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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

Tady a teď! / Here & Now!
16. 2. 2020 – 11. 7. 2021

Výstava, vzniklá u příležitosti 110. výročí 
založení Domu umění, představí výběr autorů 
a autorek současné brněnské umělecké 
scény. Neusiluje však o hledání charakteristiky 
lokální scény, ale spíše se vztahuje k proble-
matice podoby současného umění v globali-
zovaném světě. Co je nového v umění? Jaké 
tendence považujeme v umění za současné? 
Jako základní časový rámec slouží období po 
roce 2010, kdy technologický optimismus vy-
střídala dystopie, ztráta víry v demokratičnost 
médií, ztráta pocitu bezpečí a svobody, kte-
rou provází také celospolečenská a politická 
krize i vidina blížící se ekologické katastrofy.
en The exhibition – on the occasion of the 
110th anniversary of The Brno House of Arts 
founding – will present a selection of artists 
from the current Brno art scene. However, it 
does not strive to search for characteristics 
of the local scene, rather it relates to the 
problem of the form of contemporary art in 
a globalised world. What is new in art? Which 
tendencies in art are considered contempo-
rary? As the basic time framework we can set 
the period after 2010, when the technologi-
cal optimism was replaced by dystopia, a loss 
of faith in the democratic nature of the 
media, loss of feeling of being safe and free-
dom, which is also accompanied by a social 
and political crisis and the vision of nearing 
environmental catastrophe.
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)

Mladí přátelé výtvarného umění – MPVU 
(1960–1995) / The Young Friends of Fine Arts 
– MPVU (1960–1995) 
16. 2. – 16. 5. 2021 
Mladí přátelé výtvarného umění, organiza-
ce založená v roce 1960 při Domu umění 
ředitelem Adolfem Kroupou a výtvarným 
pedagogem Igorem Zhořem, vznikla se 
záměrem popularizovat umění mladému pub-
liku formou pestrého programu zahrnujícího 
přednášky o výtvarném umění, architek-
tuře, sochařství, fotografii, poezii a hudbě, 
pořádáním exkurzí do ateliérů, zájezdů do 
galerií, tanečních večerů a kurzů, promítáním 
filmů. Všestranný program MPVU fungoval 
jako alternativní informační 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 Fine Arts (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 intention of popularising art with a young 
public in the form of a varied programme 
including lectures on visual art, architectu-
re, sculpture, photography, poetry and 
music, organising excursions to studios, film 
screenings, 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

NÁDVOŘÍ DOMU PÁNŮ Z KUNŠTÁTU 
Dominikánské nám. 9

Jauhen Atcecki: Náměstí změn 
1. 5. – 31. 5. 
Výstava fotografií běloruského novináře 
a fotografa Jauhena Atceckého zachycuje 
nepokoje, které v Bělorusku vypukly v srpnu 
loňského roku kvůli podezření na zfalšování 
výsledků prezidentských voleb. Autor se 
zaměřil především na místo, na které viděl 
z oken svého bytu – na prostranství před 
budovou místní samosprávy na jednom 
z minských sídlišť. 
en The exhibition of photographs by Bela-
russian journalist and photographer Yauhen 
Attsetski captures the protests that errupted 
in Belarus last August after the suspicion 
arised that the results of presidential electi-
on were rigged. Author’s main focus was on 
one particular place that he could see from 
the windows of his appartment – the open 
space in front one of the local administration 
buildings in Minsk. 
k / c Terezie Petišková

G99 • Dominikánské nám. 9 (F5)
Reinhold Zisser 
1. 6. – 27. 6. 
Výstava účastníka programu Brno Artists in 
Residence, rakouského umělce Reinholda 
Zissera. Během posledních let je ústředním 
bodem jeho prací reflexe a prezentace 
vztahu mezi umělci a institucemi. 
en The exhibition of the participant of Brno 
Artists in Residence programme, Austrian 

HUNT KASTNER

Igor Hosnedl
Rapunzel

Bořivojova 85, 
130 00 Prague 3, 

Czech Republic
huntkastner.com

FAIT GALLERY
www.faitgallery.com

Petr Veselý 
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artist Reinhold Zisser. During the last years 
the central feature of his works has been the 
reflection and presentation of the relationship 
between artists and institutions.

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

Petr Veselý: Nůž v kredenci / 
A Knife in the Cupboard
12. 5. – 14. 8.
Petr Veselý zachází se slovem stejně přirozeně 
jako s obrazem. Obojí odvíjí od průsečíku 
viděné/řečené, dotýkané/myšlené. Zdán-
livou lehkost spojení přitom vyvažuje tíže 
hmotného, ke které se vždy vrací a v níž svou 
práci ustavuje. Pokud je tvůrčí proces chápán 
jako ten, při němž je význam vrstven, je jeho 
tvorba ztělesněným paradoxem, dokladem 
radikálního ubírání.
en Petr Veselý handles words as naturally as 
he does pictures. He develops both from 
the intersections of the seen/the heard, the 
touched/the thought. The seeming lightness 
of these combinations offsets the weight of 
the material to which the artist always returns 
and in which his works are anchored. If we 
understand the creative process as the layer-
ing of meanings, Petr Veselý’s work embodies 
a paradox, evidence of radical subtraction.
k / c Barbora Kundračíková

FAIT GALLERY MEM
David Možný: Blink of an Eye
12. 5.–14. 8.
Umanutě precizní zpracování s akcentem na 
detail. Důraz na přímou, smyslovou zkušenost 
a až fyzické působení na diváka. Spekta-
kulárním způsobem sdílené pochybnosti 
o zřetelnosti hranic mezi skutečností a iluzí, 
mezi strojovými algoritmy virtuálního prostředí 
a fluidní realitou. To jsou stěžejní atributy 
tvorby Davida Možného.
en Obstinately precise technical rendering ac-
centuating detail. Emphasis on direct, sensory 
experience and an almost physical effect on 
the viewer. Spectacularly shared doubts over 
the distinction of the borders between reality 
and illusion, between machine algorithms of 
a virtual environment and a fluid reality. These 
are the main attributes in the work of David 
Možný.
k / c Pavel Švec

FAIT GALLERY PREVIEW
Kristián Németh: Warm Greetings
12. 5. – 14. 8.
Výstava představuje aktuální směřování tvorby 
slovenského vizuálního umělce Kristiána Né-
metha. V projektu Warm Greetings se zaobírá 
tematikou nadřazené moci, neovlivnitelnými 
externími zásahy, společenskými normami, tla-
kem a očekáváními působícími na jednotlivce 
či kolektiv v současném světě.
en The solo exhibition Warm Greetings 
presents the latest work of the Slovak visual 
artist Kristián Németh. In his project called 
Warm Greetings he examines the subjects 
of supreme power, unshakeable external 
interventions, social norms, pressure and 
expectations affecting an individual or a group 
in the modern world. 
k / c Michal Stolárik

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 
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 ARCHITEKTURY • Starobrněnská 
341 (F5) • galeriearchitektury.cz

