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
Tady a teď! / Here & Now!
16. 2. 2020 – 11. 7. 2021
Výstava představuje výběr autorů a autorek
současné brněnské umělecké scény. Neusiluje však o hledání charakteristiky lokální
scény, ale spíše se vztahuje k problematice
podoby současného umění v globalizovaném světě. Co je nového v umění?
Jaké tendence považujeme v umění za
současné?
en The exhibition presents 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 contemporary?
k / c Jana Písaříková, Marika Svobodová
Jaromír Novotný: Ostatní se nemění /
Other Things Held Constant
4. 8. – 3. 10. 2021

DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU • Dominikánská 9
(F5)
RE_PREZENTACE 2021
14. 7. – 15. 8. 2021
Každoroční výstavní přehlídka diplomových
prací Fakulty výtvarných umění VUT.
en An annual presentation of the diploma
works from the Faculty of Fine Arts of Brno
University of Technology.
k / c Svätopluk Mikyta, Luděk Rathouský
• Ve Vaňkovce 2 (G6) •
FAIT GALLERY
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. 2021
Petr Veselý zachází se slovem stejně přirozeně jako s obrazem. Obojí odvíjí od průsečíku viděné/řečené, dotýkané/myšlené.
Zdánlivou 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 layering 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. 2021
Umanutě precizní zpracování s akcentem
na detail. Důraz na přímou, smyslovou
zkušenost a až fyzické působení na diváka.
Spektakulárním 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
accentuating detail. Emphasis on direct,
sensory experience and an almost physical
effect on the viewer. Spectacularly shared
doubts over the distinction of the borders
Výstava malířského díla Jaromíra Novotné- between reality and illusion, between
ho představí výběr ze současných i starších machine algorithms of a virtual environment
and a fluid reality. These are the main atprací tohoto autora. Jeho obrazové cykly
zachycují prostřednictvím drobných posu- tributes in the work of David Možný.
k / c Pavel Švec
nů v abstraktní monochromní malbě řadu
témat spojených se zkoumáním základních
FAIT GALLERY PREVIEW
fenoménů obrazu. Elementární studie
Kristián Németh: Warm Greetings
povrchu, barvy, prostoru, tvaru, gesta nebo
12. 5. – 14. 8. 2021
obrysu, provedené úspornými malířskými
Výstava představuje aktuální směřování
i nemalířskými prostředky, nesou v Novottvorby slovenského vizuálního umělce
ného obrazech současně aspekt tělesnosti
Kristiána Németha. V projektu Warm
a až existenciálního sdělení.
Greetings se zaobírá tematikou nadřazené
en The exhibition of the painting-based
moci, neovlivnitelnými externími zásahy,
work of Jaromír Novotný will present a sespolečenskými normami, tlakem a očekálection from the contemporary and earlier
váními působícími na jednotlivce či kolektiv
creations by the artist. Through minute
v současném světě.
shifts in abstract monochrome painting his
en The solo exhibition Warm Greetings
cycles capture a number of themes with
presents the latest work of the Slovak visual
the common denominator of examining
artist Kristián Németh. In his project called
the fundamental phenomena of a painting. Warm Greetings he examines the subjects
An elementary study of the surface, paint,
of supreme power, unshakeable external
space, shape, gesture or outline reninterventions, social norms, pressure and
dered with austere means of painting and
expectations affecting an individual or
non-painting in Novotný’s works carries,
a group in the modern world.
simultaneously, an aspect of physicality and k / c Michal Stolárik
an almost existential statement.
GALERIE 209 • Údolní 53 (E4) •
k / c Marika Svobodová
www.facebook.com/galerie209
PROCHÁZKOVA SÍŇ
Galerie 209 v pravidelném čtrnáctidenním
Anna Hulačová: Eating Planet
provozu poskytuje prostor studentům FaVU
4. 8. – 19. 9. 2021
VUT v Brně, hostům z jiných uměleckých
Výstava představí nejnovější práci sochařky škol i etablovaným umělcům mladé a střední
Anny Hulačové, jejíž výstavní projekty jsou
generace. Galerie je svobodnou platformou
tradičně pojímány jako komplexní instalace otevřenou výzkumu a experimentům v uměpro daný výstavní prostor. Pro Procházkovu ní. Výstavy jsou doprovázeny přednáškami
síň Domu umění připravila autorka sousoší
či diskusemi určenými studentům celé školy
volně komponovaných figurálních betonoi veřejnosti.
vých soch, tematizující motiv součinnosti
en Galerie 209 is a free platform for
člověka a techniky, konkrétně zemědělresearch and experimentation in art. It is
ských a jiných strojů.
a part of Painting II Department on Faculty
en The exhibition will showcase the latest
of Fine Arts.
works by the sculptor Anna Hulačová,
GALERIE ARCHITEKTURY •
who traditionally approaches her projects
Starobrněnská 341 • galeriearchitektury.cz
as complex installations for the specific
GALERIE ART • Cihlářská 19 (D5) • po–so /
exhibition space. For the Procházka Room
Mon–Sat 14:00–01:00, ne / Sun
of the Brno House of Arts she created
14:00–24:00 • www.facebook.com/
a group of loosely composed concrete
galerieartbrno
figurative sculptures thematising the motif
of collaboration between man and technol- Veronika Šavarová, Daniel Nováček:
ogy, in particular agricultural and various
Safe Space
other machines.
do / until 15. 8. 2021
k / c Marika Svobodová
Výstava hloubavým způsobem komentuje
neklidnou pozici mladého člověka v časech
GALERIE JAROSLAVA KRÁLE
environmentální krize. I když tenhle rozměr
Bohuslava Olešová: Žízeň Nekonečna /
není jediným rozměrem obou vícevrstevnaA Thirst for the Infinite
tých prací, vypovídá o pokusu uchopit stá4. 8. – 3. 10. 2021
vající rozháraný svět skrze osobní prožitky,
Práce Bohuslavy Olešové obsahují různé
ať už je to obnažení formativní zkušenosti
významové a obsahové roviny a konotace,
eko-aktivizmu zpřítomněné skrze hybridní
jsou výrazem existenciálních principů, její
filmovou inscenaci nebo meditativní zážitky
filozofické a literární kontexty naznačují
z dennodenního pozorování dramat pokojopodobenství, související s prožitky a pových rostlin v bezčasích lidských interiérech
znáním i s odrazem podvědomí. Z jejích děl
ovlivněné vzpomínkami na autorčino dětství.
vyzařuje energie, kterou autorka považuje
en The exhibition ponderingly comments
za jeden z prioritních činitelů ovlivňujících
on the restless position of young people
lidský život. Barevnost jejích obrazů a krein the time of environmental crisis. Even
seb má často nejen výtvarný, ale především
though this is not the only extent of the two
symbolický význam.
multilayered works, it does speak about the
en For Bohuslava Olešová, painting is
artist’s attempt to capture the contempoa reflection of the artist’s opinions and
rary disordered world through personal
convictions concerning the meaning and
experience. Artist does this by exposing the
values of human life, while her philosophi- formative experience of eco-activism precal and literary contexts suggest a simile
sented in the hybrid film production and in
related to experiences and cognition, and
the meditative experiences that originated
an imprint of the subconscious. Works
from the observation of drama of plants in
by Bohuslava Olešová radiate an energy
timeless human interiors influenced by the
that the artist considers one of the prime
memories of the author’s youth.
movers affecting human life. The colourful
k / c Kristína Jamrichová
palette of her paintings and drawings often
@TRASY_BRNO
has both a visual impact and, perhaps more

