety a Fritze Tugendhatových navrhl v letech
1928–1929 Ludwig Mies van der Rohe, jeden
z nejvýznamnějších světových architektů 20.
století. Dům je zcela výjimečný svou konstrukcí, prostorovým uspořádáním, interiérovým
vybavením, technickým zázemím a svým
propojením se zahradou. Návštěvníci výstavy
shlédnou mimo jiné originální fotografie vily
Tugendhat, které v roce 1931 pořídil Rudolf
Sandalo, autentický nábytek z vybavení domu,
původní projektovou dokumentaci objektu a řadu dalších dobových dokladů, které
doposud nikdy nebyly vystaveny. Rovněž
prostřednictvím dochované fotodokumentace brněnské výstavy z Domu umění z let
1968–1969 nahlédnou do její tehdejší vizuální
podoby a architektonického řešení.
en The exhibition marks the ninetieth anniversary of the completion of the construction
of the Tugendhat House and the tenth anniversary from the start of its restoration. The
house of the husband and wife Greta and Fritz
Tugendhat was designed in 1928–29 by Ludwig
Mies van der Rohe, one of the most important
20th century architects in the world. The
house is exceptional in its structure, spatial
arrangement, interior furnishing, technical
infrastructure and connection with the garden. Visitors to the exhibition will see original
photographs of the Tugendhat house taken
in 1931 by Rudolf Sandalo, authentic furniture
from the house furnishings, original project
documentation for the house and a number of
other period documents which have so far not
been publicly displayed. Through preserved
photographic documentation of the Brno
exhibition in the House of Arts in 1968–69 visitors will get a glimpse of its visual aspect and
architectural design.
k / c Dagmar Černoušková a Jindřich Chatrný
Burian – Křivinka, Petr Pelčák, Rusín & Wahla.
Stavby a projekty 2009–2019
18. 9. – 15. 11.
Výstava představí tvorbu tří předních brněnských architektonických ateliérů. Mezi jejich
realizace patří významné univerzitní budovy
(Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Fakulta
informačních technologií VUT), zdravotnická
zařízení (Diagnostický pavilon Masarykova onkologického ústavu), celá řada obytných domů
a souborů, rekonstrukce významných památek
moderní architektury v čele s vilou Tugendhat,
ale také mnohé oblíbené kavárny či urbanistická úprava Zelného trhu. Za své realizace
získali domácí i mezinárodní ocenění a několik
nominací na Evropskou cenu za současnou
architekturu – Mies van der Rohe Award.
en The exhibition presents the work of three
leading architectural studios from Brno.
Among their projects are important university
buildings (the Faculty of Arts of Masaryk University, the Faculty of Informatics of Masaryk
University and the Faculty of Information
Technology of Brno University of Technology),
healthcare infrastructure (the Diagnostic
Pavilion of the Masaryk Oncological Institute),
a number of residential buildings and clusters,
reconstruction of important heritage monuments of modern architecture including the
flagship Tugendhat House, as well as several
favourite cafés and the urban planning for
Zelný trh square. Deservedly, the built projects
designed by the exhibiting architects have
received a number of awards at home and
abroad and several nominations for the European Award for Contemporary Architecture –
Mies van der Rohe Award.
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
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František
Skála Dva roky
prázdnin
26/2—9/5/2020
prodlouženo do 25/7/2020

Petr Válek: Přítvory (a jiná havěť) /
Figments (and other stuff)
29. 5. – 30. 7.
Výstava v Galerii Vašulkovy kuchyně zdaleka
není první Válkova výstava. Nicméně je to první
pokus představit jeho práce v rozmáchlém
spektru: příbližuje ambient Válkova ateliéru,
což je brikoláž – organická a chaotická koláž
sešitů s kresbami, tub s barvami, obrazy
hotovými i nehotovými, pověšenými či opřenými o stěny, knihami, kresbami, hudebními
instrumenty, skulpturami a odstrojeným počítačem, na němž Válek vytváří virtuální průlety
pohádkovými krajinami, ke kterým se inspiruje
procházkami v údolích a stráních jesenických
kůrovcových hvozdů.
en Although definitely not Válek’s first exhibition, Figments (and other stuff) is probably
the first attempt to present the wide scope
of his creativity and work. The ambience of
Válek's studio, stacked with an assemblage
of organically and chaotically placed books,
drawings, tubes of paint, paintings (both hung
and not), along with his computer – which
he uses to animate his virtual travels through
marvelous dreamy landscapes, the inspiration
for which he finds in the deep forest hillsides
of the Jeseníky – will be presented.
k / c Miloš Vojtěchovský, Ondřej Merta

DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU
Dominikánské nám. 9 (F5)
Jolana Havelková a autoři: Šest pohlednic /
Six Postcards
9. 6. – 26. 7.

Výstava představuje stejnojmenný projekt
fotografky Jolany Havelkové. Vystavené
fotografie, koláže, kresby, malby, partitury
asambláže, objekty, texty či videa více než 150
autorů spojuje jediný zásadní motiv –
pohlednice s autorčinou černobílou fotografií.
Různorodá umělecká i jiná vyjádření jsou tak
reakcí na dílo Havelkové.
en The exhibition presents a project of the
same name by photographer Jolana Havelková. The exhibited photographs, collages,
drawings, 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 photograph
by Jolana Havelková. That is, the diverse
artistic and other expressions are reactions
to her work.
k / c Terezie Petišková
G99
Dominikánské nám. 9 (F5)
Petr Jambor, Jakub Němec, Jan Langer:
If you think this is crazy, you should see more
complex math
24. 6. – 26. 7.

Příběh této výstavy se odehrává na zemědělské usedlosti v středočeském Veclově, kam se
před deseti lety nastěhovali a 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, almost 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 /
Drought Inside the Plant
do / until 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 živočišných 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 organic objects by sculptor Anna Ročňová. Significantly
material sculptures, combining 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

