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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

Jaromír Novotný: Ostatní se nemění / 
Other Things Held Constant
4. 8. – 3. 10. 
Výstava představuje nejnovější díla autora, kte-
rý patří k výrazným představitelům současného 
umění v oblasti abstraktní monochromní malby 
na domácí i mezinárodní umělecké scéně. Ná-
zev výstavy odkazuje k principu ceteris paribus, 
značícímu podmínku, která zkoumá nebo měří 
vlastnost jedné veličiny za předpokladu, že 
ostatní veličiny zůstanou stejné nebo neměnné. 
V kontextu výstavy lze tuto podmínku pozoro-
vat v opakování určitého řešení, nepatrných 
posunech ve vztahu dvou elementů v obraze 
a nevyhnutelnosti jejich umístění. 
en The exhibition presents the latest works of 
the artist, who is one of the most promi-
nent figures in contemporary art in abstract 
monochrome painting on the domestic and 
international art scene. The exhibition refers 
in its title to the principle of ceteris paribus, 
which denotes a condition that examines or 
measures a property of one quantity under the 
assumption that the other quantities remain 
the same or constant. In the context of the 
exhibition, this condition can be observed 
in the repetition of a particular approach, 
slight shifts in the relationship between two 
elements in the image, and the inevitability of 
their location. 
k / c Marika Svobodová

PROCHÁZKOVA SÍŇ
Anna Hulačová: Eating Planet
4. 8. – 19. 9.
Výstava představuje nejnovější soubor soch 
a sousoší Anny Hulačové, který reflektuje 
problematiku současného stavu zemědělství, 
prohlubování ekologické a environmentální 
krize a stavu odcizení mezi člověkem a půdou. 
Stylizované lidské postavy zbavené individuál-
ních rysů se propojují se stroji, které obsluhují, 
a srůstají do nového hybridního celku. Výstava 
proběhne ve zkráceném termínu, jelikož po 
jejím skončení se sochy přesunou na bienále 
Art Encounters do Rumunska. 
en The exhibition presents the latest set of 
sculptures and sculptural groups by Anna 
Hulačová reflecting the current condition 
of agriculture, the deepening ecological and 
environmental crisis and the state of alienation 
between man and the land. Stylised human fig-
ures, devoid of their individual features, merge 
with the machines they operate, coalescing 
into a new hybrid entity. The exhibition will run 
following a shortened schedule as the sculp-
tures will travel to the Art Encounters biennial 
in Romania after the exhibition ends. 
k / c Marika Svobodová

GALERIE JAROSLAVA KRÁLE
Bohuslava Olešová: Žízeň Nekonečna /  
A Thirst for the Infinite
4. 8. – 3. 10. 2021
Bohuslava Olešová se ve své tvorbě dlouhodo-
bě zabývá cykly obrazů, kreseb, prostorových 
instalací, site-specific projektů a akcí, které 
zrcadlí vše prostupující energie, vztahy mezi 
životem na zemi a pozicí člověka v kosmu. 
Právě jeden z těchto rozsáhlých cyklů, Žízeň 
nekonečna, dal název výstavě v Galerii Jaro-
slava Krále. Prolínající se časové a dějové linie 
autorka ve svých dílech interpretuje vrstvením 
barevných ploch a kresebných zásahů – starší 
a nové vrstvy barvy se prolínají stejně, jako se 
lidská minulost prolíná s přítomností. 
en The work of Bohuslava Olešová has long 
been concerned with cycles of paintings, 
drawings, spatial installations, site-specific 
projects and events that mirror all-pervading 
energies, the relationships between life on 
earth and the position of man in the cosmos. 
It is one of these extensive cycles, A Thirst for 
the Infinite, that gave the title to the exhibition 
at the Jaroslav Král Gallery. In her works, the 
artist interprets the intertwining time and sto-
rylines by layering colour surfaces and drawing 
interventions – older and newer layers of paint 
merge in the same way that the human past 
merges with the present. 
k / c Jana Vránová

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 • Dominikánská 9 
(F5)

Libor Veselý: IX 
8. 9. – 7. 11. 
Libor Veselý patří k předním osobnostem 
současného českého malířství. Pracuje v roz-
sáhlých volných cyklech, které často sestávají 
z rozměrných maleb na plátně. Jeho díla se 
týkají především vizuality současného světa – 
velkoměst z ptačí perspektivy, prolínání odrazů 
ve skleněných stěnách ulic nebo zasněžených 
horských plání – a představují syntézu řady 
impulzů. Vykazují kontinuitu s evropskou his-
torickou malbou, ale i s moderní a současnou 
kulturou. 
en Libor Veselý is one of the prominent figures 
of contemporary Czech painting. He works 
in extensive loosely connected cycles which 
often consist of large paintings on canvas. 
His creations focus on the visual aspects of 
contemporary world – cities from bird’s eye 
perspective, moments of intersecting reflec-
tions on glass walls on the streets or snowy 
mountain side – and synthesise numerous 
impulses. They exhibit continuity both with 
European historic painting and modern and 
contemporary culture. 
k / c Terezie Petišková

G99 • Dominikánské nám. 9 (F5)
Martin Hrvol: Neborôstky 
8. 9. – 7. 11. 
k / c Alena Vartecká

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

REGISTRACE STANA FILKA / REGISTRATION 
OF STANO FILKO
6. 10. 2021– 8. 1. 2022

 
REGISTRACE STANA FILKA je prozatím bezespo-
ru nejrozsáhlejší výstavou tohoto autora (nejen 
co se týče výstavní plochy, ale zejména počtu 
prací), která má ambici technicky třídit a se-
řazovat soustředěný výběr (registr) jeho prací. 
Chce tak konat, aby umožnila didaktický vstup 
do tezauru zásoby i gramatiky tohoto všestran-
ného umělce, předestřít logiku jeho uvažování 
a výrazových prostředků, a rovněž poukázat na 
úžasnou variabilitu Filkova výkonu na přítomně 
uspořádaných variantách jeho jednotlivých 
prvků. I když REGISTRACE představuje každé 
jeho období a typické polohy, nenárokuje si na 
náležitosti kompletní retrospektivy. Filkovo dílo 
je stále enormně se rozprostírající a rozptýlené. 
Potřebuje dlouhodobější výzkum a konečnou 
souhrnnou analýzu, ke které bude tento projekt 
příspěvkem. REGISTRACE chce napomoci ke 
čtení a porozumění tohoto díla, a to umožněním 
přehledu průhledem i za pomocí architektury 
výstavy. Chce zpřístupnit i biografické a filo-
zofické pozadí autorových idejí. REGISTRACE 
nevnímá Filka jako složitého, komplikovaného, 
ale jako složeného a komplexního.
en REGISTRATION OF STANO FILKO is arguably 
the most extensive exhibition of the artist so 
far (not only in terms of exhibition space, but 
especially in terms of the number of works), 
which has the ambition to technically sort and 
organise a concentrated selection (register) of 
his works. It intends to do so in order to pro-
vide a didactic entry into the thesaurus of the 
vocabulary and grammar of this versatile artist, 
to demonstrate the logic of his thinking and 
means of expression, and also to highlight the 
astonishing variability of Filko's output on the 
presently arranged variations of his individual 
elements. Although REGISTRATION presents 
each of his periods and typical positions, it 
does not claim to be a complete retrospec-
tive. Filko's work is still enormously sprawling 
and diffuse. It needs longer-term research and 
a definitive comprehensive analysis, to which 
this project will contribute. REGISTRATION also 
aims to aid in the reading and understanding 
of his work by enabling an overview through 
the lens of the exhibition’s architecture. In 
addition, it wants to make accessible the 
biographical and philosophical background 
of the artist's ideas. REGISTRATION does not 
perceive Filko as complex and complicated, but 
as composed and comprehensive.
k / c Boris Ondreička