importantly, symbolic significance.
k / c Jana Vránová

Projekt @trasy_brno zprostředkovává kolemjdoucím v průchodu Kina Art tematické

ať už jde o umělecké dílo, nebo objekt
uctívání. Pohybujem se vědomě směrem
k re-konstrukci našich vzájemných vztahů?
Často jsou to věci/objekty, které nás spojují
a dávají nám důvod, abychom si navzájem
dělat společnost, když bychom se jinak ani
nesetkali. V okamžiku, kdy se setkáváme /
rozpracováváme umělecké dílo, které na
nás působí vedle přitel(e)kyně, milen(ce)
ky, cizin(ce)ky, mysti(ka)čky, společn(íka)
ice, čarodějky... je určitá blízkost. Jsou to
právě ty věci/objekty , které nás ovlivňují,
které ovlivňují naší vzájemnou přítomnost.
Každý krok, který od této chvíle uděláme, se
stává malým dramatickým gestem, gestem
GALERIE BLANSKO • Dvorská 2, Blansko
út – pá / Tue–Fri 10:00 – 12:00, 12:30 –17:00, distancování se do nové situace. Věštící
hra, de-konstrukce a re-konstrukce našich
so – ne / Sat–Sun 14:00 – 17:00 (st do / Wed
until 19:30) • facebook.com/galerieblansko individuálních praktik, vyprávění příběhů
v kartách, vnímaní zranitelného hmyzu,
Člověk v jeskyni / Human in the Cave
budování možných budoucností.
Hynek Alt, Šárka Basjuk-Koudelová, Mark
en How much do we forget about each other
Fridvalszki, Vladimír Havlík, Veronika
and how much are we reminded of each
Holcová, Aneta Mona Chisa, Jana Kasalová,
other’s proximity when we get attracted
Adam Kašpar, Marek Kvetán, Jaro Kyša,
to an object that exerts some form of
Rafani, Tomás Ruller, Miloš Šejn, Lucia
gravitational pull on us, be it a work of art
Tkáčová, Saša Vajd a další
or an object of worship. Do we consciously
25. 7. – 5. 9. 2021
move to re-constitute our relations to each
Expozice představí tvorbu současných
other? It is often things/objects that bring us
českých i zahraničních umělkyň a umělců
together and give us a reason to keep each
v konfrontaci s archeologickými a historickými other’s company when we otherwise wouldn't
artefakty ze sbírek Moravského zemského
have even met. There is a specific closeness
muzea v Brně. Těšit se můžete na histoin the moment when we encounter/elaborate
rické kresby Moravského krasu ze sbírek
a work of art in togetherness that affects
Karla Absolona, kresby známého ilustrátora
us alongside a friend, a lover, a stranger,
dobrodružných románů Zdeňka Buriana,
a mystic, a companion, a witch… . It is those
nebo na pozůstatky prvního archeologického very things that affect us, that affect our
muzea, které ve Sloupu v Moravském krase
presence with each other. Every step we
na počátku 20. století provozoval badatel
make from that moment on becomes a small
Jan Knies. Ústřední linií výstavy je zamyšlení
dramatic gesture, a gesture of distancing
nad geologickými fenomény jako jsou skály,
ourselves into a new situation. A divination
jeskyně či propasti a jejich proměnlivou rolí
game, de-constructing and re-constructing
v historii lidstva, to vše na pozadí scenérie
our individual practices, telling stories with
Moravského krasu, za jehož vstupní bránu
cards, sensing with the vulnerable insects,
bývá Blansko označováno. Výstava proběhne
building towards possible futures.
ve spolupráci s Muzeem Blanenska.
k / c Nik Timková, Jakub Hošek
en The exposition offers the confrontation
GALERIE PITEVNA • Komenského nám. 2
of works of contemporary Czech and foreign
(E5) • po-pá / mon-fri 12:00-18:00 •
artists with the archeological and historical
www.facebook.com/galeriepitevna
artifacts from the collection of the Moravian

procházky po Brně. Jednotlivé trasy patří
mezi výstupy Galerie ART a jsou součástí
testování různých přístupů k tvorbě obsahu
v nově vznikající aplikaci s podobným zaměřením. Další informace a archiv okruhů najdete
na instagram.com/trasy_brno.
en The project offers thematic walks in Brno
to people going through the passage of Kino
Art. Each track is an output generated by
Galerie ART and presents a test of various
approaches to content creation in the new
app with a similar focus. You can find more
information and an archive of walks at instgram.com/trasy_brno.

Museum in Brno. The visitor can see the
drawings of Moravian Karst by Karel Absolon,
Zdeňek Burian – famous adventure novel
illustrator, and remains of the first archeological Museum in Sloup in Moravian karst
from the early 20th century operated by
researcher Jan Knies. The exhibition theme
contemplates the geological phenomena
such as rocks, caves, or abysses and their
changing role in the history of humankind,
situated in the background of Moravian Karst
scenery. Museum Blanenska collaborated on
the preparation of the exhibition.
k / c Milan Mikuláštík, 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