Josef Dabernig: Rosa Coeli
FAIT GALLERY
17. 7. 21:30 (2003 / 24 min.)
Ve Vaňkovce 2 (G6)
Příběh o návratu domů napsal Bruno Pellandini
út – so / Tue – Sat 11:00 – 18:00
a na 35mm film natočil rakouský filmař Josef
www.faitgallery.com
Dabernig. Děj se odehrává v Adamově a dnes
František Skála: Dva roky prázdnin /
již neexistujícím blanenském hotelu Dukla. Film
Two Years' Vacation
se promítá v rámci letního kina na „Poduklí”.
do / until 25. 7.
en The story of returning home was written
František Skála, známý převážně svými maby Bruno Pellandini and filmed on 35mm by
teriálovými objekty a instalacemi, prezentuje
the Austrian filmmaker Josef Dabernig. It takes
tentokrát svoji malířskou tvorbu vzniklou
place in Adamov and the now defunct Hotel
během dvouletého pobytu na pustém ostrově. Dukla in Blansko. The film will be screened at
Své náměty a inspiraci Skála čerpal z mytologie the "Poduklí" outdoor cinema.
i stylu maleb původních obyvatel. Figurální
plátna nestandardních tvarů a pestrých barev Zažít Blansko jinak
společně s objekty různých rozměrů zobrazují 12. 9. 10:00–17:00
Pilotní ročník komunitního festivalu uzavře
sny, vize, vzpomínky a další témata.
en František Skála, who is mainly known for his ulice centra města a na silnice přenese aktivní
material objects and installations, is presenting zevlování. Galerie pro tento den připravila
světelno-zvukovou instalaci brněnského
at the exhibition his paintings which were
created during his two year stay on a deserted umělce Jiřího Suchánka v zámeckém parku,
island. He drew his ideas and inspirations from Comunite fresca bude společně se studenty
blanenské ZUŠ freskami zdobit vybydlenou
the mythology, as well as of paintings of the
budovu hasičky a Pavel Svoboda, blanenský
original inhabitants. Figural canvases of nonhistorik a propagátor výtvarného umění, nás
standard shapes and bright colors, together
provede městem dle klíče z obrazů místního
with objects of various dimensions, reflect
dreams, visions, memories, and other themes. malíře Zdeňka Táborského.
en The first year of this community festival
k / c Miroslav Ambroz
will close the streets of the city center and
FAIT GALLERY MEM
bring active traffic to the roads. The gallery
has prepared a light-sound installation by
Olga Karlíková: Nad ránem / At Down
the Brno artist Jiří Suchánek in the chateau
do / until 25. 7.
park for this day, Comunite Fresca with the
Zájem o záznam přírodních zvuků a rytmů
help of students from the Blansko art school
spojuje Karlíkovou s kontextem konceptuálwill decorate the rundown fire department
ních umělců a autorů experimentální hudby,
building with frescos, and Pavel Svoboda, Blankteří se zajímali o propojení tónů a výtvarsko's historian and art promoters, will lead us
ného gesta. Nezpochybnitelnou doménou
through the town’s streets using the keys from
její tvorby, která zahrnuje zachycování zvuků
různých živočišných druhů, ale také přírodních paintings by local artist Zdeněk Táborský.
jevů i v médiu malby, jsou bezesporu grafické
Marta Fišerová Cwiklinski
zápisy ptačích zpěvů.
12. 9. – 1. 11.
en The interest in the recording of natural
Les jako dokonalé společenství. Stromy mají
sounds and rhythms connects Olga Karlíková
nejen paměť, kterou si vzájemně předávají,
with the context of conceptual artists and
ale i schopnost pečovat o své potomstvo,
authors of experimental music, who were instaré a nemocné sousedy. Instalace reflektuje
terested in connecting tones with artistic ges- aktuální příběh lesa, jeho boj s kůrovcem,
tures. The unquestionable domain of her work, s nedostatkem vody, všímá si osudu dřeva jako
which includes capturing the sounds of various komodity. Výstava má i přes svůj environmenanimal species, but also natural phenomena in tální aspekt, nebo snad díky němu, schopnost
the medium of painting, are undoubtedly the
oslovit každého, kdo se cítí být mocí stromů
graphic recordings of bird songs.
zasažen.
k / c Denisa Kujelová
en The forest as a perfect community. Trees
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 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 umění.
Přispívá k rozšíření vzájemné komunikace
mezi ateliéry fakulty i jinými školami. Výstavy
jsou doprovázeny přednáškami či diskusemi
určenými studentům celé školy i veřejnosti.
en Galerie 209 is a free platform for research
and experimentation in art. It is a part of
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
Kateřina Burgertová: Dobrý a špatný
hospodář / The Good and Bad Farmer
do / until 12. 7.

have not only a memory that they pass on to
each other, but also the ability to take care
of their offspring, old and sick neighbors.
The installation reflects the current story of
the forest, its struggle with bark beetle and
drought, and touches on the fate of wood
as a commodity. Despite its environmental
aspect, or perhaps thanks to it, the exhibition
has the ability to appeal to anyone who is affected by the power of the trees.
k / c Jana Písaříková

Jiří Havlíček
12. 9. – 1. 11.
Minimalistická instalace na hraně fotografie
a pohyblivého obrazu v prosklené white-cube
bývalé galerijní vrátnice. Jiří Havlíček pracuje
s filmem, fotografií, autorským textem a zvukem. Nezřídka využívá deformace obrazu nebo
zvuku dané technologickými vlastnostmi jejich
nosičů, od 16mm analogového filmu nebo VHS
pásky až k audionahrávce z mobilu.
en Minimalist installation somewhere between
a photograph and a moving image in the
glassed-in white cube of the former gallery
gatehouse. Jiří Havlíček works with film, photography, original texts, and sound, often using
image and sound distortions resulting from
the technological properties of their carriers,
whether it’s 16mm analog film, VHS tape, or
a mobile audio recording.
k / c Ivana Hrončeková
GALERIE EDIKULA
Arne Nováka 1 (FF MU, budova C, 1. NP)
po – ne / Tue– Sun 08:00 – 20:00
www.facebook.com/galerie.edikula
Galerie Edikula je zavřena do září. /
Galerie Edikula is closed until September.
GALERIE FAVU
Údolní 244/53, budova U2 (E4)
po–pá / Mon–Fri 10:00–18:00
www.facebook.com/FaVU.VUT
DUMB: Toto je název pro ArtMapu lomeno
angličtina / This is a Name for ArtMap Slash
English
26. 8. – 16. 9.
Toto je anotace pro ArtMapu lomeno angličtina.
en This is an annotation for ArtMap slash English.

Nikola Ivanov: Systémy netečnosti /
Systems of Indifference
23. 9. – 14. 10.
Výstava rozvíjí Nikolův dlouhodobý zájem
o biopolitiku spánku, která se posouvá směrem k problematice kolonizace nočního času,
což je i téma jeho disertační práce. Výstava
je zamýšlená jako úvodní část dlouhodobějšího projektu. Nikola Ivanov představí video,
fotografie a objekty.
en The exhibition, comprising video, photographs, and objects, explores Nikola's longterm interest in sleep biopolitics, in particular
the issue of colonization of the nighttime,
which is also the topic of her dissertation. The
exhibition is intended as the introduction to
a longer-term project.
GALERIE KINA ART
Cihlářská 19 (D5)
po–so / Mon–Sat 14:00–01:00,
ne / Sun 14:00–24:00
www.facebook.com/galerieartbrno
Galerie Kina Art je zavřena do září.
en Galerie Kina Art is closed until September.
GALERIE MONOMACH
Luční 54 (B2)
Galerie je pohledová z ulice, otevření
po domluvě / The gallery is viewable
from the street, open by appointment
tel. 739 637 411
www.facebook.com/galerie.brno
Polina Davydenko: Making of Utopia
11. 9. – 2. 10.
Dobropilljské dívky pilně pracují, aby dělnicím
upletly úl. Kultivace bez expirace. Včelí matka
se stává uměle vypěstovanou rostlinou. Ve své
práci se autorka vrací k příbuzným do rodného
města Dobropillja, které leží v Doněcké oblasti
na východě Ukrajiny. Mohou se dvě natolik
odlišné aktivity jako včelařství a těžba nerostu
setkat v místě, ve kterém prach z těžby uhlí
znemožňuje přirozený život včel a jeho obyvatelstva? Polina rekonstruuje své vzpomínky
na místo, kde žije její otec, horník z povolání
a včelař. Čím hlouběji se její paměť dotýká reality spojené s prostředím, tím více se objevuje
touha toto místo změnit.
en The Dobropillya girls work diligently to knit
a hive for the workers. Cultivation without
expiration. The mother bee becomes an
artificially grown plant. In her work, the artist returns to relatives in her hometown of
Dobropillya, in the Donetsk region of eastern
Ukraine. Can two activities as different as
beekeeping and mineral extraction meet in
a place where the dust from coal mining makes
the natural life of bees and their populations
impossible? Polina reconstructs her memories
of the place where her father, a professional
miner and a beekeeper, lives. The deeper
her memory touches the reality associated
with the environment, the more the desire to
change this place appears.
k / c Monika Rygálová
GALERIE PITEVNA
Komenského nám. 2 (E5)
po-pá / Mon-Fri 12:00-18:00
www.facebook.com/galeriepitevna
GALERIE UMAKART
Lidická 40 (D5)
non-stop
www.facebook.com/Galerie-Umakart
Oskar Felber: The Spawning Pool
30. 6. – 31. 8.
k / c Karolína Kohoutková
Kateřina Šillerová & Tereza Nesládková
Jednou jsem přitiskla ucho ke stromu, do
kterého ťukal datel / I once pressed my ear to
a tree as a woodpecker pecked it
1. 9. – 28. 9.
Síla imaginace jako magický princip – pod mikroskopem se hemží mýtus. Galerijní prostor
se transformuje v subjektivní říši, alchymickou
fiólu artificiálního života. Transhumanistická
apokalypsa na horizontu! Coming soon...
en The power of imagination as a magical
principle - myths abound under a microscope.
The gallery space is transformed into a subjective realm, an alchemical vial of artificial life.
A transhumanist apocalypse on the horizon!
Coming soon ...
k / c Jan Matýsek

