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FAIT GALLERY
www.faitgallery.com

8/10/2020—9/1/2021

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

MG Moravská galerie v Brně / Moravian 
Gallery in Brno
k / c � kurátor / curator 

 UMA Audioguide 
 � mimo mapu / off the map

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

Umění snížené diference / The Art of 
Diminished Differentia
Josef Dabernig, Ann Veronica Janssens, 
Žilvinas Kempinas, Karin Sander, Bill Viola, 
Martin Vongrej, Heimo Zobernig
do / until 15. 11.
Výstavní projekt představuje tendence ve 
vizuálním umění, jejichž společným jmenovate-
lem je práce s minimální či sníženou diferencí 
či nuancí, která tvoří protiklad k výraznému 
kontrastu – tedy efemerální objekty, provokující 
zkušenost vnímání pomocí rozpouštění pev-
ných 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 project presents 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 provok-
ing the perception experience through dissolv-
ing solid forms, material instability, semantic 
vagueness, permeability of contexts, etc. The 
event is also a reminder of the clandestine ac-
tion/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 v Brně / Vila Tugendhat
do / until 15. 11.
Výstavní projekt připomíná devadesáté výročí 
od dokončení stavby vily Tugendhat a desáté 
výročí od zahájení její památkové obnovy. 
Vilu manželů Grety a Fritze Tugendhatových 
navrhl v letech 1928–1929 Ludwig Mies van der 
Rohe. Dům je zcela výjimečný svou konstruk-
cí, 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 dopo-
sud nikdy nebyly vystaveny.
en The exhibition project marks the ninetieth 
anniversary of the completion of the construc-
tion 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. The house is excep-
tional 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 docu-
ments which have so far not been publicly 
displayed.
k / c Dagmar Černoušková, Jindřich Chatrný
Burian – Křivinka, Petr Pelčák, Rusín & Wahla: 
Stavby a projekty 2009–2019
do / until 15. 11.
Aleš Burian, Gustav Křivinka, Petr Pelčák, Tomáš 
Rusín a Ivan Wahla patří ke generaci architektů, 
která vstupovala do profesního života na pře-
lomu osmdesátých a devadesátých let a velmi 
brzy dostala příležitost samostatně projektovat 
a stavět. Stavby Buriana, Křivinky, Pelčáka, Rusí-
na a Wahly jsou Brňanům důvěrně známé: patří 
k nim významné univerzitní budovy (Filozofická 
fakulta MU, Fakulta informatiky MU, 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. Není divu, 
že realizace vystavujících architektů získaly do-
mácí i mezinárodní ocenění a několik nominací 
na Evropskou cenu za současnou architekturu 
– Mies van der Rohe Award.
en The exhibition will present the work of three 
leading architectural studios from Brno. Aleš 
Burian, Gustav Křivinka, Petr Pelčák, Tomáš 
Rusín and Ivan Wahla belong to the generation 
which started their professional career at the 
turn of the eighties and nineties and very soon 
was given a chance to design and build on their 
own. Their architectural works are well-known 
to people living in Brno: they include important 
university buildings (the Faculty of Arts of MU, 
the Faculty of Informatics of MU and the Facul-
ty 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 Euro-
pean Award for Contemporary Architecture 
– Mies van der Rohe Award.
Tady a teď / Here & Now
16. 12. 2020 – 28. 2. 2021
Výstava, připravená při příležitosti 110. výročí 
vzniku Domu umění, představí široký výběr 
autorů a autorek mladší a střední generace 
spojených dlouhodoběji s brněnským prostře-
dím. Výstava je pojata jako událost setkání, 
sdílení a příležitosti představit společně nej-
novější práce na půdě Domu umění. Spíše než 
o vyčerpávající přehled umělecké scény jde 
o sondu do určitého stavu, situace, která se 
odehrává právě v tuto chvíli na určitém místě.
en The exhibition – prepared on the occasion 
of the 110th anniversary of The Brno House of 
Arts – will present a wide selection of authors 
of the younger and middle generation who 
have long been associated with the Brno 
art scene. The exhibition is conceived as an 
event of meeting, sharing and the opportunity 
to present together the latest works on the 
grounds of the House of Arts. Rather than 
an exhaustive overview of the art scene, it is 
a probe into a certain state, a situation that is 
happening right now in a certain place.
k / c Jana Písaříková, Marika Svobodová

VAŠULKA KITCHEN BRNO • Centrum umění 
nových médií, Dům umění města Brna, 
Malinovského nám. 2 (E6) • út + čt / Tue + Thu 
10:00–18:00 • vasulkakitchen.org
DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU • Dominikánské 
nám. 9 (F5)

diplomantky.cz / Výstava a databáze 
diplomantek FaVU
1. 10. – 30. 10. 

Jako designérky (návrhářky) nechceme 
v omezeném prostoru, který nám byl aloko-
vaný, vytvářet falešný pocit péče o jednotlivé 
diplomantky. Proto nevytváříme kurátorský 
koncept, ale službu, infrastrukturu a webovou 
platformu. Ta přežije fyzické výstavy, rozdistri-
buované po Brně v podobě dočasné výstavní 
infrastruktury, a pevně věříme, že i grafické 
trendy budoucnosti. Výsledkem je databáze/
výstava v 7 lokalitách/7 vernisáží. Detailní pro-
gram a lokace vernisáží, otevírací dobu výstav 
a profily diplomantek najdete na diplomantky.
cz. Diplomantky.cz navrhly: diplomantky FaVU 
2020, Andreas Gajdošík, Jakub Polách, Martina 
Růžičková.

en As designers, we don’t want to create a false 
sense of care for individual graduates in the lim-
ited space allocated to us, therefore we have no 
overall curatorial concept, but rather a service, 
infrastructure, and a web platform which will 
outlive physical exhibitions, spread throughout 
Brno as temporary exhibition infrastructure 
and - we firmly believe - as graphic trends of the 
future. A detailed program and locations of the 
openings, exhibition opening hours, and profiles 
of the graduates can be found at diplomantky.cz. 
Umění volá! / FaVU / Art Is Calling! / FaVU
5. 11. – 22. 11.
Cílem projektu je zprostředkovat široké 
veřejnosti informace o tom, co to je současné 
umění a co to znamená studovat umění. Výstava 
spolupracujících uměleckých škol se soustředí 
na tematizování samotného faktu, že se jedná 
o školy, které vyvíjejí svoji činnost ve městech, 
která nejsou vždy centrem kulturního, společen-
ského nebo ekonomického dění.
en The aim of this project is to present the 
information about what is contemporary art and 
what does it mean to study art in all its forms 
to the public. The exhibition deals with the fact 
that all the collaborating schools are active in 
the cities that are not always in the centre of 
cultural, social or economical life. 
k / c Rostislav Koryčánek
Mladí přátelé výtvarného umění – MPVU 
(1960–1995) / The Young Friends of Visual Art – 
MPVU (1960–1995)
16. 12. 2020 – 28. 2. 2021

Mladí přátelé výtvarného umění, organizace 
založená v roce 1960 při Domu umění ředitelem 
Adolfem Kroupou a výtvarným pedagogem 
Igorem Zhořem, vznikla se záměrem populari-
zovat umění mladému publiku formou pestrého 
programu zahrnujícího přednášky, pořádání 
exkurzí do ateliérů, zájezdů do galerií, tanečních 
večerů a kurzů, promítáním filmů. Všestranný 
program MPVU fungoval jako alternativní infor-
mační a publikační kanál, umožňující seznamovat 
se s aktuálním teoretickým diskurzem a novými 
uměleckými formami mimo oficiální struktury, 
podléhající tehdy ideologické cenzuře.
en The Young Friends of Visual Art (MPVU), an 
organisation established in 1960 at the House 
of Arts by the director Adolf Kroupa and art 
teacher Igor Zhoř, was initiated with the inten-
tion of popularising art with a young public in the 
form of a varied programme including lectures, 
organising excursions to studios, film screen-
ings, day trips to galleries and art museums, 
dance evenings and courses. The all-embracing 
programme of MPVU worked as an alternative 
information and publication channel providing 
contact with up-to-date theoretical discourse 
and new art forms outside the official structures 
which were subjected to ideological censorship.
k / c Marika Svobodová, Jana Vránová