GALERIE FAVU • Údolní 244/53, budova U2
(E4) • po–pá / Mon–Fri 10:00–18:00 •
www.facebook.com/FaVU.VUT
Předměty dotyčné / Objects to Touch
Kateřina Jičínská, Kateřina Krejčí, Lucie
Medřická, Lucie Oplíštilová, Klára Samcová,
Kateřina Šindelková, Magdalena Šťastníková
30. 6. – 28. 7. 2021
Výstava představuje mladé umělkyně, které
jsou spojeny s ateliérem Přírodní materiály
na Fakultě umění a designu Univerzity J.
E. Purkyně v Ústí nad Labem (pedagogické
vedení Robert Vlasák a Jan Krtička). Nejedná
se však o ateliérovou výstavu. Výstava chce
spíše ukázat na určitou podobu přemýšlení
o vizuálním umění, odrážející citlivost k materiálu, prostoru a času, a současně rezonující
s technologicky nabytou dobou, v níž se
umělkyně pohybují zcela samozřejmě. Spojnicí ve vybraných dílech je vztah k předmětům
a věcem kolem nás. Předměty jsou oživovány
často prostřednictvím haptického zážitku
a fyzické či jiné interakce – ne náhodou se
v zastoupené tvorbě vícekrát objevuje forma
hrací skříňky, strojku a odlitku. Oživování věci,
navázání kontaktu s předmětem může mít
také formu doteku v různých škálách, podobách i fázích tvorby. Vybraná díla tak ukazují,
jak se neživá věc, onen činností oživovaný
předmět, zpětně dotýká nás samých. Předmět/objekt není jen dotčený/dotýkaný, ale
také dotýkající (se), a oba tyto procesy jsou
na sobě vzájemně závislé. Tímto přístupem se
narušují ustálené bipolární kategorie subjekt/
objekt, akcentované záměrně v názvu výstavy.
Podobně jako je ve feministických teoriích
uvažováno o navracení pohledu divákovi,
můžeme zde uvažovat o navracení dotyku
předmětem.
en (Objects to Touch / Corpus delicti – with
a twist in the Czech language; meaning: Objects to touch and also concerned object)
The exhibition presents works of young Czech
women artists. The connecting element in
their work is a relationship to the objects
around us. Artists use haptic experience and
physical or other interaction to bring these
objects to life; it is no surprise that we can
find the art pieces in the form of a casting,
music box, or a gadget. Bringing objects to
life, establishing contact with an object can
be done by the touch in various intensities,
appearances, depending on the artist's levels
of practice. Chosen works show how a lifeless
thing, converted to a living object by interaction, touches us back. The object is not just
concerned/touched – it touches as well, and
both of these activities are mutually dependent on each other. This way, the established
bipolar categories of subject/object are
disrupted. This notion is accented purposely
in the name of the exhibition. Similar to particular feminist texts, where the look returns
to the spectator, we can think of the return
of the touch by the concerned object.
k / c Vendula Fremlová, Robert Vlasák
Adrian Altman, Jakub Hájek, František
Hanousek, Jakub Hošek, Olga Krykun,
Nik Timková: No One Survives These Edges
4. 8. – 1. 9. 2021
Jak moc na sebe zapomínáme a jak moc
si připomínáme naší vzájemnou blízkost,
když nás přitahuje předmět, který na nás
působí nějakou gravitační přitažlivostí,

GALERIE PRŮCHOD • výstavní prostor
ve veřejném průchodu domem č. 212 na
křižovatce ulic Úvoz a Údolní • non-stop

GALERIE UMAKART • Lidická 40 (D5) •
non-stop • www.facebook.com/GalerieUmakart
Miroslav Hinduliak: Já, Vronský / Me, Vronsky
28. 6. – 31. 8. 2021
Spojení historii a součanosti je vyjímečným
darem košického dandy, který rozvíjí jak vizuální stránku, tak kurtoazii vlastní osobnosti.
en To unite the historical and today’s world
is a gift given to the dandy from Košice. He
develops not just a visual aspect of his character but also courtesy of his character.
k / c Karolína Kohoutková
INDUSTRA ART • Areál Nové Zbrojovky •
st – so / Wed–Sat 13:00 – 19:00, ne / Sun
10:00 – 19:00 • industra.space
THE ROOM
Agostino Bergamaschi, Anna Chervonnaya,
Simon Hehemann, Valerie Habsburg, Leyli
Aslanova, Heiko Lietz, Ángela Jiménez Durán,
David Bartoš, Anna Bochkova
10. 6. – 9. 7. 2021
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 estetikou 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 aesthetics 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 brněnského
malíře a grafika Jana Rajlicha, ve světě proslulého jako zakladatele Bienále Brno. Narodil
se v jihočeské vesničce Dírná mezi Táborem
a Jindřichových Hradcem jako čtvrtý syn kováře Karla V. Rajlicha. Vystudoval gymnázium
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 a 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 publicisticko-teoretické zásluhy o rozvoj grafického designu
a oboru vizuálních komunikací získal více než
čtyřicet mezinárodních ocenění, několikrát byl
například vyznamenán Mezinárodní organizací
grafiků ICOGRADA (1972, 1983, 1985, 2002).
V roce 1995 byl vyznamenán 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 umělcem a designérem, ale
také spisovatelem, pedagogem a organizátorem kulturního dění, za nímž do Brna přijížděli
získávat zkušenosti zakladatelé obdobných
periodických výstav z Evropy, Ameriky a Asie.
en With the RAJLICH 100 exhibition project in
2020 the Moravian Gallery in Brno in collaboration 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 afterwards as graphic designer and leading organiser of cultural life. Jan Rajlich made himself
famous in the world as the initiator and
long-term chairman of the International Biennial 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 arriving in Brno to gain experience.

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 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. Rafani budou v Moravské 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.
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. 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, updated
and placed in a new context.
(MG) MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC /
GOVERNOR’S PALACE • Moravské
náměstí 1a (E5)