en The Exhibition is a gathering of things and
ways of doing that happen in the periphery of
grand heroic narratives. Heroes are historically
depicted with sticks, weapons and penetrating objects, but if you put a hero in a bag, he
will look like a potato. In Unsayings, María Nolla
(SPA) and Monica Mays (SPA) weave together
other types of objects: handmade vessels,
bundles and foraged goods as the protagonists
of unuttered stories about carrying and caring.
Tom K Kemp, Aaro Murphy: Occulting Disk
6. 8. – 10. 9.
V dalekohledu se blokuje sluneční světlo, což
umožňuje vidění zařízení dosáhnout mimo naši
sluneční soustavu. Výstava zkoumá metodiky,
které podobně zakrývají, komplikují a odchylují
technické navigační systémy, aby přiblížily své
subjekty a spojily složité
planetární obavy s intimním zážitkem.
en In a telescope the ‘occulting disk’ blocks
the sun’s light, allowing the device’s vision to
reach outside our solar system. The exhibition examines methodologies that similarly
obscure, complicate and deviate technical
systems of navigation in order to bring their
subjects closer, relating complex planetary
concerns to intimate
experience.
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 10:00–12:00 je
určen primárně pro návštěvu expozic seniory.
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 10–12 am the gallery is primarily open
for pensioners. Jurkovič House and Josef
Hoffmann Museum have their own opening
hours.
PROJEKT RAJLICH 100 /
THE RAJLICH 100 PROJECT
25. 9. 2020 – 28. 2. 2021 (Pražákův
a Místodržitelský palác)
Výstavní projekt připomíná brněnského
malíře, grafika, grafického designéra Jana
Rajlicha, iniciátora a dlouholetého předsedu
Mezinárodního bienále grafického designu
v Brně. Rajlichova tvůrčí, organizační a publicistická práce na poli grafického designu, ze
kterou získal řadu mezinárodních ocenění,
ho řadí mezi významné osobnosti světového
grafického designu 2. pol. 20. století. Nebyl jen
umělcem a designérem, ale také spisovatelem,
pedagogem a organizátorem kulturního dění,
za nímž do Brna přijížděli získávat zkušenosti
zakladatelé obdobných periodických výstav
z Evropy, Ameriky a Asie.
en The exhibition project commemorates the
Brno painter, graphic artist, graphic designer
Jan Rajlich, initiator and long-time chairman of the International Biennial of Graphic
Design in Brno. His creative, organizational and
journalistic work in the field of graphic design,
for which he won many international awards,
ranks him among the important personalities
of world graphic design in the second half of
the 20th century. He was not only an artist
and designer, but also a writer, pedagogue,
and organizer of cultural events, which the
founders of similar exhibitions from Europe,
America and Asia came to Brno to experience.
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.
Dočasné intervence v expozici nového umění:
Robert Hliněnský, Inez Tuschnerová,
Kateřina Šedá, Jan Rajlich ml.
en Permanent exhibition New Art brings
selected chapters from the story of art after
1945. Its axis is the collection of Jiří Valoch,
key figure of (not only) Brno cultural scene.
Temporary interventions in exhibition of New
Filip Cenek
Art: Robert Hliněnský, Inez Tuschnerová,
29. 9. – 14. 10.
Práci Filipa Cenka lze vnímat v úzkém kontextu Kateřina Šedá, Jan Rajlich ml.
filmové řeči, ač se o filmy v běžném formálním k / c Ondřej Chrobák, Petr Ingerle, Jana
rámci nejedná. Ukazateli k tomuto konstatová- Písaříková
ní jsou především prostředky, které k vizuální
RAJLICH 100 / Jan Rajlich: Art & Design
artikulaci užívá, jako je narativní nebo poetická 25. 9. 2020 – 28. 2. 2021
stopa v podobě textu a práce s fotografickým
Cílem výstavy je představit analytický výběr
obrazem. V dalším ohledu je Cenkova tvorba
z Rajlichovy celoživotní tvorby. Jeho hlavní
spjata, opět analogicky k filmové produkci,
doménou byl grafický design a vizuální komunis momentem spolupráce, kdy mnohá z jeho
kace s přesahy do architektury, průmyslového
dosavadních děl byla vytvořena spolu s dalšími designu, výstavnictví a scénografie, k nimž
tvůrci. Cenkovy „video“ instalace připomínají
čerpal podněty ze své volné tvorby, malířství,
dva nesouvisle, možná i protichůdně se otáče- grafiky, tapisérií art protis a prostorových
jící mentální kruhy, jejichž vzájemné prolnutí je objektů. Ve své všestrannosti navázal na mopouze občasné. Co mají oba tyto kruhy, jeden dernistickou tradici meziválečného Brna.
plný obrazů, druhý naplněný textem - společ- Autoři vycházejí ze zpracování Rajlichovy
né, je paměť, její ztráta i znovunabytí.
pozůstalosti, jejíž podstatnou část zařadila Moen Filip Cenek's work can be seen in the
ravská galerie nákupy a dary do svých sbírek.
narrow context of film speech, although it
Jeho obsah tvoří jak artefakty, tak i dokumenty
is not a film in the formal sense. The basic
z Rajlichova života spojeného s historií Bienále
indicators for this statement are mainly the
Brno. Archiv Jana Rajlicha bude postupně
means he uses for visual articulation, such as
dostupný on-line.
narrative or poetic traces in the form of text
en The exhibition in the Pražák Palace aims
and working with a photographic image in
to present an analytical selection from
mechanical movement. In another respect,
Rajlich's life-long oeuvre. His principal domain
Cenek's work is connected, again analogous
was graphic design and visual communication
to film production, with the moment of
with outreaches to architecture, industrial
cooperation, when many of his previous works design, as well as exhibition and stage design
were created together with other creators.
for which he drew inspiration from his nonHis "video" installations are reminiscent of two commissioned work, painting, prints, art protis
incoherent, perhaps even oppositely rotating
tapestries and spatial objects. In his versatility
mental circles which only occasionally merge
he continued the modernist tradition of intertogether. What the two circles – one filled
war Brno.
with images, the other filled with text – have in The authors elaborate on the processing of
common is memory, its loss and recapture.
Rajlich's estate, substantial part of which was
k / c Karin Písaříková
acquired by the Moravian Gallery through purchases and gifts for its collections. Its content
INDUSTRA ART
consists of artefacts proper and documents
Masná 9, areál Mrazíren Rovner (G7)
from Rajlich's life closely connected with the
st – so / Wed–Sat 13:00 – 19:00,
history of the Brno Biennial. Over time Jan
ne / Sun 10:00 – 19:00
Rajlich's Archive will be available on-line.
industra.space