G99 • Dominikánské nám. 9 (F5)
Veronika Vlková: Tiše poslouchej / Listen quietly
30. 9. – 25. 10.
Tiše poslouchej, znáš to. Najdi si svoje světlo 
a svůj stín, podívej se na oblohu a na všechny 
ty kytky kolem. Podívej se do slunce, necháš 
se oslnit? Slunce stojí na obloze, a když stoupá, 
je vřelejší a jasnější. Ptáš se, co to stojí? Co 
to stoupá a klesá a kam že chodí spát? Denní 
hvězdo… Odkud přichází světlo, a kde je? Slunce 
je velmi daleko a zároveň docela blízko. Je tady 
a tam, přítomné a skryté. A znovu se ptáš, i když 
už víš, kde hledat odpověď.
en Listen quietly, you know this. Find your light 
and your shadow, look at the sky and at all the 
flowers around. Look into the sun, will you let 
yourself be blinded by it? The sun stands in the 
sky, and when it rises, it’s warmer and brighter. 
You ask what it is that stands? What it is that 
goes up and down and where it goes to sleep? 
Morning star… where does light come from, and 
where is it? The sun is very far, and at the same 
time quite close. It is here and there, present 
and hidden. And you ask again, although you 
already know where to find the answer. 
Zuza Banasińska
16. 12. 2020 – 28. 2. 2021
Výstava se zabývá způsobem, jakým je formována 
krajina pro turistický konzum. Hlavní částí výstavy 
bude video, kde figuruje 3D modelka s prvky 
krajiny jako módními doplňky. Objevuje se vedle 
záběrů, které autorka natočila na Islandu a v Ka-
lifornii, v České republice a v Polsku, kde hraje 
hlavní úlohu osoba „turisty” na zeleném plátně, 
člověka, který se neustále dívá a zachycuje 
obrazy, ale nikdy není součástí místa, které na-
vštěvuje. Podle autorky je krajina směsicí různých 
zobrazení z popkultury a sociálních médií.
en The exhibition examines the way in which 
the landscape is being shaped for tourist 
consumption. The main part of the exhibition 
will be a video featuring a 3D female model with 
elements of landscape as fashion accessories. 
She appears alongside footage that the artist 
filmed in Iceland, California, the Czech Republic 
and Poland where the main role is played by 
the character of a „tourist“ on a green screen, 
a person who constantly observes and captures 
images but is never part of the place he/she is 
visiting. The artist maintains that the landscape 
is not as it is in itself; rather it is a mix of various 
depictions from pop culture and social media.
k / c Ivana Hrončeková

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

Jiří Kovanda: O deset minut dřív /  
Ten Minutes Earlier
8. 10. 2020 – 9. 1. 2021
Jiří Kovanda ve svém výstavním projektu před-
stavuje kromě přímých intervencí do prostoru 
galerie i instalace z větší části českému publiku 
neznámé. Střídmost realizace často velice ne-
nápadných instalací je zjevná již v Kovandových 
raných akcích, ve kterých se zabýval nejjedno-
duššími možnostmi nonverbální komunikace. 
en In his exhibition Jiří Kovanda presents, apart 
from direct interventions in the gallery space, 
installations the major part of which is unknown 
to the Czech audience. The austerity of the 

execution of predominantly low-key installations 
already typified Kovanda’s early actions in which 
he examined the most elementary possibilities of 
non-verbal communication. 
k / c Denisa Kujelová

FAIT GALLERY MEM
Karel Adamus: Minimální metafory /  
Minimal Metaphors
8. 10. 2020 – 9. 1. 2021
Koncepce výstavy Karla Adamuse cílí zejména na 
část rozsáhlého souboru Minimálních metafor, 
u nichž se od roku 1974 výrazně prosadila kon-
ceptualizace jeho tvorby. Tento zcela svébytný 
typ konceptuální poezie, skládající se z metafor 
tvořených verbálním či vizuálním prvkem a jeho 
následným významovým přehodnocením v názvu, 
dále od roku 1976 rozvíjel v souboru Kopií, 
v nichž kromě hry s pojmy originál a kopie rovněž 
malbou akvarelem či kresbou artikuloval nebo 
pozměňoval význam původního díla.
en The concept of Karel Adamus’s exhibition 
involves, in particular, the Minimal Metaphors se-
ries which since 1974 has been distinctly marked 
by the conceptualization of the artist’s work. 
Adamus has developed this distinctive type of 
conceptual poetry, consisting of metaphors 
created by verbal or visual elements and their 
subsequently reassessed meaning in the title, 
since 1976, in the Copies series in which, apart 
from a play with the terms “original” and “copy”, 
he also articulated or altered the meaning of the 
original work by means of drawing or watercolour 
painting.
k / c Denisa Kujelová

FAIT GALLERY PREVIEW
Tomáš Absolon: RAFA MATA
8. 10. 2020 – 9. 1. 2021
Výstavní projekt tematizuje vztah vnitřní estetiky 
vrcholového sportu – tenisu – s elaborovanými 
vizuálními systémy korporátního tabákového 
průmyslu. Dva na první pohled přísně vzdálené 
světy rezonují skrze svou atraktivitu. Tomáš 
Absolon toto ideové milieu parafrázuje ve vol-
ných abstraktních interpretacích a obrazových 
improvizacích.
en The subject of the exhibition project is the 
relationship between the inner aesthetics of 
a top-level sport, tennis, and the sophisticated 
visual systems of corporate tobacco industry. 
These two worlds seem miles apart but share 
attractiveness. Tomáš Absolon paraphrases this 
ideological milieu in free abstract interpretations 
and visual improvisations.
k / c Pavel Kubesa

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. 
Výstavy jsou doprovázeny přednáškami či disku-
semi určenými studentům celé školy i veřejnosti.
en Galerie 209 is a free platform for research 
and experimentation in art. It is a part of Paint-
ing 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

Marta Fišerová Cwiklinski: Krajina tisíců 
zpřetrhaných nití / A Landscape of Thousands 
of Torn Threads
do / until 1. 11.
Instalace Marty Fišerové Cwiklinski se zabývá 
lesem, jeho rolí z hlediska udržování vody v kra-
jině a osudem dřeva jako komodity. Zároveň ji 
můžeme rozumět i jako demonstraci univerzál-
ních principů cykličnosti a kontinuity přírodních 
dějů. Ty, jak prokázal už přírodovědec Alexandr 
von Humboldt v rámci své fyzické geografie, 
nikdy neprobíhají izolovaně jeden od druhého, 
ale naopak ve vzájemných vazbách a reakcích. 
Při pohledu na zpustošené lesy, tak můžeme 
přemýšlet, co všechno vlastně vidíme a co nám 
tím fyzicky vstupuje do individuálních životů. 
S mizejícími lesy se totiž ztrácí i část naší kulturní 
paměti a nastoluje se radikálně nová situace. 
Změna klimatu je v ní zásadním aktérem.
en Fišerová Cwiklinski's installation deals with 
the forest, its role in conserving water in the 
landscape, and the fate of wood as a commodity. 
We can understand it as a demonstration of the 
universal principles of cyclicality and continuity 
of natural processes, which, as the naturalist Al-
exander von Humboldt has already shown, never 
take place in isolation from each other. With 
the disappearing forests, part of our cultural 
memory is being lost and a radically new situa-
tion is emerging. Climate change is a key player. 
k / c Jana Písaříková
Jiří Havlíček: Práce / Work
do / until 1. 11.
Příběh výstavy Jiřího Havlíčka se odvíjí od 
náhodného objevu na internetu, série fotografií 
s přefocenými erotickými časopisy z osmde-
sátých let. V normalizačním Československu se 
tímto způsobem rozšiřovaly nedostupné západní 
pornočasopisy, černobílé amatérské kopie se 
prodávaly na soukromých burzách nebo rozdáva-
ly známým. V proskleném prostoru Pracovny se 
objevuje i originál časopisu s totožným obrazo-
vým materiálem, jde o francouzský magazín LUI 
z roku 1980 koupený na eBay. Instalace Práce 
rozpouští hodnotu a hranice originálu a pravosti.
en An accidental discovery on the Internet: 
a series of images of re-photographed erotic 
magazines from the 1980s. During communist 
Czechoslovakia, this was how normally unavail-
able porn magazines from the west were spread 
– black and white copies were sold at private 
markets or given to friends. The original French 
magazine Lui from 1980, with the same picto-
rial material, later purchased on eBay by the 
artist, also appears in the show. The exhibition 
dissolves the value and boundaries of what is 
original and authentic. 
k / c Ivana Hrončeková
Člověk v jeskyni / Man in the Cave
Šárka Basjuk Koudelová, Jana Kasalová, Hynek 
Alt, Alexandra Vajd, Marek Kvetan, Jaro Kyša, 
Mark Fridvalszki, Adam Kašpar, Aneta Mona 
Chisa a další / and others
21. 11. 2020 – 12. 1. 2021
Expozice představí intermediální tvorbu součas-
ných českých i zahraničních umělkyň a umělců 
v konfrontaci s archeologickými a historickými 
artefakty ze sbírek Muzea Blanenska a ústavu 
Anthropos Zemského muzea v Brně. Ústřední linií 
výstavy je zamyšlení nad geologickými fenomény 
jako jsou skály, jeskyně či propasti a jejich pro-
měnlivou rolí v historii lidstva, to vše na pozadí 
scenérie Moravského krasu, za jehož vstupní 
bránu bývá Blansko označováno.
en The exhibition presents the intermedia work 
of contemporary Czech and foreign artists in 
confrontation with archaeological and historical 