Pod záštitou. Architektonicko-umělecká 
skupina Final_Final 
červen
Utváření prostředí, ve kterém se pohybu-
jeme, je nedělitelně spjato s politickými 
rozhodnutími, společenskými hodnotami 
i mocenskými zájmy. Má se architekt zabývat 
politikou architektury? Nebo jednoduše plní 
zadání a politika je mimo obor? Otázka, která 
v moderní architektuře rezonuje už minimálně 
100 let. Architektura a vystavěné prostředí 
je legitimizováno politickou mocí a politická 
moc se často legitimizuje skrze stavební 
projekty, které realizuje. Nejen architektura, 
ale už samotný projekt výstavby má funkci 
potvrzování prosazovaných hodnot i politické 
sebeprezentace. Jakou roli v tom hraje 
architekt? Kde chceme mít hranice toho, co 
je pro nás jako pro architekty důležité a co 
přenechat někomu jinému? Autoři na příkladu 
jedné z posledních kauz střetu architektury 
a politiky, který na území města Brna nastal 
(v momentě psaní anotace) - zrušení a opě-
tovné vypsání v pořadí už třetí soutěže na 
vodní prvek pro Dominikánské náměstí, reagují 
v podobě objektu umístěného přímo na místě 
soutěže. Tímto objektem reagují na vztah, 
ve kterém architektonická obec nenachází 
s politikou společnou řeč.
en The formation of the environment in which 
we operate is inextricably linked with political 
decisions, social values and power interests. 
Should an architect deal with architec-
tural policy? Or is it simply fulfilling a task and 
politics is out of the field? An issue that has 
resonated in modern architecture for at least 
100 years. Architecture and the built environ-
ment are legitimized by political power, and 
political power is often legitimized through 
the construction projects it implements. 
Not only architecture, but the construction 
project itself has the function of confirming 
the values promoted and political self-
presentation. What role does the architect 
play in this? Where do we want to have the 
boundaries of what is important to us as 
architects and what to leave to someone else? 
The authors use the example of one of the last 
cases of the clash of architecture and politics 
that occurred in the city of Brno (at the time 
of writing the annotation) - cancellation and 
re-announcement of the third competition 
for the water element for Dominican Square 
responds in the form of an object located 
directly at the competition. With this object, 
they respond to a relationship in which the 
architectural community does not find com-
mon ground with politics

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

Irma Charvátová: Čárování 
22. 5. – 27. 6. 
Irma Charvátová je blanenská výtvarná uměl-
kyně, grafička, pedagožka a kurátorka. V době 
normalizace se v Blansku podílela na organi-
zování výstav umělců neoficiální scény. Její 
grafické kresby a malby představují pečlivý 
racionální řád a jasně vymezenou strukturu. 
Geometrie, pokrývající celou plochu formátu, 
vždy vycházejí z konkrétních tvarů, znaků 
nebo typografie.
k / c Radek Horáček
Ladislav Daněk, Antonín Juračka, 
Marie Kratochvílová, Pavel Rudolf, 
Vladimíra Sedláková: V kontextu 
22. 5. – 27. 6. 
Kurátorský výběr z archivu Jiřího Valocha 
Moravské galerie představuje dobovou 
kontextualizaci uměleckého přístupu Irmy 
Charvátové.
k / c Jana Písaříková

GALERIE EDIKULA • Arne Nováka 1 
(Výloha čítárny FF MU, budova C, 1. NP) • 
po – ne / Tue– Sun 8:00– 20:00 • 
www.facebook.com/galerie.edikula

Kovačičová – Kysucký – Lašová – Poljaková – 
– Šavelová – Yessimbeková: Stále žijem. 
21. 4. – 24. 5. 
Výstava představuje skupinové dílo, skládající 
se z 336 pohlednic, které si vyměnili absol-
venti a studenti ateliéru grafiky Fakulty umění 
Ostravské univerzity (Klára Lašová, Andrej 
Kysucký, Monika Poljaková, Simona Šavelová, 
Erika Kovačičová a Alina Yessimbeková) v pan-
demickém období mezi 12. 10.–6. 12. 2020. 
Vizuální podoba jednotlivých pohledů byla 
vytvořena samotnými umělci z dostupných 
materiálů a technikami jim vlastními. Textová 
zpráva na pohlednicích, které si každý den 
vzájemně zasílali se řídila dvěma základními 
otázkami: „Jaká je pozitivní zpráva dnešního 
dne? Co Vám dnes udělalo radost?” V jednot-
livých zprávách je díky tomu zachycena škála 
momentálních pocitů a nálad jednotlivých au-
torů. Nalézáme zde humorně laděné zprávy, 
pozdravy a vzpomínky, současně však i vzkazy 
zatížené tíhou dlouhých dní karantény. V ně-
kterých případech se přijetí pohledu stává 
onou pozitivní zprávou dne, možná jedinou.
k / c Kateřina Kotápišová
Erika Kovačičová: Texty 
26. 5. – 30. 6. 
Co dokáže ovlivnit myšlení člověka? a Jaká 
emoce dokáže manipulovat s člověkem na 
úkor jeho kritického myšlení? Diplomová prá-
ce Eriky Kovačičové, studentky ateliéru grafiky 
Fakulty umění Ostravské univerzity, předsta-
vuje autorský výběr graficky zpracovaných 
literárních textů, ve kterých hraje hlavní roli 
téma strachu a úzkosti. Autorka zkoumá tyto 
dva faktory zakotvené v samé podstatě bytí 
člověka a zásadně se projevující na způsobu 
jeho myšlení a prožívání. Zvažuje jejich dopad 
na lidské i společenské vědomí a schop-
nost kritického vnímání, myšlení, diskuze, 
budování vlastního názoru nebo přijetí pravdy 
a zodpovědnosti. Dochází k přesvědčení, 
že strach z emocionálního prožívání člověka 
odstranit nelze, je podstatnou součástí života 
a může být vnímán i pozitivně. Je totiž jen 
na každém člověku zvlášť, do jaké míry dovolí 
strachu ovládat jeho myšlení a do jaké míry 
s ním bude dlouhodobě bojovat a eliminovat 
ho například skrze racionální transformaci ne-
gativních myšlenek a emocí a nebo kritickým 
myšlení jednotlivce či diskuzí ve společnosti. 
V grafikách deseti dokonstruovaných, apro-
priovaných a na sebe nenavazujících textů 
o velikosti 150x100 cm, autorka poskytuje 
divákovi odkazy na literární hrdiny, autory 
a knihy Mor a Pád od Alberta Camuse a Slova 
od Jeana-Paula Sartra. 
k / c Žaneta Turoňová

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

LONTSCAPE UKEMI 
26. 5. – 24. 6. 
Výstava ukazuje na nové možnosti tematizace 
tradic v současném umění. Ačkoli je folklori-
smus coby koncept dávno mrtvý, v globálním 
umění jsme naopak svědky aktualizace zájmu 
o tradice a dynamiku mezi globálním a lokál-
ním. Tento zájem nabývá nových dimenzí též 
s akcentem na environmentální a feminis-
tickou linku. Výstava, v níž se prolínají nové 
práce Daniely Baráčkové, Lucie Králíkové, 
Pavla Jestřába a Miroslava Maixnera, má za 
cíl vystavět ekosystém tradičních či lidových 
aluzí v netradičním prostoru na pomezí videa, 
instalace a performance. 
k / c Miroslav Maixner

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

Brno architektonicky „zvrácené“ 
20. 4.–31. 5. 
První ze série tematických procházek provází 
osmi místy postmoderní architektury. Počá-
teční bod a současně mapu procházky najde-
te na plakátovací stěně v průchodu Kina Art. 
k / c E10

GALERIE PITEVNA • Komenského nám. 2 
(E5) • po-pá / mon-fri 12:00-18:00 • 
www.facebook.com/galeriepitevna
GALERIE PRŮCHOD • výstavní prostor 
ve veřejném průchodu domem č. 212 na 
křižovatce ulic Úvoz a Údolní (E4) • non-
stop

Matouš Hrbek, Nikola Rácová: 
Nikdy to nikomu neřeknu 
do / until 15. 5.
Kamil Rujbr 
červen

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

Seiko Matsushita & Tereza Damcová: 
Home tongue 
11. 5. – 2. 6. 
Dialog japonské performerky a brněnské 
audiovizuální umělkyně zastřešuje titul Home 
tongue. „Každý dům má svou strukturu 
a odlišné principy. Naše přání jsou postupně 
obtěžkány a nafouknuty do obsesí, které 
vytváří efekt pokřiveného zrcadla." Skrz své 
akce a objekty otevírá Matsushita tuto smyčku 

zpětné vazby. Tereza Damcová představí ve 
své jednodenní akci 11. 5. nazvané Cirkus ple-
jádu bláznivých bytostí vystupujících z útrob 
křehkých vnitřních legend autorky. 
k / c Karin Písaříková
Window Dressers 
3. 6. – 26. 6. 
Projekty studentů FaVU, kteří navazují na 
historii vytváření módních výloh.
Miroslav Hinduliak: Já, Vronský 
28. 6. – 28. 8. 
Košický dandy v glamrockovém stylu navštíví 
Brno.