María Nolla a Monica Mays: Unsayings
6. 8. – 10. 9.
Výstava představuje shromáždění věcí a způsobů, které se dějí na okraji velkých hrdinských
příběhů. Hrdinové jsou historicky vyobrazeni
s holemi, palnými a chladnými zbraněmi.
Pokud ale vložíte hrdinu do pytle, bude
vypadat jako brambor. V Unsayings, María Nolla
a Monica Mays (ESP) vzájemně propojují další
typy předmětů: ručně vyráběné lodě, stohy
a nasbírané plodiny vystupují jako protagonisté
nevyzpytatelných příběhů o přepravě a péči.

ATRIUM

Raději sbírat motýly? / Better to Collect
Butterflies?
do/until 30. 8.
Výstava představuje portréty Richarda Adama
očima umělců, se kterými spolupracoval. Při
této příležitosti bude vydána publikace, ve
které Richard Adam líčí příběhy umělců, s nimiž se v životě setkal. Kniha vzpomínek mapuje
více než 40 let jeho postupného 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 coinciding with
the exhibition Richard Adam will narrate the
stories of artists that he met during his life.
These memoirs charts over 40 years of his
gradual submergence into modern Czech art,
in particular painting.
k / c Ondřej Chrobák
Rafani
25. 9. 2020 – 29. 8. 2021
Rafani vystupují již dvacet let jako celek,
nehledě na to, kdo aktuálně jsou jeho jednotliví členové. V Moravské galerii se představí
výstavou, jejíž formát by byl v současném
filmovém světě přirovnán k seriálu, či možná
ještě lépe k minisérii Netflixu, jejíž jednotlivé
díly mají sice rozdílné náměty, ale stejné herce
a režiséry. Jedná se totiž o projekt, který se
šestkrát od základů promění. První ze série
výstav pojmenovaná Zdroj pracuje s motivem kruhového jezera, který skupina použila
před 11 lety v Galerii Václava Špály. Volba této
výstavy pro začátek projektu není náhodná:
voda pro členy skupiny představuje metaforu,
tajuplný zdroj, který se obrací do minulosti.
en Rafani has been performing together for
twenty years, regardless of who its individual
members were or are at the moment. In the
Moravian Gallery, they will present an exhibition whose format would be compared to
a series in the contemporary film world, or
perhaps even better to a Netflix miniseries,
in which individual works have different
themes, but the same actors and directors.
The project will change 6 times from the
ground up. The first exhibition in the series is
called Source, and it works with the motif of
a circular lake, which the group used 11 years
ago in the Václav Špála Gallery. The choice of
this exhibition for the start of the project is
not accidental: for the members of the group,
water is a metaphor, a mysterious source that
turns to the past.
MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC /
GOVERNOR’S PALACE
Moravské náměstí 1a (E5)
Brno předměstí Vídně
Stálá expozice od / Permanent exhibition from
14. 11. 2019
Expozice je věnovaná umění 19. století
a zabývá se uměleckým vztahem Brna a Vídně.
Její součástí jsou oddíly věnované secesi,
folklorismu a historismu. Expozice kombinuje
ukázky umění i uměleckého řemesla – rozsáhlý
studijní depozitář keramiky, porcelánu a skla.
Výjimečný je rovněž grafický kabinet, který
představuje pozoruhodnou sbírku rakouské
secesní kresby a grafiky, jejíž jádro tvoří práce
dvou největších rakouských secesních malířů
Gustava Klimta a Egona Schieleho.
Dočasná intervence v expozici Brno předměstí
Vídně: Martin Skalický „Generation”.
en A long-term exhibition project devoted
to 19th-century art explores the artistic links
between Brno and Vienna. The show is divided
into sections on the art nouveau, folklorism
and historicism, and combines examples of art
and arts and crafts drawn from a vast study
depository of ceramic, porcelain and glass.
The graphic art room presents a remarkable
collection of Austrian art-nouveau drawings
and prints, the core of which are works by two
luminaries of Austrian art-nouveau painting,
Gustav Klimt and Egon Schiele.
Temporary intervention in exhibition Brno
předměstí Vídně: Martin Skalický “Generation”.
k / c Ondřej Chrobák, Jan Press