artifacts from the collections of the Blansko 
Museum and the Anthropos Institute of the 
Moravian Museum in Brno. It’s a reflection on 
geological elements such as rocks, caves or 
abysses and their changing role in the history of 
mankind, in particular the Moravian Karst and 
Blansko, that is usually depicted as its gateway. 
k / c Milan Mikuláštík
Zuzana Janečková: Miksi ei?
21. 11. 2020 – 12. 1. 2021
Výstava tematizuje změnu tradičních rolí mezi 
člověkem a zvířetem a navazuje na rezidenci 
ve finské Mustarinde, v průběhu které se mezi 
umělkyní a finským špicem Miksim vytvořilo vzta-
hové pouto. Výraz „Miksi ei?” znamená ve finštině 
„Proč ne?” a symbolicky tak naznačuje i light 
motiv výstavy, překonávání zavedených scénářů. 
V prostoru Pracovny se tak přesuneme do finské 
přírody a třeba se podíváme i na alternativní ver-
zi nejsmutnější scény z Nekonečného příběhu.
en The exhibition focuses on the change in 
traditional roles between man and animal, based 
on the artist's residency in Mustarinde, Finland, 
during which she established a relationship with 
the Finnish Spitz Miksi. The phrase “Miksi ei?” 
means “Why not?” in Finnish and thus symboli-
cally suggests the light motif of the exhibition, 
overcoming established scenarios. She takes 
us from Brno to Finnish nature and looks at an 
alternative version of the saddest scene from 
The Neverending Story.
k / c Ivana Hrončeková

GALERIE EDIKULA • Arne Nováka 1 (FF 
MU, budova C, 1. NP) • po – ne / Tue– Sun 
8:00– 20:00 • www.facebook.com/galerie.
edikula
GALERIE FAVU • Údolní 244/53, budova U2 
(E4) • po–pá / Mon–Fri 10:00–18:00 •  
www.facebook.com/FaVU.VUT

Nikola Ivanov: Systémy netečnosti /  
Inertia Systems
do / until 14. 10.
Zapomenutá historie noci, konec tmy, moderní 
dystopie a usínání v době pernamentní bdělosti. 
Výstava rozvíjí autorův dlouhodobý zájem o bio-
politiku spánku, která se posouvá směrem k pro-
blematice kolonizace nočního času. Prezentace 
je zamýšlená jako úvodní část dlouhodobějšího 
projektu.
en The forgotten history of the night, the end 
of darkness, modern dystopia, and falling asleep 
in a time of permanent vigilance. The exhibition 
develops the artist’s long-term interest in the 
biopolitics of sleep. The presentation is intended 
as the introduction to a longer-term project. 
Vojta Vaněk a Ateliér multimédií FaVU:  
How long to beat / Vojta Vaněk and the FaVU 
Multimedia Studio: How long to beat
21. 10. – 11. 11.
Výstava interpretuje téma „příběhu” za pomoci 
běžně používaných nástrojů a fenoménů sou-
časné digitální kultury. Hry budou prezentovány 
jmenovitě a doplněny popisem, či komentářem, 
který v krátkosti odhalí celý příběh, na kterém 
je hra vystavěna, včetně všech klíčových point 
„spoilerů”.
en The exhibition explores the theme of the 
"story" with the help of commonly used tools 
and phenomena of contemporary digital culture. 
The games will be presented by name with a de-
scription or commentary that will briefly reveal 
the entire story on which the game is built, 
including all key "spoilers". 
Aleš Zapletal: Somaterra
18. 11. – 9. 12.
Výstavní projekt Somaterra je prezentací 
nových obrazů, mapujících další územní celek 
imaginativní permakulturní krajiny. V návaznosti 
na předchozí výstavy je dále rozšiřovaná mapa 
„poznané“ krajiny. Území Somaterry je plochou 
opanovanou hedonistickými institucemi, tvarova-
nými z fragmentů zobrazení lidského těla.
en A presentation of new paintings, mapping 
another territorial unit of an imaginative perma-
culture landscape, further expanding the map of 
Somaterra’s "known" landscape. Somaterra is flat, 
dominated by hedonist institutions, shaped from 
fragments of depictions of the human body. 
Marek Mrkvička, Kateřina Šillerová,  
Tereza Nesládková – Empire: Behind
16. 12. 2020 – 13. 1. 2021
Společným motivem je v různých autorských 
nuancích zacházení s pojmem říše a jeho symbo-
lickými rovinami jako s platformou pro zkoumáni 
mnohovrstevnatého, heterogenního světa, jeho 
archetypálních sil a zákonitostí. Instalace osciluje 
mezi světem lidí a “nelidskou” říší. Je ukotvena 
myšlenkami spekulativního realismu.
en The common motive is the concept of “em-
pire” and its symbolic meanings as a platform 
for the study of a multilayered, heterogeneous 
world, its archetypal forces and laws. The instal-
lation vacillates between the human world and 
the "inhuman" empire, anchored by the ideas of 
speculative realism. 

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

Veronika Šavarová, Daniel Nováček
16. 10. – 22. 11. 
Výstava hloubavým způsobem komentuje neklid-
nou pozici mladého člověka v časech environ-
mentální krize. Tenhle rozměr obou prací vypoví-
dá o pokusu uchopit stávající rozháraný svět skrze 
osobní prožitky, ať už je to zkušenost eko-aktivis-
mu nebo třeba kontemplace dramatu pokojových 
rostlin v lidských interiérech. Výstava je součástí 
programu 61. ročníku festivalu BRNO16.
en The exhibition comments on the uneasy posi-
tion of a young person in times of environmental 
crisis. This dimension of both works speaks of 
an attempt to capture the current shattered 
world through the personal insights, whether 
it is the experience of eco-activism or the 
contemplation of the drama of houseplants in 
human interiors. The exhibition is part of the 61st 
BRNO16 festival.
k / c Kristína Jamrichová

GALERIE MONOMACH • Luční 54 (B2) • Galerie 
je pohledová z ulice, otevření 
po domluvě / The gallery is viewable from the 
street, open by appointment tel. 721 053 935 • 
www.facebook.com/galerie.brno

Pro bližší program sledujte fb galerie 
en For further program see fb page of the gallery

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

Galerie je zavřena do ledna 2021.
en The Gallery is closed until January 2021.