INDUSTRA ART • areál Nové Zbrojovky 
(D8) • st – so / Wed–Sat 13:00 – 19:00, 
ne / Sun 10:00 – 19:00 • industra.space

Nařízené štěstí: výstava prací 
zahraničních studentů z magisterského 
programu v angličtině na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v Praze / Prescribed 
Happiness: works by students of the Visual 
Arts master's program at UMPRUM in Prague
online
Prostřednictvím různých konceptuálních a es-
tetických strategií představuje tato výstava 
interaktivní díla v mnoha médiích, které
přistupují k asketismu, hédonismu a altruismu 
jako k cestám, po nichž můžeme dojít k jed-
nomu z našich vysněných cílů: ke štěstí.
en Through a variety of conceptual and 
aesthetic strategies, this exhibition presents 
interactive works in numerous media that 
reflect on asceticism, hedonism, and altruism 
as pathways to that most desirable of states: 
happiness.
Filip Nádvorník, Martin Kačmarek, 
Miroslav Pelák: Pozemšťané 
online
Výstava se táže po člověku a po Zemi. Lidské 
se váže na obraz muže, ideál nasáknutý 
atributy tradičně spjatými s maskulinní do-
minancí. V starém pořádku světa teprve ten, 
co podrobuje, zmocňuje a přetváří, stává se 
člověkem. V novém řádů věcí člověk je také 
nástrojem věcí (podroben věcmi). Zem se 
pojí s (ne)-lidskou přírodou, se zdroji a sílou, 
také s prací, nástrojem a matérií. Pojem Po-
zemšťané pak ve výstavním konceptu v sobě 
hromadí stopy působení člověka zakalené 
intimním okem pozorovatele a splétá existen-
ciální vlákna do mnohotvaré lidské figury. 
en The exhibition asks about man and the 
Earth. The human is bound to the image of 
a man, an ideal soaked in attributes tradition-
ally associated with masculine dominance. In 
the old order of the world, only he who subju-
gates, empowers and transforms becomes 
man. In the new order of things, man is also 
an instrument of things (subjected to things). 
The earth is connected with (non) – human 
nature, with resources and power, as well as 
with work, tools and matter. The concept of 
Earthlings then accumulates in the exhibition 
concept traces of human activity clouded by 
the intimate eye of the observer and weaves 
existential threads into a multifaceted human 
figure.
k / c Lenka Podroužek Polčová
Agostino Bergamaschi, Anna Chervonnaya, 
Simon Hehemann, Valerie Habsburg, Leyli 
Aslanova, Heiko Lietz, Ángela Jiménez Durán, 
David Bartoš, Anna Bochkova: The Room
offline
The Room vychází z kultovního filmového 
díla Stalker od Andreje Tarkovského. Výstava 
prezentuje osm umělců, kteří se ve své práci 
možná liší koncepty, kontexty i užitými médii, 
přesto je propojuje obdobné zacházení s es-
tetikou a stylizací. Díky tomu se všichni ocitají 
na téže cestě, která může být vnímána jako 
prostor, jako podstata umění, i života nebo 
dokonce něčeho, co nemůže být vysvětleno 
bez referenčně orámovaného vidění autorů, 
jejich vnímání a vědomí. 
en The Room takes its inspiration from the A. 
Tarkovsky movie Stalker. It represents works 
of 8 different artists who works with different 
concepts, backgrounds and mediums, still 
there is something common in their aesthet-
ics and work. All of them are on the journey, 
where they are trying to reach the heart 
of the ‘zone’, the ‘room’ which performs 
innermost desires. This can be seen as 
a space, a purpose of art, of life and even of 
something which cannot be explained without 
their frames of references and articulates this 
mode of perception and awareness.
k / c David Bartoš, Anna Bochkova

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 
25. 9. 2020 – 8. 8. 2021 
Výstavním projektem nazvaným RAJLICH 
100 připomíná v roce 2020 Moravská galerie 
v Brně ve spolupráci se Sdružením Bienále 
Brno stoleté výročí narození brněnské-
ho malíře a grafika Jana Rajlicha, ve světě 
proslulého zakladatele Bienále Brno. Narodil 
se v jihočeské vesničce Dírná mezi Táborem 
a Jindřichových Hradcem jako čtvrtý syn 
kováře Karla V. Rajlicha. Vystudoval gym-
názium v Jindřichově Hradci (1930-1939) 
a Baťovu Školu umění ve Zlíně (1939-1944). 
Od roku 1950 se usadil v Brně a působil zde 
nejprve jako malíř a grafik, záhy jako grafický 
designér a přední organizátor kulturního dění. 
Jan Rajlich proslul ve světě jako iniciátor 
a dlouholetý předseda Mezinárodního bienále 
grafického designu v Brně (1963-1992). Za své 
organizační, odborné, umělecké a publicis-
ticko-teoretické zásluhy o rozvoj grafického 
designu a oboru vizuálních komunikací získal 
více než čtyřicet mezinárodních ocenění, 
několikrát byl například vyznamenán Mezi-
národní organizací grafiků ICOGRADA (1972, 
1983, 1985, 2002). V roce 1995 byl vyzna-
menán Cenou města Brna za svůj přínos 
ke kulturnímu rozvoji města a výsledky své 
vlastní umělecké tvorby, kterou zasahoval do 
většiny oblastí designu vizuálních komunikací. 
Rajlichova tvůrčí, organizační a publicistická 