konstelaci natolik pozmění, že se bude jednat
o novou výstavu. Zvolili i nový název, který
s nadsázkou vystihuje jejich aktuální funkci
uměleckých „strážců” domu v nejisté době.
en Like everything around us, the exhibition
season in the Jurkovič House has been affected by the coronavirus pandemic this year. As
it was impossible to complete a new project
under the existing conditions, the Moravian
Gallery asked Eva Eisler and Peter Demek
whether they could prolong last year’s artistic
residence “In the Villa” for another year. They
have agreed under the condition that they will
change their past exhibition constellation to
such an extent that it will be a new exhibition.
They have also selected a new title which, with
a little overstatement, sums up their current
function as artistic "guardians" of the house in
uncertain times.
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 spolupracovníkům Josefa
Hoffmanna. Výstava v Rodném domě Josefa
Hoffmana v Brtnici poukazuje na výraznou
provázanost mezi těmito dvěma osobnostmi.
en An Austrian designer and architect, an important figure in the Vienna Secession Movement led by Gustav Klimt, and one of the
founding designers of Wiener Werstätte—all
of this applies to Otto Prutscher. He belonged
to the students and later coworkers of Josef
Hoffmann. The exhibition in the birthplace of
Josef Hoffman in Brtnice reveals a significant
connection between him and Otto Prutscher.
k / c Rostislav Koryčánek, Rainald Franz
MUZEUM MĚSTA BRNA
Špilberk 210/1 (E4)
út-ne / Tue–Sun 09:00-17:00
www.spilberk.cz
Jiří Bielecki: Vznášet se a chvět v siločarách
přitažlivosti / Hover and Vibrate in Planes of
Attraction (Jiří Bielecki v dialogu s/in dialogue with Dalibor Chatrný, Stanislav Kolíbal,
Jiří Hilmar a Jan Wojnar)
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 Bieleckého (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 “gravitables” 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 / Temple of the Stone
od / from 4. 6., po–ne / Mon–Sun 9:00–17:00
RAJLICH 100 / 100 × 100:
Východní hradby Špilberku v sobě ukrývají
Hommage à Jan Rajlich
dva obří prostory plné kamenných svědků
25. 9. 2020 – 28. 2. 2021
brněnské historie. Muzeum města Brna otevírá
Výstavy 100 originálních plakátů na počest 100. v rekonstruovaných vodojemech novou stálou
výročí narození malíře a grafika Jana Rajlicha
expozici lapidária. V bývalých nádržích, které
se účastní svými originálními plakáty, vytvojsou samy o sobě technickou památkou, lidé
řenými přímo pro tuto akci, 100 pozvaných
uvidí sochy, náhrobky i zachráněné kamenné
výtvarníků z 30 zemí celého světa. Mezi nimi
prvky a ozdoby ze zaniklých brněnských
nalezneme řadu ikon světového i českého
staveb.
grafického designu a plakátové tvorby. Projekt
en Two huge rooms full of stone witnesses to
Rajlich 100 je záměrným časovým pozastaveBrno’s history are hidden inside the eastern
ním tradičního bienálového maratonu s cílem
walls of Špilberk Castle. Brno City Museum has
podívat se na historii Bienále Brno ze zpětné
opened a new permanent exhibition of the
perspektivy tvůrčího osudu jejího zakladatele
Lapidarium inside a renovated reservoir. In the
Jana Rajlicha, významné brněnské osobnosti
former tanks, which are themselves technical
mezinárodního významu, jehož zásluhou je
monuments, visitors can see statues, tombstoBienále Brno a město Brno trvale zakotveno na
nes, and other stone elements and ornaments
mezinárodní mapě grafického designu.
salvaged from defunct Brno buildings
en The exhibition of 100 original posters to
Evropan Adolf Loos. (Nejen) brněnské stopy
honour the centenary of the birth of the
Adolfa Loose / Adolf Loos, European. His
painter and graphic artist Jan Rajlich sr.
Legacy in Brno and Beyond
(1920-2016), the founder of the Biennial of
11. 6. – 31. 12.
Graphic Design in Brno, will present original
Architekta světového významu Adolfa Loose
posters created specifically for this event by
představí největší výstava roku na Špilberku
100 invited artists from 30 countries around
uspořádaná u příležitosti 150 let od jeho
the world. They include a number of icons of
graphic design and poster art from the Czech narození. Brněnský rodák Adolf Loos proslul
modernistickými stavbami, novou koncepcí
Republic and the world.
prostoru (Raumplan) i břitkými esejemi. VýstaRAJLICH 100 / Jan Rajlich & Bienále Brno
va přiblíží Loosovy práce pro Brno a Moravu,
25. 9. 2020 – 28. 2. 2021
ale i jeho život.
Pokračováním Rajlichovy monografické
en Špilberk Castle will present the largest exvýstavy v Pražákově paláci je sekce nazvaná
hibition of world-famous architect Adolf Loos,
Jan Rajlich & Bienále Brno v Místodržitelském
organized to mark the 150th anniversary of his
paláci, která představí kořeny Bienále Brno
birth. Brno native Adolf Loos is famous for his
a uvede Rajlichovu tvorbu do kontextu okruhu
modernist buildings, a new concept of space
jemu blízkých osobností české i mezinárodní
(Raumplan), and scathing essays. The exhibivýtvarné scény. Repríza výstavy se uskuteční
tion presents Loos’ work in Brno and Moravia,
v Galerii Jána Koniarka v Trnavě a bude putovat
as well has information about his life
v následujícím roce i do dalších center graficIlja Bílek: Rezonance tvaru /Shape Resonance
kého designu ve světě.
2. 7. – 30. 8.
en The monographic exhibition of Jan Rajlich
Tradiční sklářská výstava letos patří tvorbě
in the Pražák Palace is extended by the section entitled Jan Rajlich & the Brno Biennial in výtvarníka Ilji Bílka (1948). V jeho abstraktních
the Governor's Palace that will reveal the roots tavených plastikách se propojují propracované tvarové kontrasty inspirované přírodou,
of the Brno Biennial and put Rajlich's work
technologiemi i současnou architekturou.
in the context of the circle of proponents of
Jeho přístup ke sklu patří k nejpozoruhodnějthe Czech and the international art scene
ším u nás.
who were close to him. The exhibition will be
en This year, the traditional glass exhibition
repeated at the Jan Koniarik Gallery in Trnava
features the work of artist Ilja Bílek (1948). His
from 17/9 to 15/11/2020 and in the next year
it will travel to other centres of graphic design abstract sculptures are a fusion of elaborate
shape contrasts inspired by nature, technoloaround the world.
gy, and contemporary architecture. His appJURKOVIČOVA VILA / JURKOVIČ HOUSE
roach to glass is one of the most remarkable
Jana Nečase 2 (D2)
in our country.
út–ne/Tue–Sun 10:00–12:00, 12:30–18:00
Doporučujeme rezervaci předem /
It is recommended to book guided tours
+420 532 169 501
www.moravska-galerie.cz/jurkovicova-vila

Eva Eisler & Peter Demek: House Sitters
5. 6. 2020 – 25. 4. 2021
Výstavní „život“ v Jurkovičově vile v letošním
roce ovlivnila, jako ostatně všechno kolem
nás, pandemie koronaviru. Nový projekt
nebylo možné v daných podmínkách dokončit,
a proto Moravská galerie požádala Evu Eisler
a Petera Demka, zda by si svůj loňský umělecký
pobyt „Ve vile“ neprodloužili o další rok.
Souhlasili pod podmínkou, že minulou výstavní

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

Muzeum je unikátní institucí zabývající se historií a kulturou Romů od počátků k dnešku.
en A unique institution follows the history
and culture of Roma from its beginnings until
today. Besides the permanent exposition it
offers temporary exhibitions, public events, so
as it coordinates scientific research and activities for local children.

Stálá expozice Příběh Romů / Permanent
exhibition The Story of Roma

on gallery operations in Cuba. The selection
of artists by curator Yenisel Osuna Morales
merges the themes of pluriculturalism, migration, and diaspora.
k / c Yenisel Osuna Morales, Ilona Hověžáková
STROM ART GALLERY
třída Kpt. Jaroše 31 (D5)
út– pá, 13:00–18:00
stromart.cz
TERÉN
Zelný trh 294/9 (F5)
jasuteren.cz

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 hudebníci
neboli lavutara. Hudba Romů je akademická
i neškolená, oficiální i spontánní, zpívaná
i instrumentální, domácí i virtuózní. Přes fascinující rozmanitost jejích podob, žánrů a druhů
pro ni ale zůstává již po staletí charakteristické, jak nezastupitelně a neodlučitelně provází
běžný i sváteční život Romů. Skrze hudbu
Romové poznávají svět a svět skrze hudbu poznává Romy. Výstavní projekt Lavutara vznikal
ve spolupráci s desítkami hudebníků, organizátorů hudebního života, výrobců a opravářů
hudebních nástrojů a dalších pamětníků.
Představuje hudbu Romů jako živou kulturu
z perspektivy jejích aktérů na základě výzkumu
sledujícího několik významných hudebních
rodin v Brně v období od poválečných let do
současnosti, ve kterých se předává hudební
řemeslo z generace na generaci.
en Roma are known worldwide as lavutara, or
musicians. Roma music is both trained and
untrained, formal and spontaneous, instrumental and vocal, domestic and masterly – but
through the fascinating diversity of its forms,
genres, and types, a centuries-old characteristic remains, irreplaceable and inseparable
from their everyday and festive life.
k / c Matyáš Dlab, Anna Babjárová, Gejza
Horváth, Zbyněk Andrš