Brno předměstí Vídně
stálá expozice od / permanent exhibition
od / from 14. 11. 2019
(MG) PRAŽÁKŮV PALÁC / PRAŽÁK
Moravská galerie otevřela v Místodržitelském
PALACE • Husova 18 (E5)
paláci první etapu nové dlouhodobé výstavy.
ART IS HERE: Nové a Moderní umění /
Expozice je věnovaná umění 19. století a zabýNew and Modern Art
vá se uměleckým vztahem Brna a Vídně. Její
Stálá expozice Nové umění přináší vybrané
součástí jsou oddíly věnované secesi, folklorikapitoly a příběhy umění po roce 1945. Její
smu a historismu. Expozice kombinuje ukázky
osu tvoří umělecká sbírka a archiv Jiřího Valo- umění i uměleckého řemesla – rozsáhlý
cha, klíčové osobnosti nejen kulturního Brna. studijní depozitář keramiky, porcelánu a skla.
Dočasné intervence v expozici nového umění: Výjimečný je rovněž graﬁcký kabinet, který
Petr Veselý, Inez Tuschnerová, Kateřina Šedá, představuje pozoruhodnou sbírku rakouské
Jan Štursa
secesní kresby a graﬁky, jejíž jádro tvoří práce
Dočasné intervence v expozici moderního
dvou největších rakouských secesních malířů
umění: Alfons Mucha, Josef Šíma
Gustava Klimta a Egona Schieleho. Nově byla
Stálá expozice Moderní umění obsahuje díly
expozice rozšířena o další místnost věnovaEmila Filly, Toyen či Jana Zrzavého.
nou obrazu Hlava Medusy od Petera Paula
en Permanent exhibition New Art brings
Rubense a soudobému vlámskému umění.
selected chapters from the story of art after Dočasná intervence v expozici Brno před1945. Its axis is the collection of Jiří Valoch,
městí Vídně: Martin Skalický “Generation”.
key figure of (not only) Brno cultural scene.
en In the Moravian Gallery in Brno in the GovTemporary interventions in exhibition of New ernor’s Palace just has started the ﬁrst stage
Art: Petr Veselý, Inez Tuschnerová, Kateřina
of a long-term exhibition project devoted to
Šedá, Jan Štursa
19th-century art which is exploring the artisTemporary interventions in exhibition of
tic links between Brno and Vienna. The show
Modern Art: Alfons Mucha, Josef Šíma
is divided into sections on the art nouveau,
Permanent exhibition Modern Art includes
folklorism and historicism, and combines
works by Emil Filla, Toyen or Jan Zrzavý.
examples of art and arts and crafts drawn
k / c Ondřej Chrobák, Petr Ingerle, Jana
from a vast study depository of ceramic,
Písaříková
porcelain and glass. The graphic art room
presents a remarkable collection of Austrian
RAJLICH 100 / Jan Rajlich: Art & Design
art-nouveau drawings and prints, the core of
25. 9. 2020 – 8. 8. 2021
Cílem výstavy v Pražákově paláci je představit which are works by two luminaries of Austrian
art-nouveau painting, Gustav Klimt and Egon
analytický výběr z Rajlichovy celoživotní
Schiele. Temporary intervention in exhibition:
tvorby. Jeho hlavní doménou byl grafický
Martin Skalický “Generation”.
design a vizuální komunikace s přesahy do
k / c Ondřej Chrobák, Jan Press
architektury, průmyslového designu, výstavnictví a scénografie, k nimž čerpal podněty
Rajlich 100 / 100 × 100: Hommage
ze své volné tvorby, malířství, grafiky, tapisérií à Jan Rajlich
art protis a prostorových objektů. Ve své
25. 9. 2020 – 8. 8. 2021
všestrannosti navázal na modernistickou
Mezinárodní plakátová akce připravená Janem
tradici meziválečného Brna. Autoři vychází
Rajlichem ml. a Sdružením Bienále Brno
ze zpracování Rajlichovy pozůstalosti, jejíž
představí 100 původních autorských plakátů,
podstatnou část zařadila Moravská galerie
vytvořených na základě výzvy stovkou designákupy a dary do svých sbírek jako Archiv
nérů z 30 zemí světa jako poctu zakladateli
Jana Rajlicha. Jeho obsah tvoří jak artefakty,
Mezinárodního bienále grafického designu
tak i dokumenty z Rajlichova života spojeného v Brně, malíři a grafikovi Janu Rajlichovi st.
s historií Bienále Brno. Archiv Jana Rajlicha
(1920-2016). Mezi nimi nalezneme řadu ikon
bude postupně dostupný v online katalogu
světového i českého grafického designu
sbírek Moravské galerie. Výstavu Jana Rajlicha a plakátové tvorby. Projekt Rajlich 100 je
v Pražákově paláci doprovází kritický rozbor
záměrným časovým pozastavením tradičního
Rajlichovy tvorby v podobě česko-anglické
bienálového maratonu, s cílem podívat se
kolektivní monografie, jejíž autorský tým tvoří na historii Bienále Brno ze zpětné perspekPavel Coufalík, Vít Jakubíček, Pavel Ryška,
tivy tvůrčího osudu jejího zakladatele Jana
Markéta Svobodová a Marta Sylvestrová, která Rajlicha, významné brněnské osobnosti
je odbornou editorkou publikace.
mezinárodního významu, jehož zásluhou je
en The exhibition in the Pražák Palace aims
Bienále Brno a město Brno trvale zakotveno
to present an analytical selection from Rajna mezinárodní mapě grafického designu.
lich's life-long oeuvre. His principal domain
en An international poster event organised by
was graphic design and visual communication Jan Rajlich Jr. and the Brno Biennial Associawith outreaches to architecture, industrial
tion will show 100 original posters created
design, as well as exhibition and stage design following an invitation to a hundred designers
for which he drew inspiration from his nonfrom 30 countries around the world as hom-commissioned work, painting, prints, art
age to the founder of the International Bienprotis tapestries and spatial objects. In his
nial of Graphic Design in Brno, the painter
versatility he continued the modernist traditi- and graphic artist Jan Rajlich Sr. (1920-2016).
on of inter-war Brno. The authors elaboThey include a number of icons of graphic
rate on the processing of Rajlich's estate,
design and poster art from the Czech Repubsubstantial part of which was acquired by the lic and the world. The Rajlich 100 project is
Moravian Gallery through purchases and gifts an intentional pause in the traditional Biennial
for its collections as Jan Rajlich's Archive.
marathon with the aim of looking back at
Its content consists of artefacts proper and
the history of the Brno Biennial from the
documents from Rajlich's life closely conperspective of the creative fortunes of its
nected with the history of the Brno Biennial. founder, Jan Rajlich Sr., an important figure
Over time Jan Rajlich's Archive will be availon the Brno scene of international renown,
able in the online catalogue of the collections who can take credit for making the Brno
of the Moravian Gallery. The exhibition of Jan Biennial and the city of Brno a fixture on the
Rajlich in the Pražák Palace is accompanied
international map of graphic design.
by a critical analysis of Rajlich's output in
the form of a collective monograph in Czech Rajlich 100 / Jan Rajlich & Bienále Brno
and English by a number of authors including 25. 9. 2020 – 8. 8. 2021
Pokračováním Rajlichovy monografické
Pavel Coufalík, Vít Jakubíček, Pavel Ryška,
výstavy v Pražákově paláci je sekce nazvaná
Markéta Svobodová and Marta Sylvestrová as
Jan Rajlich & Bienále Brno v Místodržitelském
the editor-in-chief of the publication.
paláci, která představí kořeny Bienále Brno
ATRIUM
a uvede Rajlichovu tvorbu do kontextu okruhu
Rafani (25. 9. 2020 – 30. 1. 2022)
jemu blízkých osobností české i mezinárodní
S20E04: Ne
výtvarné scény. Repríza výstavy se uskuteční
16. 7. – 5. 9. 2021
v Galerii Jána Koniarka v Trnavě a bude puAtrium Pražákova paláce bude po celý rok
tovat v následujícím roce i do dalších center
„zasvěceno“ skupině Rafani. Rafani vystupují
grafického designu ve světě.