práce na poli grafického designu ho řadí mezi 
významné osobnosti světového grafického 
designu 2. pol. 20. století. Nebyl jen uměl-
cem 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 With the RAJLICH 100 exhibition project in 
2020 the Moravian Gallery in Brno in collabo-
ration with the Brno Biennial Association will 
mark the centenary of the birth of the Brno 
painter and graphic artist Jan Rajlich, the 
world-famous founder of the Brno Biennial. 
He was born in the small village of Dírná in 
South Bohemia between Tábor and Jindřichův 
Hradec as the fourth son of blacksmith Karel 
V. Rajlich. He completed grammar school in 
Jindřichův Hradec (1930-1939) and Baťa's Art 
School in Zlín (1939-1944). From 1950 he 
settled in Brno where he was initially active 
as a painter and graphic artist and soon after-
wards as graphic designer and leading organ-
iser of cultural life. Jan Rajlich made himself 
famous in the world as the initiator and 
long-term chairman of the International Bien-
nial of Graphic Design in Brno (1963-1992). 
He received more than forty international 
awards for his organisational, theoretical, 
artistic and writing efforts in the development 
of graphic design and visual communication, 
including several awards by the International 
Council of Communication Design ICOGRADA 
(1972, 1983, 1985 and 2002). In 1995 he 
received the Award of the City of Brno for his 
contribution to the cultural development of 
the city and results of his own creative work 
by which he touched on most areas of visual 
communication design. Rajlich's artistic, 
organisational and writing achievements in 
the field of graphic design rank him with the 
important figures of world's graphic design 
of the second half of the 20th century. He 
was an artist and designer, as well as writer, 
teacher and organiser of cultural life, who was 
an inspiration for founders of similar periodic 
exhibitions in Europe, America and Asia arriv-
ing in Brno to gain 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 
kapitoly a příběhy umění po roce 1945. Její 
osu tvoří umělecká sbírka a archiv Jiřího Valo-
cha, klíčové osobnosti nejen kulturního Brna.
Dočasné intervence v expozici nového umění: 
Robert Hliněnský, Inez Tuschnerová, 
Jan Rajlich ml., Kateřina Šedá, Jan Štursa, 
Petr Veselý
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, 
Jan Rajlich ml., Kateřina Šedá, Jan Štursa, 
Petr Veselý
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
25. 9. 2020 – 8. 8. 2021
Cílem výstavy v Pražákově paláci je představit 
analytický výběr z Rajlichovy celoživotní 
tvorby. Jeho hlavní doménou byl grafický 
design a vizuální komunikace s přesahy do 
architektury, průmyslového designu, výstav-
nictví a scénografie, k nimž čerpal podněty 
ze své volné tvorby, malířství, grafiky, tapisérií 
art protis a prostorových objektů. Ve své 
všestrannosti navázal na modernistickou 
tradici meziválečného Brna. Autoři vychází 
ze zpracování Rajlichovy pozůstalosti, jejíž 
podstatnou část zařadila Moravská galerie 
nákupy a dary do svých sbírek jako Archiv 
Jana Rajlicha. Jeho obsah tvoří jak artefakty, 
tak i dokumenty z Rajlichova života spojeného 
s historií Bienále Brno. Archiv Jana Rajlicha 
bude postupně dostupný v online katalogu 
sbírek Moravské galerie. Výstavu Jana Rajlicha 
v Pražákově paláci doprovází kritický rozbor 
Rajlichovy tvorby v podobě česko-anglické 
kolektivní monografie, jejíž autorský tým tvoří 
Pavel Coufalík, Vít Jakubíček, Pavel Ryška, 
Markéta Svobodová a Marta Sylvestrová, která 
je odbornou editorkou publikace.
en The exhibition in the Pražák Palace aims 
to present an analytical selection from 
Rajlich'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 non-
commissioned work, painting, prints, art 
protis tapestries and spatial objects. In his 
versatility he continued the modernist tradi-
tion of inter-war Brno. The authors elaborate 
on the processing of Rajlich's estate, 
substantial part of which was acquired by the 
Moravian Gallery through purchases and gifts 
for its collections as Jan Rajlich's Archive. 
Its content consists of artefacts proper and 
documents from Rajlich's life closely con-
nected with the history of the Brno Biennial. 
Over time Jan Rajlich's Archive will be avail-
able in the online catalogue of the collections 
of the Moravian Gallery. The exhibition of Jan 
Rajlich in the Pražák Palace is accompanied 
by a critical analysis of Rajlich's output in 
the form of a collective monograph in Czech 
and English by a number of authors including 
Pavel Coufalík, Vít Jakubíček, Pavel Ryška, 
Markéta Svobodová and Marta Sylvestrová as 
the editor-in-chief of the publication.
Nejkrásnější české knihy 2019 / 
The Most Beautiful Czech Books 2019
9. 12. 2020 – 30. 5. 2021
Do letošního 55. ročníku této soutěže pořá-
dané Ministerstvem kultury ČR a Památníkem 
národního písemnictví se přihlásilo celkem 
313 titulů české produkce, ze kterých mezi-
národní porota ocenila knižní design více jak 
třiceti knih v sedmi základních kategoriích. 
U nás si můžete prohlédnout reprízu výstavy 
těchto nejkrásnějších knih a prolistovat knihy 
jako Jdi na venkov! nakladatelství Arbor Vitae 
zaměřující se na lidové tradice a výtvarnou 
kulturu venkova, Možnosti milostného romá-
nu, knihu haiku Muž na pokraji vzplanutí nebo 
knížku pro děti To je metro čéče z naklada-
telství Paseka. K nám do Brna putovala první 
cena v kategorii učebnice za knihu Jak to 

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

Evropan Adolf Loos. (Nejen) brněnské stopy 
Adolfa Loose / Adolf Loos, European. His 
Legacy in Brno and Beyond
do / until 18. 7.
Architekta světového významu Adolfa Loose 
představí největší výstava roku na Špilberku 
uspořádaná u příležitosti 150 let od jeho 
narození. Brněnský rodák Adolf Loos proslul 
modernistickými stavbami, novou koncepcí 
prostoru (Raumplan) i břitkými esejemi.
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.
Symboly vládců
do / until 31. 12.
Insitní umění
18. 8. – 26. 9.
Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová: 
Průnik pohledu
1. 7. – 29. 8.

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 his-
torií a kulturou Romů od počátků k dnešku.
en A unique institution follows the history 
and culture of Roma from its beginnings until 
today. Besides the permanent exposition it 
offers temporary exhibitions, public events, 
so as it coordinates scientific research and 
activities for local children.
Otisk cest. Fotografie Claude 
a Marie-José Carret
7. 4. 2021 – 31. 12. 2022
Pro Claude (1949) a Marie-José (1951) Carret 
z francouzského města Rennes se fotografická 
tvorba stala celoživotním uměleckým zájmem. 
Autoři po více než 30 let prostřednictvím mé-
dia fotografie zachycovali subetnické skupiny 
Romů v Evropě. Ve výstavě jsou prezentovány 
snímky zaznamenávající životy romských rodin 
na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku a na 
Ukrajině v proměnách času, přičemž kurátoři 
sledovali latentní linku poetičnosti a lyriky.
Stálá expozice Příběh Romů / Permanent 
exhibition The Story of Roma

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

Jitka Chrištofová, Frída Kakao, Jan Kovářík, 
Jan Pražan: Bytost 
12. 5. – 13. 6. 
Prostředí, ve kterém se pohybujeme, je 
pitváno roztříštěné do mnoha oblastí, pro něž 
tvoříme specializované vědní obory, které se 
však samožerně přitom jako vesmír rozpínají 
a jen obtížně umožňují opětovné vzájemné 
propojení; přehlednější pohled na celek. Ten 
je pak paradoxně náhle opět otázkou spíše 
intuitivní, zážitkovým zřením, vírou nebo vizí, 
neboť už není možné být specialistou všeho. 
Významnou roli tedy (vedle rozličných konspi-
račních teorií) sehrávají filosofie, coby nevěda 
mezi vědami, a umění. Také současná klima-
tická krize vrací do diskusí dříve vysmívané 
celostní pohledy tzv. primitivních národů – na 
přírodu jako organismus, jehož jednotlivé části 
nebo rovnou nedělitelný celek často personi-
fikují. Kámen je tak součástí stejné zranitelné 
bytosti jako moře, člověk nebo hvězda…
Klára Kleinerová & Jan Kratochvíla 
23. 6. – 28. 7. 
Klára Kleinerová vystudovala performanci 
u Tomáše Rullera na FAVU v Brně, kde půso-
bila jako stážistka a setkala se tam se svým 
budoucím partnerem Janem Kratochvílou, 
který vystudoval performanci v Ateliéru 
Jiřího Kovandy na Fakultě umění a designu 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem. Jejich umělecký tandem, v němž 
performance je hlavním médiem, představí 
v galerii OFF/FORMAT svůj celoživotní projekt 
a dokumentace z něj. Součástí vernisáže bude 
živá performance, přičemž její záznam se 
stane součástí instalace.