GALERIE UMAKART • Lidická 40 (D5) • non-
stop • www.facebook.com/Galerie-Umakart

Filip Cenek
do / until 19. 10.
Práci Filipa Cenka lze vnímat v úzkém kontextu 
filmové řeči, ač se o filmy v běžném formálním 

rámci nejedná. Základními ukazateli k tomuto 
konstatování jsou především prostředky, které 
k vizuální artikulaci užívá, jako je narativní nebo 
poetická stopa v podobě textu a práce s fotogra-
fickým obrazem v mechanickém rozpohybování.
en Cenek's work can be seen in the narrow 
context of film speech, although it is not formally 
a film. The basic indicators for this are the means 
he uses for visual articulation, such as a narrative 
or poetic trace in the form of text and work with 
a photographic image in mechanical movement. 
k / c Karin Písaříková
Jan Bražina: Car-Parts, Buckles and Cuttlery
20. 10. – 9. 11.
„Pocit beznaděje stále nevyhrává a já pokra-
čuju dál, dokud můžu.” Jan Bražina se věnuje 
transformaci módních doplňků. Ve své tvorbě 
často využívá recyklované a přírodní materiály, 
se kterými pak dále pracuje a deformuje je. Vzni-
kají autentické objekty, z nichž vyzařuje Janův 
blízký vztah k módě. Divákovi přibližuje proces 
jejich tvorby pomocí video performance, které 
zachycují Janovy duševní pocity při vyrovnávání 
se s existencí sebe samotného v antropocent-
rickém světě.
en “The feeling of hopelessness still doesn't win, 
and I keep going as long as I can.” Bražina fo-
cuses on the transformation of fashion accesso-
ries, often using recycled and natural materials, 
working and deforming them to create authentic 
objects that reveal his close relationship to 
fashion. Video performances that capture his 
mental state while coping with his existence in 
the anthropocentric world introduce viewers to 
his creative process.
k / c Kristýna Gajdošová, Tereza Vinklárková
Daniela & Denisa Ponomarevovy: Fata morgána
10. 11. – 30. 11.
Dvojčata. Dvojí svět. Dialog. Znovupropojení 
rozděleného je jejich posláním. Komunikace 
skrze jiné úrovně vědomí je jejich darem. Sestry 
Ponomarevovy pracují s kolektivním (ne)vědomím 
vytvářejícím vnitřní svět, který nalézají vně všech 
věcí, těl a manifestují jej v oduševnělých kres-
bách a objektech. Vědomí a nevědomí se proje-
vuje v realitě, která se jeví jako fata morgána.
en Twins. Double world. Dialogue. Reconnect-
ing the divided is their mission. Communication 
through other levels of consciousness is their 
gift. Working with the collective (un) conscious-
ness that creates the inner world, which they 
find outside all things, bodies, they manifest it in 
soulful drawings and objects.
k / c Jan Matýsek
Adam Tománek: Dřeváky / Wooden Shoes
22. 12. 2020 – 11. 1. 2021
Adam ve své práci Wooden Shoes/Dřeváky 
odkazuje ke svým pocitům v době klimatic-
ké krize. Dotýká se nás všech bez ohledu na 
pohlaví a sociální status. V době ekologické krize 
vyhledává cesty, jak žít bez nutnosti fosilních 
paliv, avšak ne vždy má tu možnost si alternativu 
vybrat. Pomocí dřeváků, jakožto symbolu jeho 
depresivního a existenciálního stavu, zpracovává 
tuto myšlenku ve své performance. Bloudí po 
sídlištích a s pomocí hřebíků připevněných na 
podrážce bot, sbírá odpadky, které během chůze 
procházejí přirozenou deformací.
en Tománek explores his feelings during the 
climate crisis and how it affects us all, regardless 
of gender or social status. In times of ecological 
crisis, he is looking for ways to live without the 
need for fossil fuels, but there is not always 
an alternative. With the help of wooden shoes 
as a symbol of his depressed, existential state, 
he wanders through housing estates collecting 
garbage on nails on the soles of his shoes that 
undergoes natural deformation during walking. 
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

BODYSHOTS22
Jakub Ra, PXS, New Aliens Agency
8. 10. – 31. 10.
Performance 8. 10. 18:18
TORSOS FACES AND BODIES
DONT NEED TO CHOOSE ONE, TAKING ALL.
OPENNESS.
CLOSENESS.
LONGING AND FUTURE.
NOW-LESS-NESS.
HOPEFUL AND FEARLESSNESS.
WHAT MORE DO YOU WANT
Proč jsou čísla magií a sexem zároveň? / Why are 
numbers magic and sex at the same time?
Fonetika barvy – Procesy emancipace barvy 
v rámci tvorby současného obrazu / Phonetics 
of Color – Emancipation of Color within the 
Frame of Contemporary Painting  
Petra Švecová, Argišt Alaverdyan, Bronislava 
Orlická, Šárka Pelikánová, Jakub Sýkora
5. 11. – 29. 11.
Výstava zkoumá barvu, její možnosti a různé 
obrazové využití v současné nejmladší malířské 
tvorbě. Tento průzkum je přirozeně napojený na 
reduktivní výrazové tendence emancipující se 
od věcnosti, v nichž je barva vztahově i znakově 
osvobozována a vyvazována z tradičních ma-
lířských konvencí. Barva vystupuje z veřejného 
prostoru a vstupuje do současného obrazu 
jako emancipovaná složka bez zatížení tradicí 
a minulostí.
en The exhibition examines color, its possibili-
ties and various pictorial uses in contemporary 
youngest paintings. This research is naturally 
connected to reductive expressive tendencies 
emancipating from materiality, in which color is 
liberated in relation to signs and characters and 
derived from traditional painting conventions. 
Color emerges from public space and enters the 
contemporary image as an emancipated compo-
nent without the burden of tradition and past.
k / c Petr Vaňous

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ / MORAVIAN 
GALLERY IN BRNO • st–ne / Wed–Sun 
10:00–18:00, čt / Thu 10:00–19:00 
Volný vstup do stálých expozic. Stálá expozice 
v Uměleckoprůmyslovém muzeu je z důvodu 
rekonstrukce uzavřena. Jurkovičova vila 
a Muzeum Josefa Hoffmanna mají vlastní 
otevírací dobu. / Free admission to the 
permanent exhibitions. Permanent exhibition 
at the Museum of Applied Arts is closed due 
to reconstruction. Jurkovič House and Josef 
Hoffmann Museum have their own opening 
hours • www.moravska-galerie.cz

Projekt RAJLICH 100 / THE RAJLICH 100 
PROJECT 
Pražákův a Místodržitelský palác
do/ until 28. 2. 2021
Výstavní projekt připomíná brněnského malíře, 
grafika a grafického designéra Jana Rajlicha, 
iniciátora a dlouholetého předsedu Mezinárod-
ního bienále grafického designu v Brně. Nebyl jen 
umělcem a designérem, ale také spisovatelem, 
pedagogem a organizátorem kulturního dění, za 
nímž do Brna přijížděli získávat zkušenosti zakla-

datelé 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. 
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.

(MG) PRAŽÁKŮV PALÁC / PRAŽÁK PALACE • 
Husova 18 (E5)

ART IS HERE: Nové a Moderní umění / 
New and Modern Art
Stálá expozice Nové umění přináší vybrané kapi-
toly 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., Jan Štursa
Stálá expozice Moderní umění obsahuje díla 
Emila Filly, Toyen či Jana Zrzavého.
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 
Art: Robert Hliněnský, Inez Tuschnerová, 
Kateřina Šedá, Jan Rajlich ml., Jan Štursa
Permanent exhibition Modern Art includes works 
by Emil Filla, Toyen or Jan Zrzavý.
k / c Ondřej Chrobák, Petr Ingerle, Jana 
Písaříková
RAJLICH 100 / Jan Rajlich: Art & Design
do / until 28. 2. 2021
Cílem výstavy je představit analytický výběr 
z Rajlichovy celoživotní tvorby. Jeho hlavní 
doménou byl grafický design a vizuální komuni-
kace s přesahy do architektury, průmyslového 
designu, výstavnictví a scénografie, k nimž čerpal 
podněty ze své volné tvorby, malířství, grafiky, ta-
pisérií art protis a prostorových objektů. Ve své 
všestrannosti navázal na modernistickou tradici 
meziválečného Brna.
en The exhibition in the Pražák Palace aims to 
present an analytical selection from Ra-
jlich's life-long oeuvre. His principal domain was 
graphic design and visual communication with 
outreaches to architecture, industrial design, 
as well as exhibition and stage design for which 
he drew inspiration from his noncommissioned 
work, painting, prints, art protis tapestries and 
spatial objects. In his versatility he continued the 
modernist tradition of interwar Brno.
Nejkrásnější české knihy 2019 / The Most Beau-
tiful Czech Books 2019
20. 11. 2020 – 31. 3. 2021 (knihovna)
Do letošního 55. ročníku soutěže pořádané 
Ministerstvem kultury ČR a Památníkem národ-
ního písemnictví se přihlásilo celkem 313 titulů 
české produkce, ze kterých mezinárodní porota 
ocenila knižní design více jak třiceti knih v sedmi 
základních kategoriích.
en The exhibition of the 55th annual award for 
the most beautiful Czech books. Out of 313 
submitted books, more then 30 books in 7 cat-
egories were awarded by the international jury.