a za téměř pět desetiletí společně dokázali zcela výjimečně uspět u nás i ve světě.
Výstava s názvem Průnik pohledu představí
průřez autorskou tvorbou dvojice Libenský
Brychtová od šedesátých až do nultých
let dvacátého století. Přirozenou součástí
výstavy budou také skleněné okenní vitráže
v královské kapli na Špilberku, na které dvojice
vyhrála výběrové řízení právě před dvaceti
lety. Výstava je zároveň připomínkou stého
výročí narození Stanislava Libenského, který
byl jednou z vůdčích osobností, které stály
za rozvojem české autorské skleněné plastiky
(MG) JURKOVIČOVA VILA / JURKOVIČ
druhé poloviny dvacátého století.
HOUSE • Jana Nečase 2 (D2) •
en In Royal Chapel of Špilberk castle is held
duben – říjen / April – October: út–ne /
17th in row exhibition of glass as a part of
Tue–Sun 10:00–12:00, 12:30–18:00 •
ongoing series presenting top glass artists
Doporučujeme rezervaci předem /
since 2005. This year's exposition focuses
It is recommended to book guided tours
+420 532 169 501 • www.moravska-galerie.cz/ on works of the legendary duo of Stanislav
Libenský (1920-2002) and Jaroslava Brychtová
jurkovicova-vila
(1924–2020) – who were pioneers in using
Hermann & Coufal: Design in You
casted glass plastics in visual art - and during
Grand designéři roku 2020 Cen Czech
five decades managed to gain fame and apGrand Design
preciation at home and abroad. The exhibition
28. 5. 2021 – 1. 4. 2022
presents their artworks from the sixties until
Zájem Dušana Jurkoviče o lidové stavitelství
the end of the first decade of the 21st centunebyl veden romantickým okouzlením, ale
ry. The natural part of the exhibition is stained
snahou o zužitkování konstrukčních principů
glass windows in the Royal Chapel of Špilberk
a stavitelských postupů, které byly prověřeny castle commissioned 20 years ago. The duo of
letitou praxí. S tím souviselo také hledání
Libenský and Brychtová won that tender. The
smyslu používaného ornamentu plynoucího
event is also a celebration of Stanislav Libenz použité konstrukce, materiálu nebo zvolené ský's anniversary. He was one of the leading
funkce. Snaha o porozumění podstaty tvaru
artists who help develop glass plastics in the
věcí a funkce jejich dekoru, která provází
second half of the 20th century.
celé Jurkovičovo dílo, je základem uvažování
Symboly vládců / Symbols of Rulers
také mladé designérské dvojice Eduarda
do / until 31. 12. 2021
Herrmanna a Matěje Coufala. Ti se v rámci
Výstava patří elitám od pravěku do novověku.
letošní sezonní výstavy rozhodli navrhnout,
Vybraným jedincům, kteří stáli na vrcholu
vyrobit a nainstalovat několik objektů denní
společenské pyramidy a měli a dodnes mají
potřeby, které budou vstupovat do dialogu
mimořádný vliv na chod celého společenství.
s Jurkovičem i jeho vilou. To vše chtějí
Jejich role se projevila nejvíce v krizových
zároveň nabídnout v „otevřeném designérském kódu“ DIY - Do It Yourself neboli „udělej okamžicích, v dobách válek, přírodních
katastrof, epidemií. Předměty představené
si sám“, tak aby si návštěvníci mohli odnést
na výstavě jsou oslňující ukázkou vkusu a špičnávod na výrobu „vlastního Jurkoviče“ podle
kového šperkařského umění s leskem zlata,
návrhu dua Herrmann & Coufal, nebo aby
stříbra a drahokamů a to napříč staletími.
porozuměli tomu, z čeho vyplývá podstata
en The exhibition belongs to elites from
tvaru věcí.
prehistory to the modern age. It belongs to
en Dušan Jurkovič's interest in folk archichosen ones who stand at the top of the
tecture was not driven by his romantic
enchantment, but by an effort to make use of social pyramid and still have extraordinary inconstruction principles and building methods fluence on the course of the societies. Their
role shows the most in the time of crises, war,
that had been tested in years of practice.
natural disaster, and pandemic. The objects
His search for the meaning of the ornament
used, resulting from the chosen construction, presented at the exhibition are a stunning
material or function, was related to the same examples of taste and top jewelry art with
idea. The young design duo Eduard Herrmann a luster of gold, silver and precious stones
across the centuries.
and Matěj Coufal have also based their
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. 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.

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 seasonal 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 Yourself – “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 follows 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
• září–říjen /
Svobody 263, Brtnice
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 Werstätte – to byl Otto Prutscher. Patřil k žákům
a později také nejbližším spolupracovníkům
Josefa Hoffmana. 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 Hoffman. 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

Bedřich Franz – daguerrotypie/
Daguerrotype Brno – Zelný trh 1841
do / until 31. 12. 2021
Letos uplynulo 180 let od pořízení fotografie –daguerrotypie Bedřicha Franze, jejíž
originál vlastní Muzeum města Brna. Nejstarší
dochovaný reportážní snímek byl pořízen
z okna brněnské Reduty. Ze stejného místa
vznikla i novodobá daguerrotypie, která je teď
vystavena v hranolové věži na Špilberku. Na
záběru pořízeném zcela totožnou historickou
technologií je zachycen současný Zelný trh.
V rámci výstavy je tak možné srovnat nejen
Brno v roce 1841 a dnes, ale dozvědět se
i o stavebním vývoji Zelného trhu, stejně tak
jako o metodě daguerrotypie i samotném
Bedřichu Franzovi.
en This year marks 180 years since the take of
Bedřich Franz’s daguerreotype; the original
owns the Museum of Brno. The original is
the first preserved report photography. The
author took it from the window of Reduta theatre. The shot currently exhibited in the prism
tower on Špilberk was taken with the same historical method from the same place. We can
compare Brno in 1841 and today. We can also
learn about the development of the Vegetable
Market (Zelný Trh location), the daguerreotype
method, and Bedřich Franz himself.