POLANSKY GALLERY • Lidická 2006/26 
(D5) • po–čt 10–16, pá 10–15 • 
polanskygallery.com

Šimon Sýkora: Turning Stranger
do / until 25. 6.
k / c Christina Gigliotti

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.
Nina Fránková: Presentable 
19. 4. – 19. 5. 
Připravili jsme v rámci galerie SOLO offspace, 
malý prostor ve výloze, a i když máme 
zavřeno, můžete si z ulice prohlédnout práci 
Niny Fránkové. Keramické schránky z projektu 
s názvem Hollow ukazují citlivý způsob, jakým 
autorka konceptuálně pracuje s keramickou 
hmotou. Až půjdete kolem nezapomeňte se 
zastavit!

STROM ART GALLERY • třída Kpt. Jaroše 31 
(D5) • út–pá, 13:00–18:00 • stromart.cz
TERÉN • Zelný trh 294/9 (F5) • jasuteren.cz
Terén je dramaturgická a produkční plat-
forma bez vlastního souboru a stálé scény, 
která celoročně produkuje jedinečné 
divadelní a hraniční umělecké projekty.

Unseen
do července / until July
Unseen prezentuje různé přístupy k poslechu 
a rozvíjení vztahu mezi našimi těly, prostorem 
a zvukem. Projekt v rozmezí května až červen-
ce letošního roku představí deset specific-
kých prací vybraných umělců a umělkyň, 

které budou postupně vždy v intervalu jedno-
ho týdne rozšiřovat volně dostupný webový 
archiv. Zastoupení umělci a umělkyně: AGF, 
Tatiana Heuman, Ami Yamasaki, Pan-Pan 
Kolektiva, Eva Priečková, Agustin Genoud, 
Colin Self, Alma Lily Rayner, Aleš Čermák, 
Cristina Maldonado & Isa Juchniewicz. Více na 
unseen.help

Spooky Butt
od / since 2. 7.
Pod názvem Spooky Butt představí Terén 
od července do září třídílnou mezinárodní 
site-specific výstavní situaci na téma hrůzy 
z lidské tělesnosti, situovanou do prostor 
katakomb pod Centrem experimentálního 
divadla na Zelném trhu. Přestože je tělo naším 
“domovem”, ve kterém trávíme celý život 
a jímž se částečně prezentujeme našemu 
okolí, nemožnost jej za tohoto života plně 
opustit je zdrojem pocitů úzkosti a odcizení.
k / c Šimon Kadlčák, Daniel Hüttler
Vztahy fundus utopie
Někde mezi zvukem, objektem, materiálem 
a světlem se setkává sedm českých scénogra-
fek, scénografů a kolektivů s výrazně odlišný-
mi tvůrčími přístupy, aby hledali prostor pro 
společnou utopii. Výstava se koná v bývalém 
brněnském Prioru / nyní OC Dornych.
k / c Anna Chrtková, Jan Matýsek, Amálie 
Bulandrová

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

Max Máslo: Moje poslední komunistická 
výstava 
11. 5. – 10. 6. 
Výstava Maxe Másla nese sebeironický název 
a její podstatou je odlehčení dogmatického 
rozměru levicového myšlení. Nyní se k němu 
vztahuje mladá generace a hledá v něm soci-
ální a aktivistický potenciál. Součástí instalace 
jsou dvě videa, které se k dané tématice vzta-
hují skrze filmovou koláž dobových agitačních 
filmů a aktuální video performance zachycující 
bagrování golfového hřiště.
Anna Fiedlerová Straková: Sborník: 
Až já budu velká, bude ze mně selka 
15. 6. – 24. 7. 
Potřebuje zažít. Upeče buchtu, namaluje 
obraz. Kvete keř, kvete ona, kvete obraz, 
kvete truhla. Instalace křehkých pastelů a ole-
jomaleb Anny Fiedlerové Strakové zdánlivě 
představuje autorčin obrazový deník, sdělující 
běžnou celoroční péči o domácnost a za-
hradu. V symbolech jsou však čitelné témata 
iniciace, balancující mezi tradiční rolí ženy 
a manželky a sobě vlastní emancipací. 
k / c Ivana Hrončeková

GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE
Lyronoši, přiškrcení slavíci a buditelky rána 
/ Lyreholders, Strangled Nightingales, and 
Wakers of the Morning
Daniela a Linda Dostálkovy, Sára Brown 
Kasanová, Katarína Hládeková, Simona 
Koutná, Katarína Poliačiková, Jakub Ra, 
Eva Rybářová, Iveta Schovancová
11. 5. – 21. 8.
Vědomé použití nejjednodušších fotogra-
fických principů, jakým je například malá 
hloubka ostrosti, jakoby navracelo fotografii 
stracené kontury. Možná dokonce nastal čas 
vrátit do hry termín fotografie. Dát mu nové 
obsahy. Fotografie je v nás. Vybrali jsme si ji 
ze shutterstocku romantických možností.
en Conscious use of the simplest photo-
graphic principles, such as shallow depth 
sharpness, as if returning a photo lost 
contours. Maybe it's even time to go back 
to games term photography. Give him new 
content. Photography is in us. We chose her 
from shutterstock romantic options.
k / c Café Utopia a Eva Rybářová

KONTEXT
Jádra a Tvary: Galerie Vak (Daniela a Denisa 
Ponomarevovy: Capsula) 
11. 5. – 5. 6. 
Galerie Vak se nachází ve sportovní brašně 
její zakladatelky a první kurátorky Anety 
Willertové. Podobně jako u jiných netradičně 
koncipovaných galerií stála za jejím založením 
snaha opustit exkluzivní prostředí standard-
ního galerijního 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 a ke 
spolupráci oslovila dvojčata Danielu a Denisu 
Ponomarevovy. 
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 insti-
tutionalization and a connection to a fixed 
space. For the exhibition at TIC Gallery, Aneta 
Willertová decided to conceptually react on 
her current life situation and asked the twin 
sisters Daniela and Denisa Ponomarevová to 
cooperate. 
k / c Šimon Kadlčák
App art: aktivismus, reflexe média, 
user experience 
15. 6. – 17. 7. 
Kurátorská koncepce celoročního cyklu výstav 
v Galerii Kontext v roce 2021 od Barbory 
Trnkové, bude zaměřena na softwarové umě-
ní, speciálně na webové a mobilní aplikace. 
V současné době pozorujeme extenzivní 
vývoj nejrůznějších praktických aplikací, které 
pokrývají různorodé potřeby a oblasti života 

ruplo o událostech roku 1989, kterou vydalo 
Turistické informační centrum. 
en From the total of 313 titles of Czech 
production submitted to this year's 55th edi-
tion of the competition 'The Most Beautiful 
Czech Books 2019' organised by the Czech 
Ministry of Culture and the Museum of 
Czech Literature, the international jury gave 
awards for the book design of more than 
thirty books in seven basic categories. The 
winner in the specialised literature category 
was the book Jdi na venkov! (Go out into 
the Country!) by the Arbor Vitae publishers 
focusing on folk traditions and visual culture 
in the villages. The Host publishing house from 
Brno successfully scored in the fiction and 
children's books categories. The first position 
in the fiction category was won by the title 
Možnosti milostného románu (The Possibilities 
of a Romantic Novel) and the third place by 
the book of haiku Muž na pokraji vzplanutí 
(Man on the Verge of Ignition). The book Klub 
divných dětí (The Club of Strange Children) 
came third in the children's literature cat-
egory. The winning publication for children 
was the book about the Prague metro To 
je metro čéče(This Is the Metro, Man) by 
the Paseka publishers. The first prize in the 
textbook category for the book Jak to ruplo 
(How It Broke Out) about the events in 1989 
published by the Tourist Information Centre 
also goes out to Brno.