ATRIUM
Rafani
25. 9. 2020. – 14. 11. 2021
S20E01: Zdroj
do / until 8. 11.
S20E02: Hranice
19. 11. 2020. – 31. 1. 2021
Atrium Pražákova paláce bude po celý rok 
„zasvěceno” skupině Rafani. Rafani vystupují 
již dvacet let jako celek, nehledě na to, kdo 
aktuálně jsou jejich jednotliví členové. V Mo-
ravské 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. Rok Rafana 
zahájí výstava Zdroj, pracující s motivem kruho-
vého jezera, který skupina použila před 11 lety 
v Galerii Václava Špály. Voda pro členy skupiny 
představuje metaforu, tajuplný zdroj, který se 
obrací do minulosti.
en For the whole year the Atrium of the Pražák 
Palace will be devoted to the Rafani group. 
Rafani have been on the art scene for twenty 
years, acting as a single unit regardless of who 
their members were at the time. In the Moravian 
Gallery they will introduce themselves with an 
exhibition whose format could be compared to 
a series from the contemporary film world, or 
even better to a Netflix miniseries where the 
individual editions have different stories but the 
same actors and directors. It is a project that will 
re-invent itself six times over from the ground 
up. First exhibition called The Source works with 
the motif of a round lake that the group used 
11 years ago in the Václav Špála Gallery. For the 
members of the group water is a metaphor; 
a mysterious source that turns back into the 
past.

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

Brno předměstí Vídně
Stálá expozice od / Permanent exhibition 
od / since 14. 11. 2019
Moravská galerie otevřela v Místodržitelském 
paláci první etapu nové dlouhodobé výstavy. 
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 In the Moravian Gallery in Brno in the Gov-
ernor’s Palace just has started the first stage of 
a long-term exhibition 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 deposi-
tory 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

RAJLICH 100 / 100 x 100: Hommage  
à Jan Rajlich
do / until 28. 2. 2021
Výstavy 100 originálních plakátů na počest 100. 
výročí narození malíře a grafika Jana Rajlicha se 
účastní svými originálními plakáty 100 pozvaných 
výtvarníků z 30 zemí celého světa. Mezi nimi 
nalezneme řadu ikon světového i českého grafic-
kého designu a plakátové tvorby.
en The exhibition of 100 original posters to
honour the centenary of the birth of the
painter and graphic artist Jan Rajlich sr.
(1920–2016), the founder of the Biennial of
Graphic Design in Brno, will present original
posters created specifically for this event by
100 invited artists from 30 countries around
the world. They include a number of icons of
graphic design and poster art from the Czech
Republic and the world.
RAJLICH 100 / Jan Rajlich & Bienále Brno
do / until 28. 2. 2021
Pokračováním Rajlichovy monografické výstavy 
v Pražákově paláci je sekce nazvaná Jan Rajlich 
& Bienále Brno v Místodržitelském paláci, která 
představí kořeny Bienále Brno a uvede Rajlichovu 
tvorbu do kontextu okruhu jemu blízkých osob-
ností české i mezinárodní výtvarné scény. 
en The monographic exhibition of Jan Rajlich 
in the Pražák Palace is extended by the section 
entitled Jan Rajlich & the Brno Biennial in the 
Governor's Palace that will reveal the roots of 
the Brno Biennial and put Rajlich's work in the 
context of the circle of proponents of the Czech 
and the international art scene who were close 
to him.
Cena prof. Jindřicha Halabaly 2020 / 
Jindřich Halabala Prize 2020
28. 10. – 8. 11.
Cena prof. Jindřicha Halabaly je každoročně 
udělována studentům vysokých škol v České 
a Slovenské republice nebo jiné zemi za nejlepší 
semestrální projekty v oblasti designu nábytku 
a interiéru. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 
a vernisáž proběhne dne 4. 11. 2020 v Barokním 
sále Místodržitelského paláce. Vstup zdarma.
en The Jindřich Halabala Prize is awarded an-
nually to university students in the Czech and 
Slovak Republics or other countries for the best 
semester projects in the field of furniture and 
interior design. The ceremonial announcement 
of the results and the opening will take place 
on 4 November 2020 in the Baroque Hall of the 
Governor's Palace. Free entry. 
Chalupecký ve světě / sympozium
27. 11. 14:00
Sympozium Chalupecký ve světě přinese spek-
trum různých pohledů na osobnost Jindřicha 
Chalupeckého. Konferenční část za účasti 
českých i zahraničních odborníků zaštítí historik 
umění Tomáš Pospiszyl a v rámci sympozia 
proběhne také premiéra nové performance 
francouzské umělkyně Julie Bény, která pojedná 
odkaz Chalupeckého pro dnešní umění a svět.
en The symposium will offer different perspec-
tives on the personality of Jindřich Chalupecký. 
The conference part, with the participation of 
Czech and foreign experts, is patronaged by art 
historian Tomáš Pospiszyl, and the symposium 
will also host the premiere of a new performance 
by French artist Julie Béna, which examines Cha-
lupecký's legacy for today's art and the world. 

(MG) JURKOVIČOVA VILA / JURKOVIČ HOUSE
Jana Nečase 2 (D2) • duben – říjen / April –  
October: út–ne / Tue–Sun 10:00–12:00,  
12:30–18:00 • Doporučujeme rezervaci 
předem / It is recommended to book guided 
tours +420 532 169 501 • 
www.moravska-galerie.cz/jurkovicova-vila

Eva Eisler & Peter Demek: House Sitters
do / until 25. 4. 2021
Výstavní „život” v Jurkovičově vile v letošním 
roce ovlivnila 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. Souhla-
sili pod podmínkou, že minulou výstavní konste-
laci 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 exhibi-
tion 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

(MG) MUZEUM JOSEFA HOFFMANNA / 
JOSEF HOFFMANN MUSEUM
náměstí Svobody 263, Brtnice  
září–říjen / September–October: út–ne / 
Tue–Sun 10:00–17:00, listopad–prosinec 
/ November– December: so–ne / Sat–Sun 
10:00–17:00 nebo po domluvě / or by 
appointment, tel: +420 724 543 722

Josef Hoffmann: Inspirace / Inspirations
Stálá expozice / Permanent exhibition
Josef Hoffmann: Otto Prutscher
do / until 31. 3. 2021
Rakouský designér a architekt, ale také důležitá 
osobnost secesního vídeňského hnutí Wiener 
Secession a jeden z kmenových designérů 
Wiener Werstätte – to byl Otto Prutscher. Patřil 
k žákům a později také nejbližším spolupracovní-
kům Josefa Hoffmanna. 
en An Austrian designer and architect, an impor-
tant figure in the Vienna Secession Movement, 
and one of the founding designers of Wiener 
Werstätte—all of this applies to Otto Prutscher. 
He belonged to the students and later cowork-
ers 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

Chrám kamene / Temple of the Stone
od / since 4. 6.
Východní hradby Špilberku v sobě ukrývají dva 
obří prostory plné kamenných svědků brněnské 
historie. Muzeum města Brna otevírá v rekon-
struovaných vodojemech novou stálou expozici 
lapidária. V bývalých nádržích, které jsou samy 

o sobě technickou 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 renovated reservoir. 
In the former tanks, which are themselves 
technical monuments, visitors can see statues, 
tombstones, and other stone elements and 
ornaments salvaged from defunct Brno buildings
Evropan Adolf Loos. (Nejen) brněnské stopy Ad-
olfa Loose / Adolf Loos, European. His Legacy 
in Brno and Beyond
do / until 31. 12.
Architekta světového významu Adolfa Loose 
představí největší výstava roku na Špilberku 
uspořádaná u příležitosti 150 let od jeho naro-
zení. Brněnský rodák Adolf Loos proslul moder-
nistickými stavbami, novou koncepcí prostoru 
(Raumplan) i břitkými esejemi. 
en Špilberk Castle will present the largest 
exhibition of world-famous architect Adolf Loos, 
organized to mark the 150th anniversary of his 
birth. Brno native Adolf Loos is famous for his 
modernist buildings, a new concept of space 
(Raumplan), and scathing essays. 
Gustav Krum: Vánoční výstava / Christmas Show
26. 11. 2020 – 31. 1. 2021
Dobrodružství z mayovek, foglarovek či rytíř-
ských příběhů připomenou návštěvníkům letošní 
vánoční výstavy na Špilberku ilustrace výtvarníka 
Gustava Kruma (1924–2011). Na dosud nejroz-
sáhlejší výstavě jeho díla budou k vidění originály 
ilustrací, které vycházely v knihách, časopisech 
a komiksech. Vystaveny budou i práce známé jen 
čtenářům z Německa, kde Krum taktéž uspěl.
en This year's special Christmas Show will pres-
ent original book, magazine and comic book 
illustrations of Gustav Krum (1924–2011), the 
popular illustrator of children adventure books.