honey and dust: outside the box 01
16. 7. & 17. 7. (Mendelův refektář, Augustiniánské opatství na Starém Brně / Mendel Refectory, Augustinian Abbey in Old Brno)
Premiéra scénického díla uměleckého souboru
Med a prach zaměřené na pomezí vědeckého
a uměleckého poznávání světa je inspirováno badatelským odkazem Johanna Gregora
Mendela. Libreto, hudba, výtvarný koncept,
performer: Andrej Kalinka, Dramaturgie: Milan
Kozánek, Fotografie: Karol Jarek, Režie: Andrej
Kalinka a Milan Kozánek
en The premiere of the dramatic work by
Honey and Dust, focusing on the border of
scientific and artistic knowledge of the world,
is inspired by the research legacy of Johann
Gregor Mendel. Libretto, music, art concept,
performer: Andrej Kalinka, Dramaturgy: Milan
Kozánek, Photos: Karol Jarek, Director: Andrej
Kalinka and Milan Kozánek
The Far Side
20. 7. (Zkušebna / rehearsal room of the Divadla Husa na provázku Theater)
Gianna Grünig, Bettina Neuhaus, Ursula
Sabatin a Roberta Legros Štěpánková – čtyři
evropské umělkyně představí v projektu The
Far Side společnou studiovou práci vznikající
Artmap.indd 1
od roku 2019.
en Gianna Grünig, Bettina Neuhaus, Ursula
Sabatin and Roberta Legros Štěpánková – four
European artists will present a joint studio
work, a work in progress since 2019, in The Far
Side project.

INSIDER: Odkrývání reality / Revealing Reality
9. – 11. 8. (Sklepní scéna Centra experimentálního divadla / Cellar stage of the Center for
Nový památník v Letech / New Memorial in Lety
Experimental Theater)
15. 9. – 18. 10.
Performance mezinárodního autorského kolekPutovní výstava představí v Moravské zemské
tivu pod vedením Cristiny Maldonado na pomezí
knihovně v Brně sedm nejlépe hodnocených
virtuální a fyzické reality pro jednoho diváka.
návrhů včetně vítězného z krajinářsko-aren A performance by an international team of
chitektonické soutěže na podobu Památníku
artists led by Cristina Maldonado on the border
holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Vstup
of virtual and physical reality for one viewer.
zdarma.
Výstava se koná v Moravské zemské knihovně,
Kounicova 65a.
en The exhibition will present seven best rated
projects from the landscape-architectural
competition for the new Memorial of Roma
and Sinti Holocaust in Czech. Free entry.
The exhibition takes place at the Moravian
Library, Kounicova 65a.
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
do/until 13. 9.
Anežka Abrtová, Eva Jaroňová a Marie Štefáčková jako průvodkyně shlukem vzájemně propletených vláken hlubinného (ne)porozumění,
laskavých sexokratických společenství, osobní
mytologie.
Dernisáž s performancí ve středu 9. 9. 18:00.
en The artists guide us through a cluster of
mutually intertwined threads of deep (non)
understanding, loving sexocratic communities,
personal mythology. Dernissage with a performance on Wednesday, 9 Sept at 18:00.
Eva Koťátková
23. 9. – 27. 10.
Evu Koťátkovou, laureátku Ceny Jindřicha
Chalupeckého a mezinárodně úspěšnou
umělkyni, není třeba představovat. V paměti
mnoha diváků zůstávají její zkoumavá díla,
zabývající se rolí a pozicí člověka v sociálním
systému a v prostředí osobní každodennosti.
Atakuje tak tělesné a emocionální stereotypy,
všední rituály, traumata, manipulace, dotýká
se jedinečnosti každého z nás a mluví za ty,
co jsou upozaďováni. Mezi její témata patřilo
například svíravé školní formování, hranice
normality v historických perspektivách nebo
nověji epidemie úzkosti.
en Eva Koťátková, the winner of the Jindřich
Chalupecký Award and an internationally
successful artist, needs no introduction. Her
research works, dealing with the role and
position of man in the social system and in the
environment of personal everyday life, remain
in the memory of many viewers. She attacks
physical and emotional stereotypes, everyday
rituals, traumas, manipulations, touches the
uniqueness of each of us and speaks for those
who are lagging behind. Her topics included,
for example, astringent school formation, the
boundaries of normalcy in historical perspectives, and, more recently, the epidemic of
anxiety.
SOLO OFFSPACE
Körnerova 9 (E5)
solooffspace.tumblr.com
www.facebook.com/solo.offspace
Adam Tománek: Společný freon /
Common Freon
1. 7 – 29. 7.
Adam Tománek představuje v sérii obrazů
svou fascinaci místem, které nás může bez
povšimnutí spojit. Tím místem jsou chlaďáky
a mrazáky v obchodech a nebo na ulicích.
en In a series of paintings, Tománek presents
his fascination with a place that can unite
us unnoticed. This place is refrigerators and
freezers in shops or on the streets.
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Nové sady 5 – RFK / New Sets 5 – RFK
11. – 13. 9.
Moravské náměstí / Moravské náměstí
Třídenní akce ve veřejném prostranství v podání křesťansko-feministického ekumenického
uskupení RFK.
en A three-day event in a public space presented by the Christian-Feminist Ecumenical
Group RFK.

GALERIE MLADÝCH
Mark Fridvalszki: Escape to Forever
23. 6. – 25. 7.
Výstava Escape to Forever nás zavede zpět
k základnímu prvku neustále se opakující
nostalgie, která byla hnacím motorem několika
dekád minulého století. Touha po úniku, která
naplňovala emancipační hnutí šedesátých
a sedmdesátých let. Opakující se příslib navěky
lepších zítřků, který se pojí s historií devadesátých let symbolizovaných technologickým
optimismem. Spektrum nostalgické touhy po
lepších časech se stalo součástí naší existence
a nyní se nám mstí tím, že dodává palčivě
přesný význam slovům – líp už bylo.
en The exhibition returns us to the basic element of constantly recurring nostalgia that has
been the driving force behind several decades
of the last century. The desire for escape that
filled the emancipation movements of the
1960s and 1970s. A recurring promise of an
unending better tomorrow, associated with
the history of the 1990s symbolized by technological optimism. The spectrum of nostalgic
desire for better times has become part of
our existence and is now taking revenge on
us by giving burning accurate meaning to the
words “things used to be better”.
k / c Piotr Sikora

Jan Matýsek: Leviathan's Wet Dream
4. 8. – 5. 9.
Výstava Jana Matýska vytváří tekutou vizuální
intoxikaci, během které se můžeme stát mořskou pannou a zažít transhumánní prozření.
Hlavním motivem je intoxikovaná voda, která
způsobuje halucinace. Vzhledem k tomu, že se
tato intoxikovaná voda stává součástí životního
Alejandro Alonso, Juan Carlos Alom, Nestor
prostředí nás všech, jsme všichni intoxikováni
Siré, Evelyn Sosa, Maikel Sotomayor
a halucinujeme, měníme se v obojživelníky:
VVČSKSU. Výměnná výstava českého
tvory napůl suchozemské a napůl vodní, napůl
(slovenského) a kubánského současného
reálné a napůl virtuální. Imerzivní instalaci
umění / Exchange Exhibition of Czech (Slovak) dominují videa a objekty, které diváka vtahují
and Cuban Contemporary Art
pod hladinu vodní fata morgány. Autor svým
20. 8.–6. 9.
dílem poukazuje na environmentální problémy,
Kolektivní výstava současných kubánských
které není možné ignorovat.
umělců se zaměřuje na téma cenzury nezáen Jan Matýsek's exhibition creates a liquid
vislé umělecké tvorby, svobody projevu všech
visual intoxication, during which we can
umělců a její vliv na galerijní provoz na Kubě.
become a mermaid and experience transhuVýběr umělců kurátorky Yenisel Osuna Morales man insight. The primary motif is intoxicated
spojuje téma plurikulturalismu, migrace
water, which causes hallucinations. As this
a diaspory.
intoxicated water becomes part of the envien This group exhibition of contemporary
ronment of all of us, we turn into amphibians:
Cuban artists focuses on the topic of censor- half terrestrial and half aquatic creatures, half
ship of independent artistic creation, freedom real and half virtual. The immersive installation
of expression of all artists and its influence
is dominated by videos and objects that draw �

veletržní palác
trade Fair palace

VÝSTAVA
JOSEF HOFFMANN
– OTTO PRUTSCHER

Nové sady 4 / New Sets 4 – RFK – Pasi Mäkelä:
Black Piece
13. 8. (Dům pánů z Kunštátu / House of the
Lords of Kunštát)
Městský tanec butó. Uvedení nového performativního díla finského autora vzniká v koprodukci s Domem umění města Brna.
en Urban dance butó. The introduction of
a new performative work by the Finnish artist
is a co-production with the House of Arts of
the City of Brno.

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

6/3–22/11 2020

Mark Fridvalszki: Escape to Forever. 23. 6. – 25. 7. TIC galerie, www.galerie-tic.cz

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.

01/07 – 30/09/2020
Současné umění v brněnských galeriích
Contemporary Art in Brno Galleries
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� the viewer below the surface of the aquatic

dívky, která podává svědectví o problémech,
jakými jsou sebeidentifikace, až perverzní tlak
na naše tělo-obraz, konzumní způsob života
nebo apatie, „pseudo-aktivita“ a neschopnost
čelit současným výzvám. Zajímá nás kam nás
vede moc „kurátorovat“ svou identitu prostředTania Nikulina: Teller of Tales Studio
nictvím péče o svého avatara a co konkrétně
15. 9. – 17. 10.
substituujeme „kurátorovaním“ svých (v těle
Prostor na pomezí povědomého, utulného,
uvězněných) emocí prostřednictvím narkotik.
dobře známého všudypřítomného objetí
reklamy. Individualizovaný životní styl, interiéry, en The exhibition project is the second part of
the Becoming a Girl series, which has chosen
meditace, péče. Meditace v galerii? Čím se
stává scéna po nastolení ideálního stavu mysli, as its theme the character of a (young) girl
přenesená do galerijního prostředí? Je možné who testifies to issues such as self-identification, almost perverse pressure on our
společně meditovat o obklopujících úzkostech?
body-image, consumerist lifestyle, or apathy,
en A space skirting the edges of the familiar,
“pseudo-activity" and the inability to face
cozy, well-known ubiquitous embrace of
current challenges. We are interested in where
advertising. Individualized lifestyle, interiors,
the power to "curate" our identity through the
meditation, care. Meditation in the gallery?
care of our avatar will lead and what we speWhat happens to the scene after the establishcifically substitute by "curating" our (trapped
ment of the ideal state of mind, transferred to
in the body) emotions through narcotics.
the gallery environment? Is it possible to medik / c Katarína Hládeková a Václav Janoščík
tate together on the surrounding anxieties?
KONTEXT
k / c Katarína Hládeková, Marika Kupková
fata morgana. With his work, the artist draws
attention to environmental problems that cannot be ignored.
k / c Zuzana Janečková

H

I

Jádra & Tvary / Galerie Jádro
do/until 5. 9.
Kurátorská koncepce představí postupně
brněnské galerie sídlící v různých alternativních prostorách. Jádro byla miniaturní galerie,
k jejíž realizaci se v roce 2012 spojily umělkyně
a tou dobou také spolubydlící Katarína Hládeková a Marie Štindlová. Galerii si otevřely přímo
ve vlastním bytě. Na způsobu, jakým galerii
provozovaly, se znatelně projevovala předchozí
zkušenost obou umělkyň s vedením nezávislé
diy galerie a také poučený vhled do běžného
fungování tehdy kulminujícího vitrínkového
trendu. Namísto pořádání výstav spolužáků či
vrstevníků se rozhodly zasvětit svůj offspace
etablovaným umělcům, kteří tak získali možnost prezentace v nových podmínkách.
V aktuální instalaci umělkyně rozehrály kurátorské obraty do několika rovin. „Dvojdomá“
výstava prezentuje totiž krom sebe sama také
další výstavu, která probíhá paralelně v bytě,
kde spolu s pěti dalšími umělci bydlí kurátor
Šimon Kadlčák, který tak na výstavě vystupuje
v dvojroli umělce i kurátora.
en The curatorial concept will gradually
introduce Brno galleries located in various
alternative spaces. Jádro/Core was a miniature
gallery, a joint effort of artists (and at that time
also roommates) Katarína Hládeková and Marie
Štindlová, located right in their own apartment.
The way in which they operated the gallery
was clearly reflected in the previous experiCome Over When You’re Sober
ence of both artists with the management of
Anna-Marie Berdychová, Anni Haunia,
an independent diy gallery, as well as in the
Valentýna Janů (s Kryštofem Hlůže),
enlightened insight into the normal functionTomáš Kajánek, Kristýna Sidlárová,
ing of the then culminating showcase trend.
Martina Smutná a další
Instead of organizing exhibitions of classmates
5. 8. – 17. 10.
or peers, they decided to dedicate their offVýstavní projekt je druhým dílem cyklu Stávat se space to established artists, who thus gained
dívkou, který si jako téma vybral postavu (mladé) the opportunity to present their work in new
GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE

Love, Death & Blue
Petr Agha, Jana Bernartová, Ján Gašparovič,
Milan Guštár, Jana Horáková
do/until 25. 7.
Digitální data prostupují současnou společnost, stala se součástí našich životů. Jejich
viditelná vrstva, reprezentace, je menší částí
komplexního systému neviditelných procesů
nul a jedniček. Výstava 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 neabsorbuje pouze vizuální část díla, ale zajímá se
o jeho komplexní rámec.
en Digital data pervades contemporary society, becoming part of our lives. Its visible layer,
its representation, is a smaller part of a complex system of invisible processes ofzeros
and ones. Love, Death & Blue combines the
work of artists who consciously work with data
and its physical incarnations. The neo-media
work, as opposed to analogue, features new
options for work, reproduction, 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

J

Brno předměstí Vídně, stálá expozice, Místodržitelský palác, Moravská galerie v Brně / Brno a Suburb of Vienna, permanent exhibition, Moravian Gallery in Brno, Governor’s Palace, Moravské náměstí 1a