Malá území – Vladimír Preclík v dialogu
se Zdenou Fibichovou, Evou Kmentovou,
Olbramem Zoubkem a Zdeňkem Šimkem /
Small Areas – Vladimír Preclík’s Dialog With
Zdena Fibichová, Eva Kmentová, Olbram
Zoubek And Zdenek Šimek
9. 9. 2021 – 2. 1. 2022
Cílem výstavního projektu je přiblížit divákovi
širší kontext, v němž tvorba Vladimíra Preclíka vznikala, a to nejen z hlediska vazby na
konkrétní životní situaci (vztah a soužití se sochařkou Zdenou Fibichovou), ale i z hlediska
sociálního, kulturního a politického kontextu
(nástup normalizace a její důsledky) a z aspektu výtvarného dění (zakládání tvůrčích skupin,
působení skupiny Trasa 54, vývoj tvorby
generačních souputníků – Kmentové, Zoubka
a Šimka). Důležitým hlediskem projektu je
připomenout Vladimíra Preclíka nejen jako zajímavého tvůrce, ale také jako pedagogickou,
organizátorskou a silně integrující osobnost,
která se významným způsobem zapsala do
dějin brněnské Fakulty výtvarných umění VUT.
Uskuteční se v prostorách západního křídla
hradu Špilberku.
MUZEUM MĚSTA BRNA • Špilberk 210/1
en The goal of the project is to present
(E4) • út-ne / Tue–Sun 09:00-17:00 •
Vladimír Preclík’s works in a broader context,
www.spilberk.cz
not only in conjunction to particular life
Evropan Adolf Loos. (Nejen) brněnské stopy
situation (life and relationship with sculptor
Adolfa Loose / Adolf Loos, European. His
Zdena Fibichová) but also from the social,
Legacy in Brno and Beyond
cultural, and political context (normalization
do / until 18. 7. 2021
era and the impact of it) and also from the
Architekta světového významu Adolfa Loose
aspect of cultural activities (founding of art
představí největší výstava roku na Špilberku
groups, effect of group Trasa 54, evolution of
uspořádaná u příležitosti 150 let od jeho
art practice of companions of his generanarození. Brněnský rodák Adolf Loos proslul
tion such as Kmentová, Zoubek, and Šimek).
modernistickými stavbami, novou koncepcí
The project also aims to present Vladimír
prostoru (Raumplan) i břitkými esejemi.
Preclík as a pedagogical, organizing, and very
en Špilberk Castle will present the largest
integrating character who leaves his mark on
exhibition of world-famous architect Adolf
Loos, organized to mark the 150th anniversary the Faculty of Fine Arts in Brno. The exhibiof his birth. Brno native Adolf Loos is famous tion takes place in the West wing of Špilberk
for his modernist buildings, a new concept of Castle.
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY / MUSEUM
space (Raumplan), and scathing essays.
OF ROMANI CULTURE • Bratislavská 67
Průnik pohledu
(D7) • út–ne / Tue–Sun 10:00 – 18:00 •
1. 7. – 29. 8. 2021
www.rommuz.cz
V Královské kapli hradu Špilberku se uskuteční
v pořadí již sedmnáctá výstava skla, která
náleží do již tradičního cyklu, který zde pravidelně představuje špičkové sklářské výtvarníky
již od roku 2005. Letošní expozice se zaměří
na dílo legendární autorské dvojice Stanislav
Libenský (1920–2002) a Jaroslava Brychtová
(1924–2020), kteří stáli na počátku využití
tavené skleněné plastiky ve volném umění

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

Stálá expozice Příběh Romů / Permanent
exhibition The Story of Roma
Otisk cest. Fotografie Claude a Marie-Jose
Carret / Trip Imprints. Photography Claude
Carret & Marie-Jode 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 média 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.
en Photography is a life-long interest of
Claude (1949) and Marie-Jose (1951) Carret
from the French town Rennes. For more than
30 years, authors captured sub-ethnical
groups of Gypsies in Europe. The exhibition
presents shots capturing the lives of Gypsy
families in Slovenia, Romania, Hungary, and
Ukraine through the passing time. Curators
followed a latent line of the poetic expression.
• Gorkého 41 – dvorní
OFF/FORMAT
trakt / yard (E3) • út / Tue 16:00-19:00,
ne / Sun 14:00-19:00 • www.offformat.cz
KON.DOM. Rodinná oslava
Klára Kleinerová, Jan Kratochvíla
23. 6. – 28. 7. 2021
Klára Kleinerová vystudovala performanci
u Tomáše Rullera na FAVU v Brně, kde působila 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.
en Klara Kleinerová studied performance at
Tomáš Ruller Studio at the Faculty of Arts in
Brno. Here she met his future partner Jan
Kratochvíla, who studied performance at the
Jiří Kovanda Studio at the Faculty of Art and
Design at Jan Evangelista Purkyňe University
in Ústí nad Labem. Their artistic tandem
often uses performance as the media of
expression. In the gallery, they are going to
present their life-long project and the documentation of it. The performance takes place
during the opening evening and remains
a part of the permanent installation.

artists, scientists, and the public connected
by the pursuit of the new forms of spending
free time in the time of climatic disruption.
The event is a collaborative effort of the
HaDivadlo and the Terén platform.
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

Téma
roku 2021

Galerie
Hraničář

GALERIE MLADÝCH
Anna Fiedlerová Straková: Sborník: Až já
budu velká, bude ze mě selka / Collection: When I am an adult, I am going to be
a peasant woman
15. 6. – 17. 7. 2021
Motivy v malbách a kresbách Anny Fiedlerové otiskují emoce a situace, které se udály
v průběhu posledního roku. Témata čteme
v sériích podobně, jako bychom listovali
kapitolami sborníku. Ne náhodou mluvím
o čtení. Malby jsou doprovázeny metaforickými textovými komentáři, ty ovšem nejsou
součástí instalace nebo obrazů samotných.
Jejich role je zatím zejména osobní.
en (In the title is rhyme from a Czech folk
song). You have to experience this. She
bakes a cake, she paints a painting. The bush
is blooming, she is blooming, the image is
blooming, the chest is blooming. The installation of fragile pastels and oil paintings of
Anna seemingly presents artist image diary,
showing common yearlong caring of household and garden. However, symbolic meaning
raises topics of initiation, balancing between
the traditional role of woman and wife, and
her emancipation.
k / c Ivana Hrončeková

JIŘÍ HÖLZEL • GABRIELA PROCHAZKA
DALIBOR KNAPP • MIROSLAVA VEČEŘOVÁ
LAURA FIĽÁKOVÁ • KATEŘINA HOUBOVÁ
NIKOLA IVANOV • RICHARD LOSKOT

Výstava
a doprovodný program
Galerie Hraničář

Otevírací doba:
Úterý—Pátek:
14—20 hodin

W: hranicar-usti.cz
F: Galerie.Hranicar
I: @sal.hranicar

Filip Hauer: Dreaming About Work 09
27. 7. – 28. 8. 2021
Projekt Snění o práci je kritickou spekulací o budoucnosti práce, pracovního dne
a ztrátě individuálního vnímání v pracovním
procesu. Vstupním prvkem série instalací
Dreaming About Work je spekulativní otázka
„What if algorithms take our jobs?“ - Co když
nám algoritmy vezmou práci?

POSTPOST GALLERY • Orlí 22 (F6) •
po-ne /Mo-Sun 10:00–22:00 •
facebook.com/postpost.gall
Natália Drevenáková
28. 6. – 30. 7.
Prvá výstava-inštalácia Natálie Drevenákovej
nesie jej meno, čím predznamenáva intimitu,
prepájanie zložiek autorkinho archívu s vrstvami príbehov skrývajúcich sa v kontextoch
vzniku textilného artefaktu. Inštalácia je
pozvaním k nahliadnutiu do sveta, ktorého
tvary sa napriek svojej farebnosti často až
prekvapivo rýchlo významovo transformujú
a pohrávajú sa s vnímaním jednotlivých skutočností, v hraniciach náhodne predurčeného uhla pohľadu.
k / c Viktória Pardovičová

BRNĚNSKÁ
MUZEJNÍ NOC
SO 7/8 2021
BRNO MUSEUM
NIGHT 2021

Brno

SOLO OFFSPACE • Körnerova 9 (E5) •
Pro bližší program sledujte fb galerie /
For further program see fb page of the
gallery • www.facebook.com/solo.
offspace
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 platforma
bez vlastního souboru a stálé scény, která
celoročně produkuje jedinečné divadelní
a hraniční umělecké projekty.
Spooky Butt
2. 7. – 12. 9. 2021
Pod názvem Spooky Butt představí Terén od
července do září 2021 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.