ATRIUM
Rafani
25. 9. 2020 – 30. 1. 2022
S20E03: Hranice 
21. 5. – 4. 7.
S20E04: Ne 
16. 7. – 5. 9.
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 Moravské galerii se představí výstavou, jejíž 
formát by byl v současném filmovém světě 
přirovnán k seriálu, či možná ještě lépe k mi-
nisérii Netflixu, jejíž jednotlivé díly mají sice 
rozdílné náměty, ale stejné herce a režiséry. 
Jedná se totiž o projekt, který se šestkrát od 
základů promění. Rafani budou v Morav-
ské galerii prezentovat výsledky poměrně 
intenzivní práce, přičemž se chystají pracovat 
s různými médii od instalací, přes plakáty, 
performance, videa, či zásahy do veřejného 
prostoru. Jednotlivé dílčí výstavy budou 
spojovat témata, jež Rafani ve své tvorbě 
rozvíjí a každá z nich bude navíc navazovat na 
některý z konkrétních projektů, které skupina 
již realizovala v minulosti. V Pražákově paláci 
je však pojedná jinak, aktualizovaně a v novém 
kontextu. Rok Rafana zahájila výstava Zdroj, 
pracující s motivem kruhového jezera, který 
skupina použila před 11 lety ve Galerii Václava 
Špály. Volba této výstavy na začátek projektu 
nebyla náhodná: 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 regard-
less 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. In the Atrium Rafani will present 
the fruit of quite intensive work whereby they 
have been gearing up to work with a number 
of different media from installation, via 
posters, performances and videos, through 
to interventions in the public space. The 
individual exhibitions in the series will share 
the subjects that Rafani have addressed in 
their work and each of them will additionally 
refer to one of the finished projects staged 
by the group in the past. In the Pražák Palace 
they will be approached in a novel way, up-
dated and placed in a new context. The year 
of the Rafan kicked off with The Source, an 
exhibition working with the motif of a round 
lake that the group used 11 years ago in the 
Václav Špála Gallery. Selecting this theme 
as the start of the project is not random: 
for members of the group water represents 
a metaphor; a mysterious source which goes 
back to the past.

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

Brno předměstí Vídně
Stálá expozice od / Permanent exhibition 
since 14. 11. 2019
Moravská galerie otevřela v Místodržitelském 
paláci první etapu nové dlouhodobé výstavy. 
Expozice je věnovaná umění 19. století a zabý-
vá se uměleckým vztahem Brna a Vídně. Její 
součástí jsou oddíly věnované secesi, folklori-
smu 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. Nově byla 
expozice rozšířena o další místnost věnova-
nou obrazu Hlava Medusy od Petera Paula 
Rubense a soudobému vlámskému umění. 
Dočasná intervence v expozici Brno předměs-
tí 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 artis-
tic 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. The exhibition was newly expanded 
with another room dedicated to the painting 
The Head of Medusa by Peter Paul Rubens 
and Flemish art. Temporary intervention in 
exhibition: Martin Skalický “Generation” 
k / c Ondřej Chrobák, Jan Press

RAJLICH 100 / 100 x 100: Hommage 
à Jan Rajlich
25. 9. 2020 – 8. 8. 2021
Mezinárodní plakátová akce připravená Janem 
Rajlichem ml. a Sdružením Bienále Brno 
představí 100 původních autorských plakátů, 
vytvořených na základě výzvy stovkou desig-
nérů z 30 zemí světa jako poctu zakladateli 
Mezinárodního bienále grafického designu 
v Brně, malíři a grafikovi Janu Rajlichovi st. 
(1920-2016). Mezi nimi nalezneme řadu ikon 
světového i českého grafického designu 
a plakátové tvorby. Projekt Rajlich 100 je 
záměrným časovým pozastavením tradičního 
bienálového maratonu, s cílem podívat se 
na historii Bienále Brno ze zpětné perspek-
tivy tvůrčího osudu jejího zakladatele Jana 
Rajlicha, významné brněnské osobnosti 
mezinárodního významu, jehož zásluhou je 
Bienále Brno a město Brno trvale zakotveno 
na mezinárodní mapě grafického designu.
en An international poster event organised by 
Jan Rajlich Jr. and the Brno Biennial Associa-
tion will show 100 original posters created 
following an invitation to a hundred designers 
from 30 countries around the world as hom-
age to the founder of the International Bien-
nial of Graphic Design in Brno, the painter 
and graphic artist Jan Rajlich Sr. (1920-2016). 
They include a number of icons of graphic 
design and poster art from the Czech Repub-
lic and the world. The Rajlich 100 project is 
an intentional pause in the traditional Biennial 
marathon with the aim of looking back at 
the history of the Brno Biennial from the 
perspective of the creative fortunes of its 
founder, Jan Rajlich Sr., an important figure 
on the Brno scene of international renown, 
who can take credit for making the Brno 
Biennial and the city of Brno a fixture on the 
international map of graphic design.
RAJLICH 100 / Jan Rajlich & Bienále Brno
25. 9. 2020 – 8. 8. 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 osobností české i mezinárodní 
výtvarné scény. Repríza výstavy se uskuteční 
v Galerii Jána Koniarka v Trnavě a bude pu-
tovat v následujícím roce i do dalších center 
grafického designu ve světě. 
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 interna-
tional art scene who were close to him. The 
exhibition will be repeated at the Jan Koniarik 
Gallery in Trnava from 17/9 to 15/11/2020 and 
in the next year it will travel to other centres 
of graphic design around 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

Hermann & Coufal: Design in You. 
Grand designéři roku 2020 Cen Czech 
Grand Design
28. 5. 2021 – 1. 4. 2022
Zájem Dušana Jurkoviče o lidové stavitelství 
nebyl veden romantickým okouzlením, ale 
snahou o zužitkování konstrukčních principů 
a stavitelských postupů, které byly prověřeny 
letitou praxí. S tím souviselo také hledání 
smyslu používaného ornamentu plynoucího 
z použité konstrukce, materiálu nebo zvolené 
funkce. Snaha o porozumění podstaty tvaru 
věcí a funkce jejich dekoru, která provází celé 
Jurkovičovo dílo, je základem uvažování také 
mladé designérské dvojice Eduarda Herr-
manna a Matěje Coufala. Ti se v rámci letošní 
sezonní výstavy rozhodli navrhnout, vyrobit 
a nainstalovat několik objektů denní potřeby, 
které budou vstupovat do dialogu s Jur-
kovičem i jeho vilou. To vše chtějí zároveň 
nabídnout v "otevřeném designérském kódu" 
DIY - Do It Yourself neboli "udělej si sám", 
tak aby si návštěvníci mohli odnést návod na 
výrobu "vlastního Jurkoviče" podle návrhu 
dua Herrmann & Coufal, nebo aby porozuměli 
tomu, z čeho vyplývá podstata tvaru věcí.
en Dušan Jurkovič's interest in folk archi-
tecture was not driven by his romantic 
enchantment, but by an effort to make use of 
construction principles and building methods 
that had been tested in years of practice. 
His search for the meaning of the ornament 
used, resulting from the chosen construction, 
material or function, was related to the same 
idea. The young design duo Eduard Herrmann 
and Matěj Coufal have also based their 
design thinking on the effort to understand 
the essence of the shape of things and the 
function of their decor, which accompanied 
Jurkovič's entire work. Within this year's sea-
sonal exhibition, they decided to design, 
manufacture and install several objects of 
everyday use that will enter into a dialogue 
with Jurkovič and his house. Moreover, they 
intend to offer all this in the DIY - Do It Your-
self - "open design code", so that visitors can 
take away instructions for making "their own 
Jurkovič" according to the design of the duo 
Herrmann & Coufal, or let them understand 
what the essence of the shape of things fol-
lows from.
k / c Rostislav Koryčánek
Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům / 
The Architect and His House
Stálá expozice / Permanent exhibition