Pavel Piňos: Lensless
do/until 30. 8.
Fotograf Pavel Piňos se vrací k podstatě média
a pracuje s technologiemi, které omračují
svojí syrovostí a nedokonalostí. Roky používá
cameru obscuru, sestavuje si fotoaparáty
a účastní se fotografických workshopů ve
vile Tugendhat. Její architekturu fotografuje
Jádra & Tvary / Galerie pana Šťovíčka
voyeursky, nesnímá jen místa, která divákovi
15. 9. – 17. 10.
běžně „nastavuje“ při prohlídkách, ale klade
Galerie pana Šťovíčka fungovala okolo roku
2012 v prostoru bývalé textilní továrny Vlněna. své fotoaparáty do prostoru jako pastičky na
myši. A s napětím čeká na nejistý výsledek.
Dnes většina cenného továrního komplexu
ustoupila novostavbě. S ohledem na tento fakt en Photographer Pavel Piňos returns to
the essence of the medium and works with
bude tato část výstavního programu věnována
technologies that stun with their rawness and
i otázce současného přístupu k industriální
imperfections. For years he has been using
architektuře v Brně a možného citlivějšího
a camera obscura, he assembles cameras, and
nakládání s ní. Obecně pak půjde i o připomínparticipates in photography workshops at Villa
ku umělecké scény, která se okolo Vlněny v té
Tugendhat. He photographs its architecture
době zformovala a svou přítomností přeměnila
like a voyeur, capturing not only places that
část budovy na jednu z mála obdob uměleckénormally “present” themselves to the viewer
ho squatu v Brně.
during tours, but also by placing his cameras in
en Galerie pana Šťovíčka (Mr. Šťovíček's Galspaces like mousetraps, anxiously awaiting an
lery) was in operation around 2012 in the area
uncertain outcome.
of the former Vlněna textile factory. Today,
most of the valuable factory complex has given Re.flection.Tugendhat.90:
Re.Storation.2010.2012
way to new construction. With regard to this
14 . 9. – 1. 11.
fact, this part of the exhibition program will
První z výstav podzimního cyklu, který
also be devoted to the current approach to
industrial architecture in Brno and potentially anachronicky představí vybrané kapitoly
more sensitive handling of it. In general, it will z historie vily Tugendhat se bude věnovat
průběhu, ideji, zvoleným restaurátorským
be a reminder of the art scene that formed
around Vlněna at that time, transforming part postupům a všem aspektům památkové
of the building into one of the few examples of obnovy domu a jeho adaptaci na památku
moderní architektury. Představeny budou
an art squat in Brno.
také významné objevy původních materiálok / c Šimon Kadlčák
vých prvků nalezené v průběhu restaurace.
VILA TUGENDHAT
Výstava kriticky reflektuje zvolené postupy
Černopolní 45 (C6)
i několikaletou zkušenost s provozem památút–ne / Tue–Sun 10:00–18:00
ky UNESCO, o jejíž návštěvu je stále enormní
Rezervace vstupenek / Ticket reservation:
zájem. Výstava odkazuje též k výstavním
+420 515 511 015/017, nebo / or
projektům spolku Obecní dům v Domě umění,
info@tugendhat.eu
včetně výstavy Mies van der Rohe, reflektující
www.tugendhat.eu
výstavbu vily i první pokusy o památkovou
Světově proslulá vila letos slaví 90 let od svého
obnovu vily Tugendhat na konci 60. let.
dokončení. Nově je možné vstoupit do zahrady en The first of autumn exhibition series,
vily Tugendhat rovněž ze zahrady vily Löw-Beer, which will anachronistically present selected
přístupné jsou stálé výstavy v technickém pod- chapters from the history of Villa Tugendhat.
laží objektu věnované historii vily do roku 1938, The exhibition Re.storation. 2010.2012 will
její památkové obnově i původnímu nábytku.
focus on the course, idea, selected restoraInformace o vstupném, otevírací době
tion procedures and all aspects of the massive
a programu oslav Tugendhat 90 naleznete na
restoration of the house and its adaptation
webové stránce.
as a monument of modern architecture.
en This year, the world-famous villa celebrates Significant discoveries of original material ele90 years since its completion. It is now posments found during the restoration are also on
sible to enter the garden of Villa Tugendhat
display. The exhibition critically reflects on the
also from the garden of Villa Löw-Beer, there
chosen procedures as well as many years of
are also permanent exhibitions on the techni- experience with the operation of the UNESCO
cal floor of the building, dedicated to the
monument. It also makes reference to the
history of the villa until 1938, its restoration
exhibition projects of the Municipal House in
and the original furniture.
the House of Arts including an exhibition of
Information on admission, opening hours and
Mies van der Rohe, reflecting the construction
the Tugendhat 90 celebration program can be of the villa and the first attempts to restore
the Tugendhat villa in the late 60s.
found on www.tugendhat.eu.
conditions. In the current installation, the artist
played curatorial turns on several levels. The
"duplex" exhibition presents, in addition to
itself, another exhibition, which takes place in
parallel in the apartment, where curator Šimon
Kadlčák lives together with five other artists.
k / c Šimon Kadlčák

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
Zaazrak|Dornych se nachází v prostoru pod
železničním nadjezdem mezi ulicemi Koliště
a Dornych. Funguje v nepravidelných intervalech převážně vernisážovou formou.
Pro bližší program sledujte fb galerie.
en Zaazrak|Dornych is located in an area
under the railway overpass between Koliště
and Dornych Streets. It opens at irregular
intervals mainly for vernissages.
For further program see the gallery's fb.
Kryštof Netolický: Loafer’s 12th and 14th
Chamber
Jakkoli už jde o stálici brněnské umělecké
scény, pohybuje se Kryštof Netolický vytrvale 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. Svoje nejnovější
díla představuje tento „insitní profesionál” ve
své domovské galerii Zaazrak|Dornych, jejíž
vznik inicioval a stabilně se podílí na jejím provozu. „V polehounově noře je i na začátku léta
šero, narušované jen tlumenou září monitoru
a sodíkové žárovky.”
en Despite being a fixed star on the Brno art
scene, Kryštof Netolický continues to remain
on its fringes. Perhaps it may be because 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.
Štěpán Brož
od / from 20. 8.
Kristýna Gajdošová
od / from 27. 8.

udržovala spojenectví dál. Základní zkoumanou
myšlenkou této výstavy je otázka, do jaké míry
je naše současnost determinována vlastní
historií. Jiří Žák je v roce 2020 nominován do
finále Ceny Jindřicha Chalupeckého.
en In the exhibition artist explores, through
both historical and contemporary perspectives,
the construction of Czech identity and the
ways in which foreign policy has been influenced by the relationship between the local
arms industry and the population. Specifically,
the exhibition focuses on the arms exports
from Czechoslovakia to Syria, which ran from
the 1950s until 1991. This trade deal was initially
established due to the shared principles of the
two socialist regimes, but the Czechoslovak
Socialist Republic, with its cynical pragmatism,
maintained the alliance despite the ideological
conflicts which arose after the Assads came to
power. The fundamental idea the exhibition explores is: to what extent has our present been
determined by an already authorised history?
Jiří Žák is one of the finalists for the Jindřich
Chalupecký Award 2020.
k / c Edith Jeřábková
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NA VÝLETĚ / AN EXCURSION
GALERIE KABINET T
12. budova továrního areálu Zlín
J. A. Bati 5637, Zlín 760 01
www.kabinett.cz
Jiří Žák: Hidden in Plain Sight
14. 8. – 24. 9.
Umělec zkoumá téma konstrukce české identity a zahraniční politiky skrze reflexi vztahu
Čechů k tuzemskému zbrojnímu průmyslu,
a to jak ze současné, tak historické perspektivy. Základním východiskem se stal vývoz zbraní
z Československa do Sýrie od 50. let 20. století
až do roku 1991. Zpočátku byl tento vztah
vystavěn skrze étos spolupráce socialistických,
ideově spřízněných režimů. Po nástupu rodu
Assadovců k moci však ČSSR prokázala svůj cynický pragmatismus a přes ideologické rozpory

Knihu zakoupíte na
bookstore.artmap.cz