GALERIE ARCHITEKTURY • Starobrněn-
ská 341 • galeriearchitektury.cz

Andi Schmied: Private Views. A High-Rise 
Panorama of Manhattan 
7. 10. – 26. 11. 2021 

Navzdory ikonické povaze panoramatu Manha-
ttanu existují pouze čtyři místa, odkud může 
veřejnost tento pohled zažít, a to za cenu 
vstupného: Empire State Building, Rockefeller 
center, ONE World Trade Center a Edge na 
Hudson Yards. Všechny ostatní pohledy z výšky 
jsou soukromým privilegiem majitelů těch nejlu-
xusnějších bytů. Andi Schmied na výstavě nabízí 
vhled do tohoto elitního světa, představuje 
surrealistické strategie přesvědčování realitních 
makléřů a umožňuje čtenářům obejít vrátné 
těchto luxusních nemovitostí. Návštěvník uvidí 
západ slunce z Trump Tower, výhled ze soukro-
mého klubu nejvyšší obytné stavby na planetě 
a ukázky těch nejluxusnějších materiálů, jako je 
sibiřský mramor používaný na vany s výhledem 
na Sochu svobody.
en Despite the iconic nature of the Manhattan 
skyline, there are only four places the public 
can see it from, even if paying: the Empire State 
Building, the Rockefeller Center, ONE World 
Trade Center, and the Edge at Hudson Yards. All 
other elevated views are a private privilege, only 
available to owners of luxury penthouses. Posing 
as an apartment-hunting Hungarian billionaire, 
Andi Schmied accessed and documented the 
views of 25 of the city's most exclusive high-rise 
properties. Her project, Private Views: A High-
Rise Panorama of Manhattan offers a glimpse 
into this elite world. Showcasing the surreal 
strategies of persuasion used by real estate 
agents, the exhibition book allows visitors to 
bypass the gatekeepers of luxury real estate, 
guiding them through the sunset from Trump 
Tower, view from the private club of the tallest 
residential tower on the planet, and showing 
samples of the most luxurious materials, such 
as the Siberian marble used in soaking tubs 
overlooking the Statue of Liberty.
k / c Karolína Plášková

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

Czechia: Rogue Anthropology 
13. 9. – 10. 10. 
Projekt Czechia, Kateřiny Plamitzerové, Michaely 
Karásek Čejkové a Lucie Králíkové, přesahu-
je hranice mnoha uměleckých kategorií. Od 
původně spontánních výletů autorky dospěly 
k projektově pojatým „expedicím“ s prvky kvazi-
-národopisného výzkumu, často na objednávku 
renomovaných galerijních institucí. Výsledky 
prezentují formou „muzejních“ instalací, foto-
grafických sérií, monografií i živých akcí coby 
svébytný obraz lokality. Humor a metodologický 
ikonoklasmus jim paradoxně pomáhá vstoupit 
tam, kam věda nemůže, kdy forma umělecké-
ho zážitku či rituálu umožňuje jinak nečekaný 
náhled na proměny naší identity v postmo-
derním globalizovaném světě. Výstava v Galerii 
Art představuje první průřezovou prezentaci 
dosavadních aktivit Czechia. 
en Czechia is an art project of Kateřina 
Plamitzerová, Michaela Karásek Čejková and Lu-
cie Králíková, which transcends the boundaries 
of many artistic categories. From the originally 
spontaneous trips, the authors have arrived at 
project-based "expeditions" with elements of 
quasi-ethnographic research, often com-
missioned by renowned gallery institutions. 
The artists often present the results of these 
expeditions in the form of "museum" installa-
tions, photographic series, monographs and live 
events representing a distinctive image of the 
locality. Humour and methodological iconoclasm 
paradoxically help them enter where science 
cannot, where the form of artistic experience or 
ritual allows for an otherwise unexpected insight 
into the shifts of our identities in the everchang-
ing postmodern and globalized world. The exhi-
bition in the Galerie Art is the first summarizing 
presentation of Czechia's activities to date. 
k / c Miroslav Maixner a Czechia
HERNA: Ateliér herních médií FaVU VUT 
13. 10. – 30. 12. 
Interaktivní multimediální instalace s názvem 
Herna prezentuje tvorbu, činnost i filozo-
fii Ateliéru herních médií. Zároveň se snaží 
ukázat na bytostné vazby mezi volným uměním 
a světem digitálních her, filmu, animace, nebo 
i specifické výzkumné činnosti. Například skrze 
juxtapozice s uměleckými díly v tradičních 
médiích jako je malba. Právě skrze hru může 
toto netradiční prostředí nabídnout nové 
konceptuální i formální možnosti k řešení řady 
zajímavých problémů spojených se současným 
světem a společností. Výstava je realizována ve 
spolupráci s festivalem B16. 
en An interactive multimedia installation called 
Herna (Game Room) presents the works, 
activities and philosophy of the Game Media 
Studio. At the same time, it tries to show the 
essential links between fine art and the world of 
digital games, film, animation, or even scientific 
research. For example, through juxtapositions 
with works of art in traditional media such as 
painting. Specifically, by the means of the game, 
this non-traditional environment can offer new 
conceptual and formal possibilities for solving 
some interesting problems connected with the 
contemporary world and society. The exhibition 
is produced in cooperation with the Brno16 
festival. 
k / c Miroslav Maixner & Vojtěch Vaněk
Martin Lacko 
13. 10. – 30. 12. 
Originální estetika Martina Lacka vychází 
z digitální ilustrace, které se umělec věnuje 
téměř od dětství. Ilustraci studoval na UMPRUM, 
ale následný přechod k malbě na AVU, nebo 
spolupráce třeba s Kateřinou Olivovou, ukazují 
na širší ambice. Jeho velkoformátové malby, 
tisky a ilustrace jakoby vytvořené v MS Dos, 
spolu s inspirací fantasy žánrem destilovaným ze 
starých počítačových her, mohou působit jako 
retro geekovský fan art, ale zdání klame. Ve sku-
tečnosti je Martinova tvorba příkladem poměrně 
čerstvých formálních a intelektuálních posunů na 
globální umělecké scéně. 
en Martin Lacko's original aesthetics stems 
from digital illustration, in which the artist was 
interested almost since childhood. He studied 
illustration at the Academy of Arts, Architecture 
and Design in Prague, but the subsequent transi-
tion to painting at the Academy of Fine Arts, 
or the collaboration with Kateřina Olivová, for 
example, shows his wider ambitions. His large-
scale paintings, prints and illustrations seem to 
have been created in MS-Dos. Together with 
inspiration drawn from a fantasy genre distilled 
from old computer games, they all may seem 
like retro geek fan art, but the appearance is 
deceptive. On the contrary, Martin's work is an 
example of quite recent formal and intellectual 
shifts in the global art scene. 
k / c Miroslav Maixner
Trasy Brno: Brownfields / Brno Routes: 
Brownfields 
15. 9. – 1. 11. 
Celoroční projekt, jehož kurátory jsou tým 
Galerie Art spolu s tvůrci Tras Brno, představuje 

v několika edicích sérii tematických tras, které 
kolemjdoucím zprostředkovává stěna v průchodu 
vedle Kina Art. Po tématech architektury, slow 
walk a dance music se tak dostávají ke slovu br-
něnské brownfieldy. Novou trasu po netradičně 
zajímavých místech šedé zóny města, fyzicky 
zprostředkovává velkoformátová mapa vedle 
kina a také online aplikace. instagram.com/
trasy_brno/ 
en The year-round project, curated by the 
Galerie Art’s team together with the creators 
of Brno Routes, presents in several editions 
a series of thematic routes, which are conveyed 
to passers-by by a wall in the passage next 
to the Kino Art Cinema. After the themes of 
architecture, slow walk and dance music, the 
Brno brownfields get their word on it. A new 
route through untraditionally interesting places 
in the city's grey zone, physically mediated 
by a large-format map on the wall next to the 
cinema, as well as an online guide. instagram.
com/trasy_brno/