(MG) RODNÝ DŮM JOSEFA HOFFMANNA / 
JOSEF HOFFMANN MUSEUM • náměstí 
Svobody 263, Brtnice  • září–ří-
jen / 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
1. 7. 2019 – 31. 3. 2022
Rakouský designér a architekt, ale také 
důležitá osobnost secesního vídeňského hnutí 
Wiener Sezession v čele s Gustavem Klimtem 
a jeden z kmenových designérů Wiener Wer-
stätte – to byl Otto Prutscher. Patřil k žákům 
a později také nejbližším spolupracovníkům 

k
vě

te
n 

2
0

2
1

9
9

 K
č

/4
.7

0
 €

    T
   R

ANTIQUES

  T
  O
     Y
    E
      N

ANTIQUESANTIQUES

NNNN

    

ANTIQUESANTIQUES
      

ANTIQUESANTIQUESANTIQUESANTIQUESANTIQUESANTIQUESANTIQUESANTIQUESANTIQUESANTIQUESANTIQUESANTIQUESANTIQUESANTIQUES

  T  T
OO

  T

YYYYYY               
EE    EE

      NN

ANTIQUESANTIQUESANTIQUESANTIQUES

NNNN

ANTIQUESANTIQUES

    

ANTIQUESANTIQUESANTIQUESANTIQUES
      

ANTIQUESANTIQUESANTIQUESANTIQUESANTIQUESANTIQUESANTIQUESANTIQUESANTIQUESANTIQUES

     

ANTIQUESANTIQUESANTIQUESANTIQUESANTIQUESANTIQUESANTIQUES

  T  T  T
OO

YY
    EEEE

OO
     

EE
YY     

    
     
        EE
      NNNNA

R
T

 A
N

T
IQ

U
E

S
0

5
 2

0
2

1

2 June  Jewellery   4 June  Decorative Arts   5 June  Old Masters
5 June  Highly important Belgian Kunstkammer collection   
17 June  Photography   17 June  Modern and Contemporary Art Evening Sale   
18 June  Modern and Contemporary Art Day Sale   18-27 June  Contemporary online. lempertz:projects 
24/25 June  Asian Art   30 June  African and Oceanic Art (in Brussels)
Cologne, Germany, Neumarkt 3—T +49-221-92 57 290—info@lempertz.com—www.lempertz.com
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Zdeněk Sýkora Linien Nr. 31. 1985. Oil on canvas, 200 x 200 cm. Sale 17 june in Cologne 
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ART ANTIQUES čtení o umění  
(nejen) v době uzavřených galerií.  
www.artantiques.cz

knihy.artmap.cz

12hodinová konference
Barbora Kleinhamplová 

& Eva Koťátková
subjektivní portrét instituce

vydala ArtMap 
& Institut úzkosti

28. 5. 2021 — 1. 4. 2022
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MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC

SOLO OFFSPACE

PRAŽÁKŮV PALÁC

GALERIE PRŮCHOD

GALERIE PITEVNA

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM

FAIT GALLERY

DŮM UMĚNÍ

DŮM PANŮ Z KUNŠTÁTU

GALERIE ARCHITEKTURY

HRAD ŠPILBERK

OFF FORMAT

VILA TUGENDHAT

UMAKART
GALERIE KINA ART

STROM ART
POLANSKY GALLERY

G99
GALERIE TIC

GALERIE FAVU
GALERIE 209

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY

JURKOVIČOVA VILA

ZAAZRAK | DORNYCH
TERÉN

GALERIE EDIKULA

INDUSTRA ART

Hitchcock and Philip Johnson in particular 
contributed to the villa's international reputa-
tion in the 1930’s, when it was included in 
a travelling exhibition The International Style 
at the Museum of Modern Art in New York 
in 1932.
Otevřená situace / performativní 
interpretace / Open Situation / 
Performative Interpretation
28. 6. live & online
Setkání performerů a performerek ve vile 
Tugendhat pozvaných Tomášem Rullerem. 
Jednodenní performativní událost bude 
streamována, výstupy budou poté vystaveny 
v technickém podlaží a dokumentace na 
webu vily. Jedná se o první projekt z výstavní 
série „Možnosti interpretace prostoru vily 
Tugendhat“.
en A meeting of performers invited by Tomáš 
Ruller in Villa Tugendhat. The one-day perfor-
mative event will be streamed live. Its outputs 
will be later exhibited on the technical floor 
and documentation on the website of Villa 
Tugendhat. It is the first exhibition project 
of the series „Possibilities of Villa Tugendhat 
Space Interpretation“.

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 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.
Kateřina Rafaelová: As Long as I Don't 
Remember Who Is Wearing Trousers
od / from 11. 5.
Lukáš Prokop: To world-build engulfed within 
the undulation
od / from 17. 6.
Anna Tesařová: Symbolická mystéria 
osobních obrazů
od / from 23. 6.

NA VÝLETĚ / AN EXCURSION
GaP / GALERIE A PROSTOR • Kollárova 27, 
Znojmo • galerieaprostor.cz

Aleš Růžička: Území
do / until 20. 6.
Výstava Aleše Růžičky s názvem Území před-
stavuje autora jako pravověrného vyznavače 
malby, který kloubí její významový a smyslový 
proud a propojuje apollinskou bdělost s ži-
velným, extravagantním a nepředvídatelným 
dionýským protipólem romantiků, spojeným 
se stavem opojení. Na znojemské výstavě re-
flektuje impuls budování zahradního jezírka. 
Ke slovu přichází neuchopitelnost, temnota 
a hloubka prozrazující tíhnutí k podvědomí 
vodního živlu.
k / c Lucie Šiklová
Jiří Bartůněk, Ilona Dragoeva, Jakub 
Knápek, Lenka Němcová: Mix & Match
25. 6. – 22. 8.
Výstava studentů a studentek ateliéru Skla 
Fakulty umění a designu UJEP akcentuje spo-
lečné rysy v tvorbě jinak poměrně rozdílných 
osobností. Jejich objekty doplňuje tvorba 
malíře Jiřího Bartůňka, který je generačně 
sice vzdálený, ale shoduje se tematikou své 
tvorby i způsobem zacházení se součas-
nými nebo i nadčasovými aspekty. To, co 
autory spojuje je mixování stylů, materiálů 
a kontextů.
k / c Eva Mráziková, Tomáš Petrmann

Galerie Josefa Jambora • Brněnská 475, 
Tišnov • st–pá 14:00–18:00, so–ne 
10:00–17:00 • mekstisnov.cz/galerie