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY / MUSEUM  
OF ROMANI CULTURE • Bratislavská 67 (D7) •  
út–ne / Tue–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 exhibi-
tion The Story of Roma
Lavutara: Cestami romských muzikantů a jejich 
písní / The Journeys of Roma Musicians and 
Their Songs
do / until 14. 2. 2021
Hudba Romů je neuvěřitelně rozmanitá ve svých 
podobách, žánrech a druzích, ale zůstává pro ni 
charakteristické, jak nezastupitelně a neodluči-
telně provází běžný i sváteční život Romů. Skrze 
hudbu Romové poznávají svět a svět skrze hudbu 
poznává Romy. Romové jsou známí jako hudeb-
níci, neboli lavutara.
Výstavní projekt Lavutara vznikal ve spolupráci 
s desítkami hudebníků, organizátorů hudebního 
života, výrobců či opravářů hudebních nástrojů.
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, ir-
replaceable and inseparable from their everyday 
and festive life.
k / c Matyáš Dlab, Anna Babjárová, Gejza 
Horváth, Zbyněk Andrš

Laureátkou Ceny Muzea romské kultury za rok 
2020 je konceptuální umělkyně Emília Rigová. 
en The winner of the 2020 Museum of Romani 
Culture Award is the conceptual artist Emília 
Rigová.

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

Eva Koťátková
do / until 3. 11.
Laureátku Ceny Jindřicha Chalupeckého a me-
zinárodně úspěšnou umělkyni Evu Koťátkovou 
není třeba představovat. V paměti mnoha diváků 
zůstávají její zkoumavá díla, zabývající se rolí 
a pozicí člověka v sociálním systému a v prostře-
dí osobní každodennosti. Atakuje tak tělesné 
a emocionální stereotypy, všední rituály, trauma-
ta, manipulace, dotýká se jedinečnosti každého 
z nás a mluví za ty, co jsou upozaďováni. 
en Eva Koťátková, the winner of the Jindřich Cha-
lupecký 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, manipula-
tions, touches the uniqueness of each of us and 
speaks for those who are left behind. 
Tepy přírody / Beats of Nature
11. 11. – 16. 12.
Přírodní procesy svým způsobem zaznamenávali 
již impresionisté a poslední půlstoletí nabídlo 
jejich následovníkům množství nových strategií 
a technologických nástrojů, pomocí kterých 
mohou lapat stíny a stopy tohoto dění. Výstava 
představí některé důležité české autory (Olga 
Karlíková, Milan Maur, Jiří Šigut, Michal Kindernay 
a další), poskytne zajímavý vhled do citlivých zón 
osobního poměru k přírodě a stranou nezůstane 
ani téma dnes navýsost aktuální – ničivé inter-
vence člověka do této křehké dynamiky.
en Natural processes were already specifically 
captured by the impressionists and last fifty 
years gave many new strategies and technologi-
cal methods to their followers. The exhibition 
presents some of important Czech artists who 
bring original viewpoint on their personal rela-
tion to nature so as an actual topic of human 
destructive intervention into its fragile dynamics.

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

Pro bližší program sledujte fb galerie / For 
further program see fb page of the gallery.

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

Galerie je zavřena do ledna 2021.
en The Gallery is closed until January 2021.

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

Za bílou velrybu / For a White Whale 2.+3. 10. 
Premiérové uvedení inscenace režisérky Petry 
Tejnorové. Zvukově-divadelní mše za bájnou 
velrybu i svět spějící ke svému konci. Sonické 
ohledávání osamělého velrybího zpěvu za 
pomocí syntezátorů a ozvučených titěrností. 
Lovec a kořist v krajině zbědovaného světa na 
plavbě oceánem vypravěčství a technologií, 
s užitím hi-tech i oldschool navigací. 
en Audio-theatrical mass for mythical whale 
and the world heading to its end. Sonic 
research of lonesome whale singing assisted 
by synthetisers and sonified oddments. The 
hunter and the prey in the landscape of miser-
able world sailing the ocean of storytelling and 
technology, using both hi-tech and oldschool 
navigation.

TIM Master Class: Ondřej Trhoň, 7. 10.
100+1: Prostor na dvě použití (premiéra), 13. 10.  

Projekt 100+1 je završením celoročních oslav 
100 let od založení Odboru architektury České 
vysoké školy technické v Brně. Formou inter-
mediálních intervencí situovaných do nádvoří 
FA VUT v Brně na Poříčí připomíná významné 
výročí vzdělávaní architektů v Brně. Projekt 
vznikl ve spolupráci FA VUT s platformou Terén. 
en The 100 + 1 Project is the culmination of 
a year-long celebration of the centennial of the 
founding of the Department of Architecture 
at the Czech Technical University in Brno. The 
intermedia project was created in cooperation 
between the Brno Technical University Faculty 
of Architecture and the Terén platform.

TIM Master Class: Kolektiv 4AM / Fórum pro 
architekturu a média, 14. 10.

TIM Master Class: Julie Béna, 21. 10.
SOfT w/ NAKED, 23. 10.  

Třináctý díl ze série hudebních performancí 
SOfT. 
en The 13th part of the SOfT series of musical 
performances.

D’epog: Sakurambo, 28.+29. 10.  
Klasické činoherní monodrama volně inspiro-
váno životem, dílem a heroickou smrtí držitele 
Nobelovy ceny za literaturu Yukio Mishimy.  
en A classic monodrama loosely inspired by 
the life, work and heroic death of Nobel Prize 
winner Yukio Mishima.

Martin Brandlmayr + Banausoi, 30. 10.  
Performance rakouského hudebního umělce, 
perkusisty rakouské postrockové a free impro 
scény Martina Brandlmayra. Večer doplní trio 
Banausoi. 
en Performance by the Austrian musician and 
percussionist of the Austrian post-rock and 
free impro scene Martin Brandlmayr, accom-
panied by the Banausoi Trio.

TIM Master Class: Hana Janečková, 4. 11.
100+1: Funfára (premiéra), 5. 11.  

Projekt 100+1 je završením celoročních oslav 
100 let od založení Odboru architektury České 
vysoké školy technické v Brně.  
en The 100 + 1 Project is the culmination of 
a year-long celebration of the centennial of 
the founding of the Department of Architec-
ture at the Czech Technical University in Brno.

TIM Master Class: Jan Bělíček, 11. 11.
Expozice nové hudb / Exposition of New Music, 

13.+14. 11.
Za bílou velrybu / For a White Whale, 17.+18. 11.
TIM Master Class / Videogram: Alma Lily Rayner, 

18. 11.
Handa Gote Research & Development: Čtvrtá 

opice, 20. 11.
TIM Master Class / Videograms: Mary C, 25. 11.
honey and dust: outside the box 01, 25. 11. 

Nová inscenace slovenského uskupení Med 
a prach. Scénické dílo zaměřené na pomezí 
vědeckého a uměleckého poznávání světa je 
inspirováno badatelským odkazem Gregora 
Johanna Mendela. 
en A new production by the Slovak group 
honey and dust. This stage work, focused on 
the border of scientific and artistic knowledge 
of the world, is inspired by the research legacy 
of Gregor Johann Mendel.