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

Člověk v jeskyni / Human in the Cave 
Hynek Alt, Šárka Basjuk-Koudelová, Mark 
Fridvalszki, Vladimír Havlík, Veronika Holcová, 
Aneta Mona Chisa, Jana Kasalová, Adam Kašpar, 
Marek Kvetán, Jaro Kyša, Rafani, Tomás Ruller, 
Miloš Šejn, Lucia Tkáčová, Aleksandra Vajd 
a další
25. 7. – 12. 9. 
Expozice představí tvorbu současných českých 
i zahraničních umělkyň a umělců v konfrontaci 
s archeologickými a historickými artefakty ze 
sbírek Moravského zemského muzea v Brně. 
Těšit se můžete na historické kresby Moravského 
krasu ze sbírek Karla Absolona, kresby známého 
ilustrátora dobrodružných románů Zdeňka 
Buriana, nebo na pozůstatky prvního archeo-
logického muzea, které ve Sloupu v Moravském 
krase na počátku 20. století provozoval badatel 
Jan Knies. Ústřední linií výstavy je zamyšlení nad 
geologickými fenomény jako jsou skály, jeskyně 
či propasti a jejich proměnlivou rolí v historii 
lidstva, to vše na pozadí scenérie Moravského 
krasu, za jehož vstupní bránu bývá Blansko 
označováno. Výstava proběhne ve spolupráci 
s Muzeem Blanenska. 
en The exposition offers the confrontation 
of works of contemporary Czech and foreign 
artists with the archeological and historical 
artifacts from the collection of the Moravian 
Museum in Brno. The visitor can see the draw-
ings 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
Karel Absolon: objevitel manažer vědec 
4. 9. 15:00 
Komentovaná prohlídka výstavy Člověk v jes-
kyni s kurátory Milanem Mikuláštíkem a Janou 
Písaříkovou a přednáška Mgr. Petra Kostrhuna, 
Ph.D. se věnuje osobnosti Karla Absolona a jeho 
objevitelské a popularizační činnosti v Morav-
ském krase. 
en Commented tour of the exhibition Man in 
a Cave with curators Milan Mikuláštík and Jana 
Písaříková and a lecture by Mgr. Vlastislav Káni on 
the topic of current research in the caves of the 
Moravian Karst. Free entry.
Speleolog v jeskyni 
5. 9. 15:00 
Komentovaná prohlídka výstavy Člověk v jeskyni 
s kurátory Milanem Mikuláštíkem a Janou 
Písaříkovou a přednáška Mgr. Vlastislava Káni 
na téma současného výzkumu v jeskyních 
Moravského krasu. Vstup zdarma.

ZAŽÍT BLANSKO JINAK
Hynek Skoták: Zdroj 
12. 9. 
Audiovizuální instalace pod zmizelou dominantou 
města.
Vetřelci a volavky v Blansku 
12. 9. 14:00 
Komentovanou prohlídku vede sochař Pavel 
Karous, který Vás vezme na procházku po so-
chařských dílech reálného socialismu a reálného 
kapitalismu ve veřejném prostoru města Blanska. 
Děti, psy a hipstery vezměte s sebou. Zažijte 
vítané zpestření nudného letního víkendového 
odpoledne. Sraz před Galerií města Blanska. 
en Commented tour of the exhibition Man in 
a Cave with curators Milan Mikuláštík and Jana 
Písaříková and a lecture by Mgr. Vlastislav Káni on 
the topic of current research in the caves of the 
Moravian Karst. Free entry.
Tomáš Kajánek: Exsecutio 
2. 10. – 7. 11. 
Videoinstalace Tomáše Kajánka v blanenské ga-
lerii otevírá další aktuální sociální témata. Skrze 
příběhy lidí, kteří se v důsledku spirály exekucí 
ocitli v životní situaci připomínající hororový 
film, nahlédneme do jejich emočního světa.
Avšak širší kontext událostí, který výstava dále 
sděluje, dokáže otřást i dogmaty, o kterých jsme 
nikdy nemuseli pochybovat. Výstava pojednává 
o sociální nerovnosti i extrémizmu a formálně se 
pohybuje na hraně dokumentu a fikce. 
en The commented tour will be led by sculp-
tor Pavel Karous, who will take you for a walk 
through the sculptural works of real socialism 
and real capitalism in the public space of the 
town of Blansko. Take children, dogs and hipsters 
with you. Experience the welcome diversification 
of a boring summer weekend afternoon. Meeting 
in front of the Blansko City Gallery. 
k / c Ivana Hrončeková
Zuzana Janečková: MIKSI EI? 
2. 10. – 7. 11. 
Výstava tematizuje výměnu tradičních rolí mezi 
člověkem a zvířetem. Navazuje na rezidenci 
ve finské Mustarindě, v průběhu které se mezi 
umělkyní a finským špicem Miksim vytvořilo 
vztahové pouto. Výraz “Miksi ei?” ve finštině zna-
mená “Proč ne?” a symbolicky tak naznačuje light 
motiv výstavy, překonávání zavedených scénářů. 
V prostoru Pracovny se tak přesuneme do finské 
přírody a třeba se podíváme i na alternativní ver-
zi nejsmutnější scény z Nekonečného příběhu. 
en The exhibition focuses on the exchange of 
traditional roles between man and animal. It fol-
lows up on the residence in Mustarinda, Finland, 
during which a relationship was formed between 
the artist and the Finnish Spitz Miksi. The phrase 
"Miksi ei?" in Finnish means "Why not?" and 
thus symbolically indicates the light motif of the 
exhibition, overcoming the established scenarios. 

In the area of the Office, we will move to Finnish 
nature and, maybe look at an alternative version 
of the saddest scene from The Neverending Story. 
k / c Ivana Hrončeková

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

Kateřina Molišová: Uhlobaroni 
6. 10. – 10. 11. 
Výstavní projekt si především klade otázky vzta-
hující se k ekologii a etice vztahu člověka k život-
nímu prostředí: Je pro dnešního člověka prove-
ditelné a představitelné vzdát se neekologických 
paliv, materiálů a produktů, které mu usnadňují 
život, ale jejichž škodlivosti si ani nepřiznává? 
A je tato závislost a nevědomost či instinktivní 
hromadění opravdu vinou jen a pouze každého 
z nás anebo jsme nevědomky pod diktátem 
několika "vyvolených", stojících v čele těžařských 
společností? V textilním sousoší postav bez 
přesných rysů a proporcí, vyplněném nerostným 
bohatstvím, vyobrazuje autorka magnáty velkých 
těžařských společností, jejichž služeb všichni 
využíváme, přestože neznáme jejich tváře.
en The exhibition project primarily asks ques-
tions related to ecology and ethics of the rela-
tionship between humans and the environment: 
Is it feasible and imaginable for today's man 
to give up non-ecological fuels, materials, and 
products that make his life easier, but whose 
harmfulness he does not even acknowledge? 
And is this dependence and ignorance or 
instinctive accumulation really the fault of each 
and every one of us, or are we unwittingly under 
the dictates of a select few at the head of ex-
tractive companies? In a textile sculpture of fig-
ures without precise features and proportions, 
filled with mineral wealth, the author depicts the 
tycoons of the big extractive companies whose 
services we all use, even though we do not 
know their faces. In addition to its educational 
narrative, the exhibition may also fulfill the need 
to come face to face with these anonymous 
magnates. 
k / c Jana Šalíková, Johanka Kalaninová