Opus Magni
15. 5. – 1. 8.
Výstava cyklu kreseb, maleb a serigrafií Speak 
to Me malíře a grafika Milana Magniho, inspi-
rovaných art rockovou hudbou skupiny Pink 
Floyd z alba Dark Side of the Moon. Autor 
rozvíjí v koloristicky expresivních dílech téma 
kruhu jako odvěkého symbolu cyklického 
zobrazení světa a opakování života. Ve svých 
nejnovějších obrazech a grafikách, z nichž 
každý tisk ozvláštnil autorskými intervencemi, 
zúročil své dosavadní výtvarné zkušenosti 
a vytvořil jedinečné dílo, které jsme nazvali 
Opus Magni. K výstavě vychází katalog, 

západního člověka. Existují ale také aplikace, 
které vytvářejí umělci. Jejich účelem a obsa-
hem je umělecký zážitek, autorské sdělení. 
App art reaguje na přítomnost elektronických 
přístrojů v našich životech a na uživatelskou 
roli, v níž se ocitáme. Jakkoliv se zdá, že jde 
o umění, které nemusí nutně dostávat prostor 
v galerijní instituci, uvedením těchto děl 
v galerii vzniká kontext, díky kterému mohou 
být zhodnocena ve vztahu k aktuálním pozi-
cím, kdy je již každý autorem – fotografem, 
performerem, režisérem a producentem dat. 
Do konce roku 2021 bude v Galerii Kontext 
představen výběr z díla autorek a autorů 
aplikací s uměleckým obsahem (např. Petr 
Svárovský aj.). 
k / c Barbora Trnková

ČERNÁ SKŘÍŇKA 
fasáda Galerie TIC

Johanka Merta: Neboj se a neplač 
11. 5. – 14. 6.
Projekt Johany Merty Neboj se a neplač 
reaguje nejen na izolaci na vesnici a pande-
mickou situaci, ale přemýšlí i nad dušev-
ním vlastnictvím krajiny. Snaží se podat důleži-
tou zprávu o mizející krajině a oslovit víc lidí. 
Zpráva se v průběhu pandemií změnila. Teď 
zní NEBOJ SE, MŮŽEŠ PLAKAT.
Polina Davydenko: From Thumb 
to Little Finger 
15. 6. – 26. 7. 
Co mají společného pandemie, lakování 
nehtů, přátelská setkání a redistribuce 
institucionálních peněz? Snažíme se otevřít 
a prozkoumat téma motivace k práci a jed-
notlivé životní příběhy. Na fasádě Galerie 
TIC se objeví zachycené zbytky z výstavy na 
dvaceti nehtech
Bookshop 
Nová publikace Galerie TIC: Milan Mazúr / Ján 
a kurátorský výběr Marie Štindlové na téma 
Představ si jazyk, kterým by mluvily jen ženy 
a Mariky Kupkové na téma Různé dějiny.

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.CAPITULATION.1946.1993
do / until 13. 6.
Vizuálně podmanivá výstava prezentuje méně 
známé fotografie vily z doby, kdy se po druhé 
světové válce stala postupně sídlem taneční 
školy, rehabilitačním střediskem, reprezentač-
ním objektem města (s hotelovým ubyto-
váním) až se po revoluci otevřela veřejnosti 
jako muzeum. Výstava vznikla mnohaletou 
badatelskou činností Studijního a dokumen-
tační centra vily Tugendhat, které dlouhodobě 
mapuje jednotlivé střípky a osobní svědectví 
dokumentující osud původně rodinného 
domu, jehož využití se radikálně proměnilo 
v druhé polovině dvacátého století. 
en Visually captivating exhibition presents the 
less known photographs of villa from the time 
after World War II, when the villa gradually be-
came the venue of a dance school, a rehabili-
tation centre, a representative building of the 
city (with hotel-type accommodation), and 
after the revolution it opened to the public 
as a museum. The exhibition was created 
by many years of research work of the Villa 
Tugendhat Study and Documentation Centre, 
which has been examining individual frag-
ments and personal testimonies documenting 
the fate of the original family home, the use 
of which radically changed in the second half 
of the twentieth century.
RE.PRESENTATION.1930.1932
15. 6. – 27. 6.
Poslední výstava, kterou připravilo Studijní 
a dokumentační centrum k 90. výročí kolau-
dace vily Tugendhat, prezentuje odbornou 
mediální reflexi vily Tugendhat po jejím 
dokončení i později v 60. letech, kdy byla te-
oretiky znovuobjevena meziválečná moderna. 
K mezinárodnímu věhlasu vily přispěli ve 30. 
letech zejména kurátoři Henry-Russel Hit-
chcock a Philip Johnson, když ji v roce 1932 
zařadili na putovní výstavu The International 
Style v Muzeu moderního umění v New Yorku.
en The last exhibition, prepared by the Study 
and Documentation Centre for the 90th an-
niversary of the Villa Tugendhat completion, 
presents a professional media reflection of 
Villa Tugendhat after its completion and later 
in the 1960’s, when theorists rediscovered 
interwar modernity. Curators Henry-Russel 

jehož konceptuální design vytvořil grafik 
Pavel Coufalík, s texty Hany Fadingerové, 
Milana Magniho, Martiny Mrázové a Marty 
Sylvestrové.

en An exhibition of the series Speak to Me 
by Milan Magni, painter and graphic artist – 
drawings, paintings and serigraphs inspired 
by the art-rock music of Pink Floyd from 
the album The Dark Side of the Moon. In 
his coloristically expressive works the artist 
develops the theme of the circle as eternal 
symbol of the cyclic depiction of the world 
and repetition of life. Magni’s latest paintings 
and prints, each of them enhanced by the 
artist’s interventions, take the advantage of 
his previous artistic experience and alto-
gether constitute an outstanding work that 
we have called Opus Magni. The exhibition 
is accompanied by a catalogue with texts by 
Hana Fadingerová, Milan Magni, Martina Mrá-
zová and Marta Sylvestrová and conceptual 
design by graphic designer Pavel Coufalík.

MUZEUM MĚSTA TIŠNOVA
st–ne 10:00–17:00
www.mekstisnov.cz/muzeum

Apolenka z modrotisku. Modrá laboratoř / 
Apolline’s Blue Workshop. The Blue Lab
28. 5. – 19. 9.
Výstava se zaměří na krásu a kouzlo evropské 
textilní techniky tisku modrotiskem. Předsta-
ví ilustrace z knihy Apolenka z modrotisku, 
která přibližuje fenomén modrotisku formou 
pohádkového příběhu Romany Košutkové 

v ilustracích Veroniky Vlkové a Jana Šrámka. 
Kniha získala cenu Czech Grand Design 
2020 v kategorii Ilustrátor roku. Doprovodí ji 
rozmanitá laboratoř modrotiskových forem, 
textilií a vzorníků, jež přiblíží tradiční řemeslo 
barvířů a tiskařů zejména z horáckého, valaš-
ského, hanáckého a strážnického regionu.

en The exhibition focuses on the beauty and 
the magic of the European textile technique 
of indigo printing. It presents the illustrations 
from the children book Apolline’s Blue 
Workshop, a book by Romana Košutková 
with illustrations by Veronika Vlková and Jan 
Šrámek. The book has been awarded a prize 
Czech Grand Design 2020 in the category 
of The Illustrator of the Year. The Blue Lab 
shows a miscellaneous compilation of wood 
and metal printing blocks and fabric patterns 
and explores the traditional craft of indigo 
printing in the Moravian region.
k / c Radka Kaclerová, Romana Košutková
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Šimon Sýkora 
Infusion (2020) 
olej + sprej na plátně 
98 × 75 cm 
foto Jan Kolský

z výstavy

Šimon Sýkora 
Turning Stranger 
3. 12. 2020 – 25. 6. 2021 
Polansky Gallery Brno, 
www.polanskygallery.com