Med a prach: eu.genus, 1. 12.
TIM Master Class: Michal Cáb, 2. 12.
TIM Master Class: Tomáš Dvořák, 9. 12.
TIM Master class / Videogram: Anna Hájková, 

16. 12.
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

Tania Nikulina a Linda Hauerová: O stromech, 
medúze a břichabolu / About Trees, Jellyfish 
and Tummy Aches
do / until 17. 10.
Prostor, do něhož vstupujeme na výstavě Tanii 
Nikuliny a Lindy Hauerové s názvem O stromech, 
medúze a břichabolu je už na první pohled tera-
pií prostřednictvím imaginace přírody. Pojednává 
o touze člověka zmizet v lese a pozorovat hvězdy 
a užívat si mísení reality s imaginací. Ústředním 
bodem instalace je vícekanálová audiostopa, 
vyprávějící příběh, vztahující se ke vzpomínkám 
o úzkosti a strachu, napojený na sdílení úzkosti 
lesa a rostlin.
en The space we enter is, at first sight, thera-
peutic using the imagination of nature. It deals 
with a person's desire to disappear in the forest 
and observe the stars and enjoy the commin-
gling of reality and imagination. The focal point 
is a multi-channel audio track, telling a story 
related to memories of anxiety and fear, linked 
to the sharing of anxiety of the forest and plants. 
k / c Zuzana Janečková, Marika Kupková
Tomáš Kocka Jusko a Alex Selmeci: 
Conveyor’s Scrolls
28. 10. – 28. 11.
Instalace Conveyor’s Scrolls je společným dílem 
umělce Tomáše Kocky Juska (1994) a umělkyně 
Alex Selmeci (1994). Jejich instalace výrazně 
materiálových objektů a videoesejí často reagují 
na konkrétní prostor. Ve zvoleném materiálu, 
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prefabrikovaných prvcích a LDPE hmotách 
jsou ukotvené kritické postoje na témata 
environmentální krize nebo vztahu člověka 
a nelidských entit.
en Conveyor's Scrolls is a joint work of artists 
Tomáš Kocka Jusko and Alex Selmeci. Their in-
stallations of highly material objects and video 
essays are often responses to a specific space. 
Critical attitudes are anchored in their chosen 
materials, prefabricated elements and LDPE 
materials on the topics of the environmental 
crisis or the relationship between man and 
non-human entities. 
k / c Ivana Hrončeková
Milan Mazúr: Jan
9. 12. 2020 – 30. 1. 2021
Projekt Jan je detektivním pátráním po reálné 
zmizelé osobě. Hledání probíhá v archivech, 
prostřednictvím dobových map a deníků, které 
si vedli vojáci. Tato osoba se nikdy nenašla, 
stejně jako nebyla zjištěna příčina zmizení 
a v archivech je osoba Jana dosud vedena jako 
nezvěstná. Celému projektu dominuje absence 
viděného jak pro diváka, tak pro sledované 
historické postavy.
en The Jan project is a search for a real 
missing person. It takes place in the archives, 
through period maps and diaries kept by 
soldiers. This person was never found, just as 
the cause of the disappearance has not been 
determined, and the person of Jan is still listed 
as missing in the archives. The whole project is 
dominated by the absence of the visible - for 
both the viewer and the observed historical 
figures. 
k / c Zuzana Janečková

GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE
Come Over When You’re Sober
Anna-Marie Berdychová, Veronika 
Čechmánková, Anni Haunia, Valentýna Janů 
(s Kryštofem Hlůže), Katarína Hládeková 
a Václav Janoščík, Tomáš Kajánek, Kateřina 
Konvalinová, Boris Ondreička, Daniela 
Ponomarevová, Pavel Příkaský, Kristýna 
Sidlárová, Martina Smutná
do / until 28. 11.
Výstava je druhým dílem výstavního cyklu 
Stávat se dívkou, který si jako téma vybral po-
stavu (mladé) dívky, jak se s ní můžeme setkat 
v dílech Tiqqun, Deleuze a Guattariho nebo 
Gombrowitze. Cílem cyklu je na pozadí prací 
mladé generace českých umělkyň a umělců 
postavu mladé dívky představit jako vědomé 
i nezamýšlené vodítko při konfrontaci s nesná-
zemi dnešního světa.
en The exhibition is the second part of the 
series Becoming a Girl, in which the chosen 
theme is the character of a (young) girl as 
encountered in the works of Tiqqun, Deleuze 
and Guattari, or Gombrowitz. The aim of the 
series is to present the figure of a young girl as 
a conscious and unintended guide in the con-
frontation with the difficulties of today's world, 

against the backdrop of works by the young 
generation of Czech artists.
k / c Katarína Hládeková, Václav Janoščík
Lyronoši, přiškrcení slavíci a buditelky rána / 
Lyreholders, Strangled Nightingales, and 
Wakers of the Morning
9. 12. 2020. – 20. 2. 2021
Ujíždíme s nimi na nekonečných eskalátorech 
trendů, které nás vezou neznámo kam. Logic-
kým protipohybem je pak zastavení pohledu, 
zpomalení času, fixování rámu, vypnutí zoomu. 
Zatahujeme záchrannou brzdu a přes napření 
zájmu na nezbytné minimum základních 
komunikačních či zobrazovacích postupů se 
dostaneme nejen k esenci fotografie či foto-
grafického efektu, ale také toho uchopitelně 
krásného, toho, k němuž se nebojíme (přes 
veškerou přehlcenost a cynismus) ještě čistě 
vztahovat. Fotografujeme pouhým pozorová-
ním, mrknutím oka, expozicí pohledu, clonou 
řas. Fotografie je v nás. Víme, co přijde: vybrali 
jsme si to ze shutterstocku romantických 
možností.
en We ride with them on endless escalators 
of trends that take us nowhere. The logical 
counter-movement is stopping the view, slow-
ing down time, fixing the frame, turning off the 
zoom. We apply the emergency brake and, de-
spite the interest in the necessary minimum of 
basic communication or imaging procedures, 
we get not only the essence of photography or 
photographic effect, but also the understand-
able beauty, which we are not afraid to relate 
to (despite all the overcrowding and cynicism). 
We photograph with mere observation, the 
blink of an eye, the exposure of the view, the 
aperture of eyelashes. Photography is in us. 
We know what's coming: we chose it from the 
Shutterstock of romantic options.
k / c Café Utopia

KONTEXT
Jádra & Tvary / Galerie pana Šťovíčka
do / until 17. 10.
Michaela Dašková a Oldřich Morys, kteří Galerii 
pana Šťovíčka provozovali v letech 2012–2013, 
se rozhodli ve své výstavě tematizovat rapidní 
proměnu místa, kde se galerie nacházela: 
areálu Vlněny, jejíž podoba i funkce byly 
nenávratně změněny. Zatímco oni sami svou 
intervencí vstoupí přibližně do míst, kde 
galerie (ve vitríně umístěné na schodištní 
patce v přízemí již neexistující budovy) stála, 
původní prostor pro výstavu (pro změnu na 
schodišti do prvního patra Galerie TIC) nabídli 
k prezentaci developerovi aktuálního projektu 
Vlněny, firmě CTP. Kancelářská novostavba na 
jedné straně a galerie současného umění na 
druhé se tak stanou místy konfrontace dvou 
kontradiktorních kulturních přístupů.
en Michaela Dašková and Oldřich Morys, 
who operated the Mr. Šťovíček Gallery in 
2012–2013, focus on the rapid transformation 
of the place where the gallery was located: 

the Vlněna complex, whose appearance and 
function have been irreversibly changed. The 
new office building on the one hand and the 
gallery of contemporary art on the other will 
thus become places of confrontation between 
two contradictory cultural approaches.
k / c Šimon Kadlčák

Jádra & Tvary: Galerie Vak
28. 10. – 28. 11.
Galerie Vak se nachází ve sportovní brašně její 
zakladatelky a první kurátorky Anety Willertové. 
Podobně jako u jiných netradičně koncipo-
vaných galerií stála za jejím založením snaha 
opustit exkluzivní prostředí standardního gale-
rijního formátu. Výstavy ve Vaku byly většinou 
situovány do menší přihrádky s průhlednou 
fólií, původně asi zamýšlené jako prostor pro 
kartičku s kontaktními údaji majitele zavazadla 
pro případ jeho ztráty. U příležitosti výstavy 
Vaku v Galerii TIC se Aneta Willertová rozhodla 
konceptuálně zareagovat na svoji aktuální 
životní situaci.
en The Vak Gallery is located in the sports bag 
of its founder and first curator Aneta Willer-
tová. As with other untraditional galleries, its 
establishment was based on an effort to leave 
the exclusive environment of the standard 
gallery format. The Exhibitions in a Bag were 
mostly located in a smaller compartment with 
a transparent “window”, originally intended as 
a space for a business card in case of loss. For 
the first time, the Bag will undergo institution-
alization and a connection to a fixed space.
k / c Šimon Kadlčák

TIC LIVE
Dávid Koronczi a Erik Pánči: Bistro u slepačej 
nôžky / Bistro at the Chicken Leg
11. 12. 15:00–20:00
Dávid Koronczi ve spolupráci s Erikem Pánčim 
chystá pro brněnskou Galerii TIC performativní 
fúzi vaření, DJ setu a jemného scénického čte-
ní textu povídky Bistro u slepačej nôžky, která 
vznikla během léta 2020. Jde o time dragging 
zážitky, představami a fiktivními vzpomínkami 
na prožívání smutku a strachu z přijetí.
en Dávid Koronczi, in collaboration with Erik 
Pánči, has prepared a performative fusion of 
cooking, a DJ set, and a gentle stage reading 
of the short story Bistro at the Chicken Leg. 
It’s about a time dragging experience, ideas 
and fictional memories of experiencing sad-
ness, and fear of acceptance.