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

haus de pnojekt: Sich horizontal machen, bitte 
8. 9. – 25. 9. 
Sich horizontal machen, bitte je výstava kolektivu 
haus de pnojekt (Anni Haunia & Rita Vaali). 
Instalaci tvoří hrbolaté sochy a textilní objekty. 
Všechny textilie, které používáme, nesou různé 
textury a historie. Spolu s různými vůněmi, jsou 
v nich ozvěny minulosti, opuchlé, kolísavé a chvě-
jící se pocity. Pocity různorodé, jedny záludnější 
než druhé. Chceme tento prostor věnovat zra-
nitelnosti, měkkosti a únavě. Jsme zranitelní, 
měkcí a unavení. Jste srdečně zváni, abyste 
s námi zpomalili a byli unavení, pokud na to máte 
chuť. Klidně se posaďte na zem a lehněte si do 
horizontální polohy, jak naznačuje název výstavy. 
Položte se, nasaďte si spící klobouk a zdřímněte 
si – zdřímnutí je nejlepší, bohaté a důležité. 
en Sich horizontal machen, bitte is an exhibition 
by haus de pnojekt collective (Anni Haunia & 
Rita Vaali). The exhibition is an installation that 
consists of e.g. giddy and bumby sculptures 
and textile pieces. All the textiles we use carry 
diverse textures and histories with and within 
them: There are various smells, hints of pasts 
and swelling feelings, wobbly and trembling 
feelings, all kinds of feelings, some trickier than 
others. We want to dedicate this space for vul-
nerability, softness and tiredness. We are vulner-
able, soft and tired. You’re warmly welcome to 
slow down and be tired with us if you feel like it. 
Feel free to sit on the floor and lie down, make 
yourself horizontal as the name of the exhibition 
suggests. Make yourself horizontal, put on your 
napping hat and take a nap – napping is the best, 
richtig & wichtig. 
k / c kolektiv haus de pnojekt (Rita Vaali, Anni 
Haunia)
Filozof struktur: Architekt a inženýr Jaroslav 
Josef Polívka (1886 – 1960) / Philosopher of 
structures: Architect and engineer Jaroslav 
Josef Polívka (1886 – 1960) 
29. 9. – 27. 10. 
Jaroslav J. Polívka spolupracoval na předních 
dílech meziválečné avantgardní architektury 
realizovaných hlavně v Praze a v Brně. V roce 
1939 emigroval do Spojených států amerických, 
kde se stal blízkým spolupracovníkem Franka 
Lloyd Wrighta a mezi lety 1946–1959 s ním navrhl 
osm projektů. Výstava v Galerii FaVU vychází 
z pětiletého mezinárodního výzkumu a představí 
jeho československé i americké působení. 
en Jaroslav J. Polívka collaborated on leading 
interwar works of avant-garde architecture which 
were realized mainly in Prague and Brno. In 1939 
he emigrated to the United States, where he be-
came a close collaborator of Frank Lloyd Wright, 
and between 1946 and 1959 he designed eight 
projects with him. The exhibition at the FaVU 
Gallery is based on five years of international 
research and will present its Czechoslovak and 
American activities. 
k / c Ladislav Jackson

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

Vladimír Houdek: Příběh zítřka / Story of 
Tomorrow 
6. 10. – 12. 11. 
k / c Petr Kamenický

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/Galerie-Umakart

Julie De Kezel: Division Bryophyta 
29. 9. – 18. 10. 
Julie De Kezel (1995) je vizuální umělkyně pochá-
zející z Belgie. Tematicky se zaměřuje ke vztahu 
k přírodě a propojení ročních období v koláži nosi-
telných a nenositelných uměleckých děl. Objekty 
vznikají z různorodých materiálů jako je solné 
těsto nebo nalezené přírodní objekty, které jsou 
v protikladu k extrémním syntetickým prvkům. 
en Julie De Kezel (Born Ghent 1995) is a visual 
artist based in Belgium. The spine of her work 
are drawings and authentic objects ready pres-
ent and/or used in her daily life. She focused on 
the relationship to nature and the interconnec-
tion of the seasons in a collage of wearable and 
non-wearable artworks. The objects are created 
from diverse materials such as salt dough, found 
natural objects, which are contrasted with 
extreme synthetic elements. 
k / c Kristýny Gajdošová a Tereza Vinklárková
Denisa Belzová, Radek Michálek, Pavel Kopřiva: 
Svobodné centrum hluboké nebevize / Free 
Center of Deep Skygazing 
7. 9. – 28. 9. 
Fotografický záznam plakátové formy je fragmen-
tem ze širšího cyklu více uměleckých forem dvou 

autorů – partnerů. Místo vzniku je letní malířský 
ateliér – Centrum hluboké nebevize. 
en Photographic poster as a fragment from 
a broader series of multiple artforms of two 
authors/partners. Place of happening is their 
summer atelier – The Center of Deep Skygazing. 
k / c Karin Písaříková

INDUSTRA ART • Areál Nové Zbrojovky, bílá 
budova naproti ZET.office • industra.space

Jana Svobodová, Tereza Štětinová, Lenka 
Chánová, Anna Wyrwová: Ženy / Women 
29. 9. – 26. 10.
Výstavnímu projektu jde zejména o deskripci 
individuálních osobností i výtvarných projevů 
autorek, které získávají na síle právě v momentu 
vzájemné feminní diskuze, spolupráce i konfron-
tace jejich artefaktů přímo ve výstavě. V rámci 
výstavního konceptu se představí autorky dvou 
generací. Mladší zastupují Anna Wyrwová (*1997) 
a Jana Svobodová (*1995), starší prezentu-
jí Tereza Štětinová (*1987) a Lenka Chánová 
(*1985). Umělecké výrazy jednotlivých autorek se 
zásadně liší výtvarnými médii i přístupy, ale mají 
navzájem i se 3Kurátorkami společný poetický 
projev, přítomného ženského ducha, cílevědo-
most, píli, cit pro detail a zejména uvědomělost 
síly v ženské kooperaci. 
en The exhibition project is primarily concerned 
with describing the individual personalities and 
artistic expressions of the artists, which gain 
strength precisely in the moment of mutual 
feminine discussion, cooperation and confronta-
tion of their artifacts directly in the exhibition. 
The exhibition concept will feature artists of two 
generations. The younger ones are represented 
by Anna Wyrwová (*1997) and Jana Svobodová 
(*1995), the older ones by Tereza Štětinová 
(*1987) and Lenka Chánová (*1985). The artistic 
expressions of the individual artists differ 
fundamentally in artistic media and approaches, 
but they share with each other and with the 
3Curators a common poetic expression, a pres-
ent feminine spirit, a sense of purpose, diligence, 
attention to detail and, above all, an awareness 
of strength in female collaboration. 
k / c 3Kurátorky (Kristýna Hájková, Alžběta 
Horáčková, Diana Kněžínková)

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

ART IS HERE: Nové a Moderní umění / 
New and Modern Art
Stálá expozice Nové umění přináší vybrané kapi-
toly a příběhy umění po roce 1945. Její osu tvoří 
umělecká sbírka a archiv Jiřího Valocha, klíčové 
osobnosti nejen kulturního Brna.
Dočasné intervence v expozici nového umění: 
Petr Veselý, Inez Tuschnerová, Kateřina Šedá, 
Jan Štursa
Dočasné intervence v expozici moderního 
umění: Alfons Mucha, Josef Šíma
Stálá expozice Moderní umění obsahuje díly 
Emila Filly, Toyen či Jana Zrzavého.
en Permanent exhibition New Art brings se-
lected chapters from the story of art after 1945. 
Its axis is the collection of Jiří Valoch, key figure 
of (not only) Brno cultural scene.
Temporary interventions in exhibition of New 
Art: Petr Veselý, Inez Tuschnerová, Kateřina 
Šedá, Jan Štursa
Temporary interventions in exhibition of Modern 
Art: Alfons Mucha, Josef Šíma 
Permanent exhibition Modern Art includes works 
by Emil Filla, Toyen or Jan Zrzavý. 
k / c Ondřej Chrobák, Petr Ingerle, Jana 
Písaříková
Rafani 
do / until 30. 1. 2022 
S20E04: Ne (16. 7. – 5. 9.)
S20E05: Hnutí (24. 9. – 14. 11.)
Atrium Pražákova paláce bude po celý rok 
„zasvěceno“ skupině Rafani. Rafani vystupují již 
dvacet let jako celek, nehledě na to, kdo aktu-
álně 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 pla-
káty, 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 kon-
krétních 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, performanc-
es 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.
Cena Jindřicha Chalupeckého 
24. 9. 2021 – 30. 1. 2022 
I v roce 2021 naváže Moravská galerie na minulé 
ročníky, kdy spolupracovala se Společností 
Jindřicha Chalupeckého na přípravě a realizaci 
výstavy mladých umělců do 35 let, které meziná-
rodní porota vybrala do této soutěže. Porota se 
rozhodla do finále Ceny Jindřicha Chalupeckého 
2021, již 32. ročníku místního nejvýznamnějšího 
ocenění pro autorky a autory do 35 let, vybrat 
čtyři umělkyně a umělce a jednu vícečlennou 
skupinu. Jsou jimi Robert Gabris, Jakub Jansa, 
Valentýna Janů, Anna Ročňová a umělecký ne-
-kolektiv Björnsonova. Společná výstavní prezen-