Milan Kozelka
Na cestě
On the Road

Třídílná série proběhe v datech:
2. – 11. 7. 2021: Spooky Butt 1: Bio-Organic /
Somatic Digestion
4. – 15. 8. 2021: Spooky Butt 2: Bio-Efficient /
Recursive Procession
4. – 12. 9. 2021: Spooky Butt 3: Co-Parasitic /
Microbial Regression
en Terén platform will present a three-part
international site-specific project called
Spooky Butt - taking on the topic of the
terror associated with human physicality - situated in the catacombs underneath
the Center for Experimental Theatre. Even
though the body is our "home," in which we
spend our whole life, and through which we
partially represent ourselves, we still cannot
escape from it in our lifetime, which then
causes us feelings of anxiety and alienation.
k / c Šimon Kadlčák & Daniel Hüttler
Dům kultury a únavy / House of Culture
and Fatigue
20. & 21. 8. 2021
Palác Alfa se dočasně proměňuje na Dům
kultury a únavy – prostor pro společné
trávení času, ve kterém je možné svobodně
nahlížet nové potenciální zdroje utopického
myšlení. Dvoudenní setkání umělců a umělkyň, vědců a vědkyň a široké veřejnosti,
sevřené snahou hledat nové formy trávení
volného času v době klimatického rozvratu.
Vzniká ve spolupráci HaDivadla a platformy
Terén.
en Alfa palace temporarily turns into the
House of Culture and Fatigue – the space
for communal spending of the time in which
we can look freely at new potential sources
of utopic thinking. The two-day meeting of

Galerie výtvarného
umění v Chebu
1. 7.–19. 9. 2021

artmap.cz
PRAŽÁKŮV PALÁC
HUSOVÁ 18
BRNO

Současné umění v brněnských galeriích
Contemporary Art in Brno Galleries
01/07 – 30/08 2021

2–11/7 Spooky Butt 1: Bio-Organic / Somatic Digestion
4–15/8 Spooky Butt 2: Bio-Efficient / Recursive Procession
4–12/9 Spooky Butt 3: Co-Parasitic / Microbial Regression
Katakomby CED, Zelný trh 9, Brno, jasuteren.cz

MG Moravská galerie v Brně /
Moravian Gallery in Brno

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

brnenskamuzejninoc.cz

Informace o termínech vernisáží
najdete na stránkách artmap.cz
a v našem newsletteru. / For exhibition
openings, see artmap.cz or our
newsletter.
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en The Dreaming of Work project is a critical speculation about the future of work,
the working day and the loss of individual
perception in the work process. The input
element of the Dreaming About Work instalH series is the speculative question
lation
"What if algorithms take our jobs?"
k / c Václav Janoščík

en The curatorial conception of the yearlong
series of the exhibition in Gallery Kontext in
2021 from Barbora Trnková focuses on software art, especially on the web and mobile
apps. Their inclusion in the gallery program is
still somehow difficult.
k / c Barbora Trnková

Send Me To Endless Happy Warning
Carrot Pop (Petr Svárovský), Ben Grosser,
Lyronoši, přiškrcení slavíci a buditelky rána / Jonas Lund, metazoa.org
15. 6. – 17. 7. 2021
Lyreholders, Strangled Nightingales, and
GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE

Wakers of the Morning / Lyreholders,
Strangled Nightingales, and Wakers of the
Morning
Daniela a Linda Dostálkovy, Sára Brown
Kasanová, Katarína Hládeková, Simona
Koutná,
Katarína Poliačiková, Jakub Ra,
I
Eva Rybářová, Iveta Schovancová
12. 5. – 13. 8. 2021
Jsme přesyceni obrazovými vjemy a podněty. Přepadají nás za každým rohem, vábí
a stahují naše pohledy, proudí do nás z nekonečného množství obrazovek. Hledáme
v nich viníka roztěkanosti naší pozornosti,
pocitu promarněného času a jakékoli
nespokojenosti v našich životech. Logickým
protipohybem je pak zastavení pohledu,
zpomalení času, fixování rámu, vypnutí zooJ Tyto zážitky a pocity chce diváků*čkám
mu.
navodit tato výstava.
k / c Café Utopia a Eva Rybářová

Lucia Tkáčová, Katarína Hrušková:
Husto v ústech. Mouthing thicket
31. 8. – 6. 11. 2021
Výstava bez artefaktů, jejímž záměrem je
vytvořit něco jako novodobé „poutnické
místo“. Pro její uchopení proto bude důležitá
fyzická přítomnost diváků a divaček. V protipohybu k trendům konzumování umění ve
virtuálním
prostoru by Změna srdce neměla
K
být obrazem, ale místem, zážitkem, zkušeností. Toto „poutnické místo“ promění galerii
ve svět, ve kterém budou platit jiná pravidla
jako „venku“ a vytvoří imerzivní prostředí,
které diváky a divačky pohltí a bude na ně
působit kognitivně, emocionálně, tělesně,
senzoricky i racionálně.
KONTEXT

Polina Davydenko, Only the World’s Smartest Camera Can Tell This Story, 2018

Darius Kazemi
27. 7. – 28. 8. 2021
k / c Barbora Trnková

ČERNÁ SKŘÍŇKA • fasáda Galerie TIC
Polina Davydenko: From Thumb to Little
Finger
29. 6. – 9. 8. 2021
Co mají společného pandemie, lakování nehtů,
přátelská setkání a redistribuce institucionálních peněz? Snažíme se otevřít a prozkoumat
téma motivace k práci a jednotlivé životní
příběhy. Na fasádě Galerie TIC se objeví zachycené zbytky z výstavy na dvaceti nehtech.
Ladislav Mirvald: Ticha
10. 8. — 20. 9. 2021
Karanténa nám nabídla nečekanou spoustu
volného času. Z potřeby tento čas vyplnit
a zbavit se pocitu prázdnoty vznikl akustický
výzkum ticha, které tato situace (v prostředí
kulturních institucí) produkuje.
VILA TUGENDHAT • VILA TUGENDHAT •
Černopolní 45 (C6) • út–ne / Tue–Sun
10:00–18:00 • www.tugendhat.eu •
instagram.com/moznosti_interpretace/
Možnosti interpretace prostoru vily
Tugendhat
červen 2021 – únor 2022
Nový formát výstavních projektů vily Tugendhat nabízí náhled na její unikátní prostor
z neobvyklých perspektiv s využitím přístupů
současné umělecké praxe – performance,
deep listeningu, autentického pohybu,
světelného designu, sonifikace, 3D možností
či parametrické architektury/generativního
navrhování.
en The new format of the Villa Tugendhat
exhibition projects offers a view of its unique
space from unusual perspectives using
approaches of contemporary art practice
– performance, deep listening, authentic
movement, lighting design, sonification, 3D
possibilities or parametric architecture/generative design.