Tomáš Moravanský – Tango Conditional 
Constructions III.: Finnish Tango
Série Conditional Constructions odkazuje 
k souboru propojených galerijních projektů, 
objektových instalací, představení a krátkých 
filmů pod zastřešujícím názvem STILL LIVE, ve 
kterém Tomáš Moravanský zkoumá a pracuje 
s tématem každodennosti, psychologie 
pohybu, intelektuálním vlastnictvím a kulturou 
individualismu ve vztahu k fenomenologii.

en The Conditional Constructions series is 
a set of interconnected gallery projects, 
object installations, performances and short 
films under the umbrella title STILL LIVE, in 
which Moravanský researches and works with 
the theme of the everyday, the psychology 
of movement, intellectual property, and the 
culture of individualism in relation to phenom-
enology.

VILA TUGENDHAT • Černopolní 45 (C6) •  
út–ne / Tue–Sun 10:00–18:00 • 
Rezervace vstupenek / Ticket reservation: 
+420 515 511 015/017, nebo / or 
info@tugendhat.eu, www.tugendhat.eu

RE.FLECTION.TUGENDHAT.90
podzim–zima / autumn–winter 2020
Podzimní cyklus krátkodobých výstav věnovaný 
výročí dostavby vily v roce 1930 anachronic-
ky představí vybrané kapitoly z historie vily 
Tugendhat a je připravován týmem Studijního 
a dokumentačního centra vily Tugendhat 
s externími odborníky. Tematicky navazuje na 
výstavu Mies v Brně / Villa Tugendhat v Domě 
umění města Brna.
en The autumn cycle of short-term exhibitions 
is dedicated to the anniversary of the comple-
tion of the villa in 1930. It will anachronically 
present selected chapters from the history of 
Villa Tugendhat and it is prepared by the team 
of the Villa Tugendhat Study and Documenta-
tion Centre with other experts. It is linked to 
the Mies in Brno / Villa Tugendhat exhibition in 
the Brno House of Arts.

RE.STORATION.2010.2012
do / until 1. 11.
Výstava prezentuje průběh, ideu a zvolené 
restaurátorské postupy komplexní památkové 
obnovy vily Tugendhat a její adaptaci na pa-
mátku moderní architektury. Výstava je pojata 
jako interaktivní archiv v technickém podlaží 
vily. Její součástí jsou i mimořádně vystavené 
originální prvky z roku 1930, které byly objeve-
ny během restaurace památky.
en The exhibition presents the course, idea 
and selected restoration procedures of the 
comprehensive monument restoration of Villa 
Tugendhat and its adaptation to an installed 
monument of modern architecture. The ex-
hibition is conceived as an interactive archive 
on the technical floor of the villa. It includes, 
among other things, exclusively exhibited 
original elements from 1930, found during the 
restoration of the monument.

RE.CAPITULATION.1946.1993
3. 11. – 13. 12.
Výstava prezentuje mnohaletou badatelskou 
práci Studijního a dokumentační centra vily Tu-
gendhat, které dlouhodobě mapuje jednotlivé 
střípky a osobní svědectví dokumentující osud 
původně rodinného domu, jehož využití se ra-
dikálně proměnilo v druhé polovině dvacátého 
století. Vila se po druhé světové válce stala 

postupně sídlem taneční školy, rehabilitačním 
střediskem, reprezentačním objektem města 
(s hotelovým ubytováním) až se po revoluci 
otevřela veřejnosti jako muzeum.
en The exhibition presents the many years of 
research work of the Villa Tugendhat Study 
and Documentation Centre, which has been 
examining individual fragments and personal 
testimonies documenting the fate of the origi-
nal family home, the use of which radically 
changed in the second half of the twentieth 
century. After World War II, the villa gradually 
became the venue of a dance school, a re-
habilitation centre, a representative building 
of the city (with hotel-type accommodation), 
and after the political changes it opened to 
the public as a museum.
RE.PRESENTATION.1930.1932
15. 12. 2020. – 28. 2. 2021
Poslední výstava ze série RE.FLECTION.TU-
GENDHAT.90 se věnuje dokončení stavby, která 
se stala ikonou moderní architektury, a jejímu 
přijetí tuzemskými i mezinárodními odborníky. 
Výstava bude prezentovat i odbornou mediální 
reflexi vily Tugendhat po jejím dokončení 
i později v 60. letech, kdy byla teoretiky 
znovuobjevena meziválečná moderna. K me-
zinárodnímu věhlasu vily přispěli ve 30. letech 
zejména kurátoři Henry-Russel Hitchcock 
a Philip Johnson, když ji v roce 1932 zařadili na 
putovní výstavu The International Style v Mu-
zeu moderního umění v New Yorku, kde vilu 
dokumentovaly fotografie Rudolfa Sandala.
en The last exhibition in the RE.FLECTION.
TUGENDHAT.90 series is dedicated to the 
completion of the building, which has be-
come an icon of modern architecture, and 
its acceptance by domestic and international 
experts. The exhibition will also present 
a professional media reflection of Villa Tu-
gendhat after its completion and later in the 
1960’s, when theorists rediscovered interwar 
modernity. Curators Henry-Russel Hitchcock 
and Philip Johnson in particular contributed 
to the villa's international reputation in the 
1930’s, when it was included in a travelling ex-
hibition The International Style at the Museum 
of Modern Art in New York in 1932, where 
the villa was documented by photographs of 
Rudolf Sandalo.

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.face-
book.com/zaazrakdornych

Zaazrak|Dornych se nachází v prostoru pod 
železničním nadjezdem mezi ulicemi Koliště 
a Dornych. Funguje v nepravidelných interva-
lech převážně vernisážovou formou.
en Zaazrak|Dornych is located in an area un-
der the railway overpass between Koliště and 
Dornych Streets. It opens at irregular intervals 
mainly for vernissages.

Anna Ročňová
8. 10.
Dancing with Spears
Dominik Styk, David Střeleček, Iryna 
Zakharova, Veronika Hlinková, Šimon Levitner
30. 10.
k / c Lumír Nykl & Tina Poliačková
Jakub Choma
26. 11.
TIPY NA VÝLET

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ • 
Jurečkova 1750/9 • www.gvuo.cz

Dělník je smrtelný, práce je živá / Workers 
Die But Work Lives On
do / until 3. 1. 2021
Rozsáhlá expozice ve 3 sálech Domu umění 
je rozdělena do 8 sekcí, prezentuje 150 
uměleckých děl od stovky umělců z celé 
České republiky. Nechybí tvorba Jana Zrza-
vého, Otto Gutfreunda či Bohumila Kubišty, 
avšak zastoupena je rovněž střední (Zbyněk 
Sedlecký) i nejmladší generace autorů (Václav 
Buchtelík, Filip Nádworník, Sabina Knetlová). 
V říjnu vstup zdarma.
en 150 works of art by hundreds of artists 
from all over the Czech Republic, featuring 
the work of Jan Zrzavý, Otto Gutfreund and 
Bohumil Kubišta, as well as the middle (Zbyněk 
Sedlecký) and the younger generation of art-
ists (Václav Buchtelík, Filip Nádvorník, Sabina 
Knetlová). Free admission in October. 
k / c Renata Skřebská

GALERIE KAPLE • Valašské Meziříčí •  
kaple.kzvalmez.cz

Jana Farmanová: ENSO – kruh
do / until 13.11
k / c Leszek Wojaczek a Alexandra Tamásová
Marek Meduna
2. 12.2020 – 29. 1. 2021
k / c Leszek Wojaczek

Statutární město Brno
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