tace se uskuteční na podzim 2021 v Pražákově 
paláci v Moravské galerii v Brně. 
en In 2021, the Moravian Gallery will continue 
the previous editions when it cooperated with 
the Jindřich Chalupecký Society in organising 
an exhibition of young artists up to 35 years of 
age, selected by an international jury for this 
competition. The jury decided to select four art-
ists and one multi-member group for the finals 
of the Jindřich Chalupecký Award 2021, the 32nd 
edition of the most important local honour for 
artists under 35. They areRobert Gabris, Jakub 
Jansa, Valentýna Janů, Anna Ročňová and the 
artistic non-collective Björnsonova. The joint 
exhibition presentation will take place in autumn 
2021 at the Pražák Palace in the Moravian Gallery 
in Brno.

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

Brno předměstí Vídně
stálá expozice od / permanent exhibition
od / from 14. 11. 2019
Moravská galerie otevřela v Místodržitelském 
paláci první etapu nové dlouhodobé výstavy. Ex-
pozice je věnovaná umění 19. století a zabývá se 
uměleckým vztahem Brna a Vídně. Její součástí 
jsou oddíly věnované secesi, folklorismu a histo-
rismu. Expozice kombinuje ukázky umění i umě-
leckého řemesla – rozsáhlý studijní depozitář 
keramiky, porcelánu a skla. Výjimečný je rovněž 
grafický kabinet, který představuje pozoruhod-
nou sbírku rakouské secesní kresby a grafiky, jejíž 
jádro tvoří práce dvou největších rakouských 
secesních malířů Gustava Klimta a Egona Schiele-
ho. Nově byla expozice rozšířena o další místnost 
věnovanou obrazu Hlava Medusy od Petera 
Paula Rubense a soudobému vlámskému umění. 
Dočasná intervence v expozici Brno předměstí 
Vídně: Martin Skalický “Generation”. 
en In the Moravian Gallery in Brno in the Gov-
ernor’s Palace just has started the first stage of 
a long-term exhibition project devoted to 19th-
century art which is exploring the artistic links 
between Brno and Vienna. The show is divided 
into sections on the art nouveau, folklorism and 
historicism, and combines examples of art and 
arts and crafts drawn from a vast study deposi-
tory of ceramic, porcelain and glass. The graphic 
art room presents a remarkable collection of 
Austrian art-nouveau drawings and prints, the 
core of which are works by two luminaries of 
Austrian art-nouveau painting, Gustav Klimt and 
Egon Schiele. Temporary intervention in exhibi-
tion: Martin Skalický “Generation”. 
k / c Ondřej Chrobák, Jan Press
Civilizovaná žena: Ideál i paradox 
prvorepublikové vizuální kultury
8. 10. 2021 – 10. 7. 2022
Výstava sleduje paralelní procesy modernizace 
a ženské emancipace, které doprovázely vznik 
a rozvoj české moderní kultury a které kulmi-
novaly v meziválečné době. Jedním z klíčových 
svorníků těchto procesů byla postava nové – 
civilizované a moderní – ženy, jejíž modifikace se 
souběžně objevovaly rovněž jinde v Evropě. Tato 
postava se stala jedním z důležitých emblémů 
nově založeného státu – i skrze ní se první 
československá republika prezentovala dovnitř 
a navenek jako moderní, pokrokový a demokra-
tický stát. Pojem civilizovaná žena byl v českém 
prostředí poprvé použit ve stejnojmenné 
publikaci a výstavě, realizované na přelomu 
let 1929-1930 v Brně. Ačkoli je evidentní, že 
postava moderní a civilizované ženy se promítla 
do dobového malířství a sochařství a silně 
rezonovala zvláště v tvorbě první generace 
umělkyň s plnohodnotným vysokoškolským 
výtvarným vzděláním, její výtvarné podoby tvoří 
jen jednu z oblastí výstavy. Soustředí se rovněž 
na bydlení a životní styl, módu, grafický design, 
reklamu a film, ale také na humoristické kresby 
a karikaturu; zvláštní pozornost věnuje dobovým 
ženským "life-stylovým" časopisům. Spolupráce: 
Milena Dopitová, Libuše Heczková 
en The exhibition traces the parallel processes 
of modernisation and women‘s emancipation, 
which accompanied the birth and growth of 
Czech modern culture and culminated in the 
interwar period. One of the common denomina-
tors of these processes was the character 
of a new – civilised and modern – woman, 
whose variants were concurrently appearing 
elsewhere in Europe. This figure became one 
of the important emblems of the newly-
established state – and through it the first 
Czechoslovak Republic presented itself inwardly 
and outwardly as a modern, progressive and 
democratic state. The term 'civilised woman' 
was used in the Czech environment for the 
first time in a publication and an exhibition with 
the same title at the turn of 1929-1930 in Brno. 
Exhibition of a Modern Woman, held at the Brno 
Trade Fair only half a year earlier, as its primary 
sources. Although the character of a modern 
and civilised woman evidently projected itself 
onto period painting and sculpture and strongly 
resonated particularly in the work of the first 
generation of female artists with a complete 
university education in art, its visual form con-
stitutes only a part of the exhibition. It will also 
concentrate on housing and lifestyle, fashion, 
graphic design, advertising and film, as well 
as humorist cartoons and caricatures; special 
attention will be given to period women's and 
'life-style' magazines. Cooperation: Milena 
Dopitová, Libuše Heczková 
k / c Martina Pachmanová, Kateřina Svatoňová

(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

Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům /  
Dušan Jurkovič. The Architect and His House.
Stálá expozice / Permanent exhibition
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 Herrmanna 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 Jurkovičem 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 architecture 
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 un-
derstand 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 under-
stand what the essence of the shape of things 
follows from.
k / c Rostislav Koryčánek

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

Josef Hoffmann: Inspirace / Inspirations
Stálá expozice / Permanent exhibition
Josef Hoffmann: Otto Prutscher
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 Brt-
nici poukazuje na výraznou provázanost mezi 
těmito dvěma osobnostmi. 
en An Austrian designer and architect, an impor-
tant figure in the Vienna Secession Movement led 
by Gustav Klimt, and one of the founding design-
ers 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

MUZEUM MĚSTA BRNA • Špilberk 210/1 
(E4) • út – ne / Tue – Sun 9:00 – 17:00 • 
www.spilberk.cz