App art
22. 6. – 24. 7. 2021
App Art reaguje na přítomnost elektroL
nických přístrojů v našich životech a na
uživatelskou roli, v níž se ocitáme. Kurátorská
koncepce celoročního cyklu výstav v Galerii
Kontext v roce 2021 od Barbory Trnkové je
zaměřena na softwarové umění, speciálně na Interpretace 1: Tomáš Ruller a hosté –
webové a mobilní aplikace. Jejich začleňování Otevřená situace
do programu galerií stále jaksi drhne.
8. 7. – 1. 8. 2021

Výstava výstupů setkání středoevropských
performerů a performerek (CZ/SK/PL/HU)
pozvaných Tomášem Rullerem, kteří budou
reagovat na tzv. volně plynoucí prostor vily
Tugendhat. Unikátní prostory a jejich bohaté
historické souvislosti přímo vybízejí k performativním uměleckým interpretacím. Záměrem projektu je oživit památku v otevřeném
dialogu, z perspektivy současného živého
umění a aktuálních zkušeností.
en Results of performative event by Central
European performers (CZ/SK/PL/HU) invited
by Tomáš Ruller will be exhibited. The performers will react to so called free-flowing
space of Villa Tugendhat. The unique premises and their rich historical context directly
encourage performative artistic interpretations. The intention of the project is to bring
the monument to life in an open dialogue,
from the perspective of contemporary live
art and current experience.
Interpretace 2: Anne Glassner –
Sensing the Night
5. 8. – 29. 8. 2021
Během své rezidence v Domě umění v Brně
bude Anne Glassner prozkoumávat různé
prostory formou spánku. V rámci projektu
Sensing the Night jsou vědci, umělci, filozofové, architekti a kurátoři z Vídně a Brna vyzváni,
aby strávili noc ve vile Tugendhat a prožili spící
a odpočívající tělo ve spojení s okolím. Hlavním
zaměřením je meditativní účinek architektury
na lidské tělo a vědomí. Záznamy účastníků
pak budou prezentovány formou výstavy.
en During her artist in residence at the House
of Art Brno, Anne Glassner will explore different sleeping spaces. In the project Sensing
the Night researchers, artists, philosophers,
architects and curators from Vienna and
Brno are invited to spend a night in the Villa
Tugendhat to experience the sleeping, resting
body in connection with the surroundings.
The meditative effect of architecture on the
human body and consciousness is the main
focus. The notes of the participants will then
be presented in the form of an exhibition.

Anna Tesařová: Symbolická mystéria
osobních obrazů / Symbolic mystery
of personal images
do července / until July
TIPY NA VÝLET
GaP / GALERIE A PROSTOR • Kollárova 27,
Znojmo • www. galerieaprostor.cz
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 společné 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 současnými 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 / We, Fr 14-18:00,
so–ne / Sat–Sun 10:00–17:00 •
mekstisnov.cz/galerie
Tomáš Medek: Struktury / Vetřelci 3D /
Structures / Aliens 3D
7. 8. – 10. 10. 2021

Výstava průkopníka modelování soch pomocí
3D technologií Tomáše Medka představí
průřez jeho nejnovější tvorbou. Stěžejním
tématem soch je průzkum struktur tvarů
přírodnin, jež nabízí nečekané vhledy do
organického růstu a rozkladu rostlinných
ZAAZRAK|DORNYCH • Koliště 701/4 (F6) •
forem. Objekty doplňují rozměrné digitální
Otevřeno během akcí nebo po domluvě / tisky na plátně. Součástí výstavy je intervence
open at the time of the event or by
soch Cloud a Paprika ve veřejném prostoru
appointment +420 777 487 712 •
města Tišnova.
www.facebook.com/zaazrakdornych
en The exhibition of the pioneer of 3D
technologies in modeling sculptures Tomáš
Zaazrak|Dornych se nachází v prostoru pod
Medek presents a slice of his newest
železničním nadjezdem mezi ulicemi Koliště
a Dornych. Funguje v nepravidelných interva- work. The essential topic of sculptures is
structures of natural shapes that offer an
lech převážně vernisážovou formou.
unaccustomed view into the organic growth
en Zaazrak|Dornych is located in an area
a decomposition of plant forms. The large
under the railway overpass between Koliště
format prints on canvas accompany the
and Dornych Streets. It opens at irregular
objects. The intervention into public space
intervals mainly for vernissages.

in Tišnov of sculptures Cloud and Pepper
is part of the exhibition.
k / c Marta Sylvestrová, Radka Kaclerová

ArtMap se těší finanční podpoře:

GALERIE ZÁVODNÝ • út–ne / Tue–Sun
10:00 – 18:00 • Husova 3, Mikulov •
www.galeriezavodny.com
Ad Dekkers & Tomáš Rajlich
17. 6. – 14. 8. 2021
60. a 70. léta zhmotněná v tvorbě dvou
blízkých tvůrčích světů dnes již legendárních
umělců budou k vidění v Galerii Závodný
v Mikulově. Kresby, reliéfy, prostorové
objekty a archivní snímky jsou mementem
osobního přátelství, nezištného sdílení vizí
a nových poznatků, které měly svůj pevný
základ v minimalistickém a úsporném výtvarném projevu.
en The 1960s and 1970s, embodied in the work
of two nearby creative worlds of now legendary artists, will be on display at the Závodný
Gallery in Mikulov. Drawings, reliefs, spatial
objects and archival images are a memento of
personal friendship, selfless sharing of visions
and new knowledge, which had their solid
basis in a minimalist artistic expression.
k / c Vladimíra Brucháčková Závodná
MUZEUM MĚSTA TIŠNOVA • Jungmannova 80, Tišnov • st–ne / We–Sun 10:00–
17:00 • www.mekstisnov.cz/muzeum
Apolenka z modrotisku. Modrá laboratoř /
Apolline’s Blue Workshop. The Blue Lab
28. 5. – 19. 9. 2021
Výstava se zaměří na krásu a kouzlo
evropské textilní techniky tisku modrotiskem. Představuje ilustrace z knihy pro děti
Apolenka z modrotisku autorky Romany
Košutkové a ilustrátorské dvojice Veroniky
Vlkové a Jana Šrámka. Kniha získala cenu
Czech Grand Design 2020 v kategorii Ilustrátor roku. Doprovází ji rozmanitá laboratoř
modrotiskových forem, textilií a vzorníků, jež
přibližuje tradiční řemeslo barvířů a tiskařů
zejména z horáckého, valašského, 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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