Kouzelný svět 
do / until 26. 9.
Mezinárodní výstava naivního umění reprezentuje 
tvorbu několika desítek umělců z dvanácti zemí 
světa. Vedle nových, pro tuto výstavu speciálně 
vytvořených obrazů, jsou prezentována i díla 
ze sbírky Spolku přátel naivních a amatérských 
umělců. Z českých zástupců tohoto druhů 
umění představuje MuMB např. Brňana Dušana 
Chaloupku nebo Jana Hrušku, který „maloval“ 
nezaměnitelnou technikou – za použití injekční 
stříkačky a jehly. Postupné nanášení barev tak 
působí jako tkaní či vyšívání. 
en The International Exhibition of Naive Art 
represents the work of several dozen artists from 
twelve countries around the world. In addition to 
new paintings specially created for this exhibi-
tion, works from the collection of the Association 
of Friends of Naive and Amateur Artists are also 
presented. Among the Czech representatives 
of this type of art, MuMB presents, for example, 
Dušan Chaloupka from Brno or Jan Hruška, who 
"painted" with an unparalleled technique – using 
a syringe and a needle. Gradual application of 
paints acts as a form of weaving or embroidery.
Symboly vládců / Symbols of Rulers
do / until 31. 12.
Výstava patří elitám od pravěku do novověku. 
Vybraným jedincům, kteří stáli na vrcholu spole-
čenské pyramidy a měli a dodnes mají mimořádný 
vliv na chod celého společenství. Jejich role se 
projevila nejvíce v krizových okamžicích, v dobách 
válek, přírodních katastrof, epidemií. Předměty 
představené na výstavě jsou oslňující ukázkou 
vkusu a špičkového šperkařského umění s leskem 
zlata, stříbra a drahokamů a to napříč staletími.
en The exhibition belongs to elites from prehis-
tory to the modern age. It belongs to chosen 
ones who stand at the top of the social pyramid 
and still have extraordinary influence on the 
course of the societies. Their role shows the 
most in the time of crises, war, natural disaster, 
and pandemic. The objects presented at the 
exhibition are a stunning examples of taste and 
top jewelry art with a luster of gold, silver and 
precious stones across the centuries.
Bedřich Franz – daguerrotypie/ Daguerrotype 
Brno – Zelný trh 1841 
do / until 31. 12.
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 dozvě-
dět 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 brněn-
ské Fakulty výtvarných umění VUT. Uskuteční se 
v prostorách západního křídla hradu Špilberku.
en The goal of the project is to present Vladimír 
Preclík’s works in a broader context, not only 
in conjunction to particular life situation (life 
and relationship with sculptor Zdena Fibichová) 
but also from the social, cultural, and political 
context (normalization era and the impact of it) 
and also from the aspect of cultural activities 
(founding of art groups, effect of group Trasa 
54, evolution of art practice of companions of 
his generation such as Kmentová, Zoubek, and 
Šimek). The project also aims to present Vladimír 
Preclík as a pedagogical, organizing, and very 
integrating character who leaves his mark on the 
Faculty of Fine Arts in Brno. The exhibition takes 
place in the West wing of Špilberk Castle.

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

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

OFF/FORMAT  • Gorkého 41 – dvorní trakt / 
yard (E3) • út / Tue 16:00 – 19:00, ne / Sun 
14:00 – 19:00 • www.offformat.cz

Epos 257 
22. 9. – 27. 10. 
Známý český umělec, skrytý za číslovkou ně-
kdejšího paragrafu věnováneho poškozování cizí 
věci, se vždy pohyboval ve veřejném prostoru 
zvláště domovské Prahy a zabýval se jeho tématy. 
Uzurpací sdíleného prostoru i nezájmem o něj, 
městským vizuálním smogem, jeho nechtěný-
mi obyvateli bez přístřeší či nepovšimnutým 
životem náletové dřeviny. Jak říká, vždy přitom 
reaguje na své okolí, na to, co se zde dotkne 
a osloví. Z tohoto principu bude vycházet také 
připravovaná výstava v galerii OFF/FORMAT, rea-
gující na parametry a ikonografii jejího urbánního 
prostředí. 
en The well-known Czech artist, hidden behind 
the number of the former paragraph devoted 
to property damage, has always moved in the 
public space, especially his hometown Prague, 
and dealt with its themes. The usurpation of the 
shared space and the lack of interest in it, the 
city's visual smog, its unwanted homeless inhab-
itants without shelter or living unnoticed life in 
the woods. As he says, he always reacts to his 
surroundings, to what he touches and addresses 
here. The upcoming exhibition in the OFF/
FORMAT gallery, responding to the parameters 
and iconography of its urban environment, will 
also be based on this principle. 
k / c Ondřej Navrátil

POSTPOST GALLERY • Orlí 22 (F6) • 
po-ne /Mo–Sun 10:00 – 22:00 • 
facebook.com/postpost.gall

Daniela Ponomarevová: Mode: unreal 
6. 9. – 1. 10.
Inštalácia balansuje na hranici možností chápania 
reality fyzického a virtuálneho priestoru. Apeluje 
na princípy fungovania spoločnosti, vplyv skres-
leného vnímania transformácií online prostredí či 
nutnú naivitu armád vykorisťovaných pracovníkov 
konzumnej spoločnosti. Zároveň je pozvaním 
pod povrch vizuálne nasýteného, no kulisami 
formovaného sveta nebezpečnej každodennosti.
en The installation balances on the border of the 
possibilities of understanding the reality of physi-
cal and virtual space. It appeals to the principles 
of the functioning of society, the influence of 
distorted perception of transformations of online 
environments or the necessary naivety of armies 
of exploited workers of the consumer society. At 
the same time, it is an invitation beneath the sur-
face of a visually saturated, yet scenery-shaped 
world of dangerous everyday life.
k / c Viktória Pardovičová
Max Lysáček 
4. 10. – 31. 10. 
k / c Viktória Pardovičová

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
SVITAVA – transmedia art lab • 
Slaměníkova 23b • svitava.org

Experimentální prostor pro průzkum a refle-
xi nových technologií v umění i společnosti, 
ne¬hierarchizovaných forem sebevzdělávání 
skrze praxi a interdisciplinární spolupráci v post-
-digitální době. 
en Experimental space for exploration and 
reflection of new technologies in art and soci-
ety, non-hierarchical forms of self-education 
through practice, interdisciplinary ways of 
cooperation and implementation in the post-
digital age.
Workshop: VR pro audiovizuální umění 
a tvorba biomů. Martin Dlabaja 
11. 9. 10:00–17:00 
VR učinila v posledních pěti letech mílové kroky 
vpřed jak technologicky, tak i v demokratizaci 
nástrojů a jejich přístupnosti, které v roce 2021 
obnáší open-source nebo ne-komerčně "free 
to use" programy. Workshop Vám představí 

velmi jednoduchou cestu, jak se dostat k tvorbě 
vlastních realit pro VR, či desktop, pomocí volně 
přístupných nástrojů jako Blender, Unreal Engine 
4 a největší fotogrammetrické, fotorealistické 
databáze modelů přírody a urbanistické krajiny, 
pojmenované Quixel Megascan. Tvorba umění ve 
VR nebyla nikdy snazžší. Přijďte si vytvořit vlastní 
planetu a biomy a prohlídnout si ji ve VR. 
en In the last five years, VR has reached mile-
stones in the technological field as well as in the 
democratization of tools and their accessibility, 
which in 2021 include open-source or non-com-
mercially “free to use" programs. The workshop 
will introduce you to a very simple way to create 
your own realities for VR or desktop, using freely 
accessible tools such as Blender, Unreal Engine 4 
and the largest photogrammetric, photorealistic 
database of nature and urban landscape models, 
named Quixel Megascan. Creating art in VR has 
never been easier. Come and create your own 
planet and biomes and see it in VR.
Workshop: AI na vlastní kůži. Helena Lukášová, 
Lenka Hamošová, Tomáš Javůrek 
25. 9. 10:00–17:00 
Sobotní den bude věnovaný umělé inteligenci 
nejen v kontextu umění. Helena Lukášová před-
staví umělecké projekty, na kterých se AI jako 
(spolu)autor podílela. Otevřeme diskuzi o simu-
laci lidského chování, kreativitě a autonomním 
strojovém myšlení. Následně si s Lenkou Hamo-
šovou sami otestujete fungování AI, způsoby jak ji 
vnímáte z vlastní perspektivy a jak AI prostupuje 
současný propojený svět lidi a digitálních médií. 
Po obědě následuje část s Tomášem Javůrkem, 
který kriticky zkoumá, jak učící se algoritmy 
bezostyšně vklouzávají nejen do běžného života, 
ale i do mnohých kreativních procesů. Naše 
technologická gramotnost však často za tímto 
nenápadným vývojem zaostává. Pojďme alespoň 
o malý kousek posunout startovní čáru na dráze 
od závislosti k tvořivosti a ponořme se na chvilku 
do vod neuronových sítí. Tento workshop je 
určený všem zvědavcům, předešlá znalost infor-
mačních technologií není nutná. 
en Saturday will be dedicated to artificial intel-
ligence not only in the context of art. Helena 
Lukášová will present art projects in which AI 
participated as a (co)author. We will open a dis-
cussion on the simulation of human behaviour, 
creativity and autonomous machine thinking. 
Subsequently, you and Lenka Hamošová will test 
the functioning of AI yourself, how you perceive 
it from your own perspective and how AI perme-
ates the current interconnected world of people 
and digital media. After lunch, we will follow up 
with a part with Tomáš Javůrek, who critically 
examines how learning algorithms shamelessly 
slip not only into everyday life but also into many 
creative processes. However, our technological 
literacy often lags behind this inconspicuous 
development. Let's move the starting line on the 
track from dependence to creativity by at least 
a little bit and dive for a while into the waters 
of neural networks. This workshop is intended 
for all curious people, previous knowledge of 
information technology is not necessary.
Workshop: Experimentální zvuková laboratoř. 
Jiří Y. Suchánek 
9. 10. 10:00–17:00 
Experimentální zvuková laboratoř se senzory 
a audio mikropočítačem pro zvukové interakce 
Bela. Témata: čtení skrytých jevů, extenze 
smyslů, zkoumání procesů skrze zvuk, principy 
sonifikace v umění. Více na svitava.org 
en Experimental sound laboratory with sensors 
and an audio microcomputer for Bela sound in-
teractions. Topics: reading hidden phenomena, 
an extension of the senses, exploring processes 
through sound, principles of sonification in art. 
More at svitava.org

TERÉN • Zelný trh 294/9 (F5) • jasuteren.cz
Terén je dramaturgická a produkční platforma 
bez vlastního souboru a stálé scény, která celo-
ročně produkuje jedinečné divadelní a hraniční 
umělecké projekty.
Spooky Butt 3: Co-Parasitic / Microbial 
Regression
4. – 12. 9.

 
Závěrečná část třídílné mezinárodní výstavní 
série na téma lidské tělesnosti a nevyjasně-
ného vztahu k vlastní tělesné schránce, která 
probíhá od července do září 2021 v katakom-
bách pod Centrem experimentálního divadla 
na Zelném trhu. 
en The final part of the three-part international 
exhibition series on the theme of corporeality 
and an unclear relationship to one's own body, 
which takes place from July to September 2021 
in the catacombs under the Center of Experi-
mental Theater at Zelní trh.
k / c Šimon Kadlčák, Daniel Hüttler
Divadlo Líšeň: Zpověď bachaře
20. 9., 11. 10. 
Hrůzný kabaret o metodách zušlechťování lidské 
rasy. Výpovědi vrahů a obětí. Na jevišti kovové 
loutky, šrot a ostnatý drát. Host Terénu.
en A horror cabaret about the methods of refin-
ing the human race. Testimonies of murderers 
and victims. Metal puppets, scrap and barbed 
wire on stage. Guest of Terén.
honey and dust: outside the box 01 
22. 9., 23. 9.
Scénického dílo slovenského uskupení Med 
a prach zaměřené na pomezí vědeckého a umě-
leckého poznávání světa je inspirováno badatel-
ským odkazem Gregora Johanna Mendela.
en The scenic work of the Slovak group Med 
a prach focused on the border of scientific and 
artistic discovery of the world is inspired by the 
research legacy of Gregor Johann Mendel.
Divadlo Líšeň: Hygiena krve 
24. 9., 15. 10.
Divadelní zúčtování s komunistickou minulostí. 
Odpověď na mementa lásky i hrůzy vrytá do 
omítek cel žalářů. Host Terénu. 
en A theatrical settlement with the communist 
past. The answer to the memento of love and 
horror engraved in the plaster of dungeon cells. 
Guest of Terén.
Wojtek Ziemilski: Sex 
19. & 20. 10.
Inscenace polského režiséra Wojtka Ziemil-
ského pro šest performerů, kteří společně tkají 
rozvětvenou literární krajinu. Proběhne v Domě 
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Krajiny vášní

27. 8. - 31. 10. 2021
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CIVILIZOVANÁ ŽENA
IDEÁL I PARADOX PRVOREPUBLIKOVÉ VIZUÁLNÍ KULTURY
CIVILISED WOMAN 
IDEAL AND PARADOX OF THE VISUAL CULTURE  
OF THE FIRST CZECHOSLOVAK REPUBLIC

8. 10. 2021—10. 7. 2022
MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC
MORAVSKÉ NÁM. 1, BRNO
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FAIT GALLERY
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umění města Brna. Aktéři: Bernardeta Babáková, 
Markéta Lisá, Zuzana Fuksová, S.d.Ch., Ivan 
Palacký & Vojtěch Staňek. 
en A production by Polish director Wojtek Ziem-
ilski for six performers who weave a branched 
literary landscape together. It will take place 
in the House of Arts Brno. Actors: Bernardeta 
Babáková, Markéta Lisá, Zuzana Fuksová, S.d.Ch., 
Ivan Palacký & Vojtěch Staňek.

We Are Gob Squad And So Are You 
29. 10.
Mezinárodní umělecká skupina Gob Squad (DE / 
GB) se vrací po dvou letech do Brna. V prosto-
rách HaDivadla uvede introspektivní performa-
tivní přednášku We Are Gob Squad And So Are 
You a projekci krátkometrážního autorského 
filmu Live Long And Prosper.
en The international art group Gob Squad 
(DE / GB) is returning to Brno after two years. 
In the space of HaDivadlo they will present an 
introspective performative lecture We Are Gob 
Squad And So Are You and a screening of the 
short film d’auteur Live Long And Prosper.

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

Gideon Horváth: Faunův bál / The Faun´s Ball 
7. 9. – 9. 10. 
Postava fauna v původním výkladu představuje 
plodnost, mužskou sílu a skrývá i určité proti-
chůdné lidské vlastnosti. Právě faunovu rozporu-
plnost, hypersenzitivitu i resilienci vnímá Gideon 
Horváth jako zdroje emancipační síly, skrze které 
formuluje obrazy queer světa.
en In mythology faun mainly represents fertility 
and male strength, but besides that he hides 
opposite human characteristics. It is Faun's in-
consistency, hypersensitivity and resilience that 
Gideon Horváth perceives as sources of eman-
cipatory force, through which he formulates 
images of the queer world.
k / c Flóra Gadó

Daniela Ponomarevová: Plán – DELTA /  
Plan – DELTA
19. 10. – 20. 11.
Daniela Ponomarevová ve svém projektu Plán 
– DELTA pracuje s fiktivní postapokalyptickou 
událostí reagující na stav civilizace. Zastoupené 
objekty představují útržky, segmenty či zbytky 
vyvrhnutého modulu, který se vlivem exploze 
odthnul od kosmické kolonizační lodi DELTA. Pro-
jekt přináší příběh, hovořící o domnělém zániku 
Země, z níž se během uplynulých let stal pouze 
jakýsi testovací objekt, přechodné místo pro 
lidstvo, které neodvratně čeká zničení obrovským 
asteroidem. Toto katastrofické klišé je zde využito 
záměrně, pád asteroidu reprezentuje neodvrat-
nost a sílu přesahující lidské možnosti.
en In her project Plan – DELTA, Daniela Pono-
marevová works with a fictional post-apocalyptic 
event responding to the state of civilization. 

Objects, you may see in exhibition, represent 
fragments, segments or remnants of the ejected 
module, which detached from the space colo-
nization ship DELTA due to the explosion. The 
project tells a story about the supposed demise 
of the Earth, which in recent years has become 
only a test object, a temporary place for human-
ity, which inevitably awaits destruction by a huge 
asteroid. This catastrophic cliché is used here 
deliberately, the fall of an asteroid represents in-
evitability and power beyond human capabilities.
k / c Katarína Hládeková

GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE
Lucia Tkáčová, Katarína Hrušková: 
Husto v ústech / Mouthing thicket
31. 8. – 6. 11.
Umělkyně Katarína Hrušková a Lucie Tkáčová 
pojímají výstavu především jako silný somatický 
a emocionální zážitek, který nám umožní procítit 
vlastní tělo a jeho smysly a vjemy. 
en Artists Katarína Hrušková and Lucie Tkáčová 
understand the exhibition primarily as a strong 
somatic and emotional experience that will 
allow us to feel our own body and its senses and 
perceptions.

KONTEXT
Blast Theory, Darius Kazemi, Lenka Hámošová 
a Pavol Rusnák: Make Karen Strange 
7. 9. – 6. 11. 
I druhá výstava z cyklu App Art se zaměřuje na 
uživatelskou zkušenost, kterou díky používání 
mobilních technologií sdílíme. Jedním z feno-
ménů této zkušenosti je tzv. selfie, autoportrét 
pořízený mobilním zařízením. V rámci výstavního 
cyklu se na současné technologie – aplikace 
a weby – díváme jako na modifikace fotoaparátu. 
Nevystavujeme primárně obrazy, zaměřujeme se 
zde na stroje k jejich produkci.
en The second exhibition from the App Art se-
ries also focuses on the user experience, which 
we share thanks to the use of mobile technolo-
gies. One of the phenomena of this experience 
is the so-called selfie, a self-portrait taken by 
a mobile device. As part of the exhibition cycle, 
we understand current technologies – applica-
tions and websites – as camera modifications. 
We do not display images, we focus on devices 
as tools for their production.
k / c Barbora Trnková

ČERNÁ SKŘÍŇKA • fasáda Galerie TIC
Ladislav Mirvald: Ticha / Silences
10. 8. — 30. 9.
Karanténa nám nabídla nečekanou spoustu vol-
ného času. Z potřeby tento čas vyplnit a zbavit 
se pocitu prázdnoty vznikl akustický výzkum 
ticha, které tato situace (v prostředí kulturních 
institucí) produkuje. 
en Quarantine offered us an unexpected amount 
of free time. The need to fill this time and get rid 
of the feeling of emptiness created an acoustic 
research into the silence that this situation (in the 
environment of cultural institutions) produces.

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 neob-
vyklých perspektiv s využitím přístupů současné 
umělecké praxe – performance, deep listeningu, 
autentického pohybu, světelného designu, soni-
fikace, 3D možností či parametrické architektu-
ry/generativního navrhování.
en The new format of the Villa Tugendhat exhibi-
tion 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 archi-
tecture/generative design.
Interpretace 3: AVA + Move the City – 
TRHLINY / SITUACE: Pohyb a poslech 
každodennosti vily Tugendhat
1. 9. – 26. 9.
Běžná návštěva Vily Tugendhat je pro návštěvníky 
známou serializovanou zkušeností, při níž je vila 
prezentovaná v zažitém konvenčním rámci kul-
turně hodnotných architektonických detailů. Náš 
kolektiv pracuje s introspektivními a prodlou-
ženými módy vnímání jedince v prostoru skrze 
zvukové a pohybové praktiky změny pozornosti. 
Ty mohou vést k unikátní osobní zkušenosti bez 
přímých vizuálních vazeb na prostředí vily díky 
pohybově-meditativním postupům autentického 
pohybu nebo aktivního poslechu. Zároveň lze 
toto změněné vnímání a nové významové vrstvy 
zprostředkovat širší veřejnosti prostřednictvím 
výsledné filmové koláže.  
en A normal visit to Vila Tugendhat is a familiar 
serialised experience for visitors, where the 
villa is presented within a familiar conventional 
framework of culturally valuable architectural 
details. Our group works with introspective and 
extended modes of perceiving the individual in 
a space through sound and movement practices 
of changing attention. These can lead to unique 
personal experiences without direct visual 
connections to the villa environment through 
movement and meditative practices of authen-
tic movement or active listening. At the same 
time, this altered perception and new layers of 
meaning can be conveyed to a wider audience 
through the resulting film collage. 
INTERPRETACE 4: Vladimír Burian + ASD DF: 
Zahradní Iluminace 
30. 9. – 31. 10. 
Jedním ze základních principů vily je propojení 
interiéru a exteriéru. Zahrada se stává součástí 
jednoho prostoru, obývaného a formujícího. 
Prosklené stěny hlavního obytného prostoru 
rozhodně nejsou pasivním účastníkem naší 
existence. Vyžadují akci – vyžadují pohled. 
Charakteristickým rysem této městské zahrady 

je zbytkové světlo soustavy městského osvětlení. 
Uniformní spektrum s výraznou monochromatic-
kou stopou oranžového světla se stává neoddě-
litelným pozadím pro vnímání jakékoliv městské 
krajiny. Pokud chceme zahradu vily zvýraznit na 
tomto pozadí, nabízí se možnost nasvítit ji a od-
dělit tak blízké okolí vily (tedy vlastní zahradu) 
pomocí změny světelné chromatičnosti.  
en One of the basic principles of the villa is 
the connection between the interior and the 
exterior. The garden becomes part of one 
space, inhabited and shaped. The glass walls of 
the main living room are certainly not a passive 
participant in our existence. They demand ac-
tion – they demand a view. Residual light of the 
urban lighting system is a characteristic feature 
of this urban garden. A uniform spectrum with 
a distinct monochromatic trace of orange light 
becomes an inseparable backdrop for the 
perception of any urban landscape. If we want 
to highlight the garden of the villa against this 
background, there is the possibility of lighting it 
and thus separating the immediate surroundings 
of the villa (i.e. the garden itself) by changing the 
light chromaticity.
Přednáška Vladimíra Buriana / Lecture by 
Vladimír Burian 
2. 10. 19:00 
O trendech umělého osvětlování a jejich vývoji 
(v rámci Dne architektury) 
en On trends in artificial lighting and their 
development (part of the Architecture Day 
programme)

ZAAZRAK|DORNYCH • Koliště 701/4 (F6) • 
Otevřeno během akcí nebo po domluvě / 
open at the time of the event or by 
appointment +420 777 487 712 • 
www.facebook.com/zaazrakdornych

Zaazrak|Dornych se nachází v prostoru pod 
železničním nadjezdem mezi ulicemi Koliště 
a Dornych. Funguje v nepravidelných intervalech 
převážně vernisážovou formou.
en Zaazrak|Dornych is located in an area under 
the railway overpass between Koliště and 
Dornych Streets. It opens at irregular intervals 
mainly for vernissages.
Stach Szumski 
od / from 14. 10.
TIPY NA VÝLET

GaP / GALERIE A PROSTOR • Kollárova 27, 
Znojmo • www. galerieaprostor.cz

Stanislav Diviš: Krajiny vášní – niterná oslava 
barev a jejich symbolických přesahů / Stanislav 
Diviš: Landscapes of Passion – inner celebration 
of colours and their symbolism
27. 8. – 31. 10. 
Barevná plátna Stanislava Diviše (1953), symboly 
české postmoderny, téměř vždy podněcují naši 
představivost. Ve Znojmě se Diviš představí 
cyklem Krajiny vášní, v němž malířsky zpracoval 
fragmenty přípravných skic hudebních partitur 
Leoše Janáčka. Rukopis skladatele, který se 

nedočkal své realizace v hudbě, rozvinul Diviš 
do obrazových kompozic. 
en Colourful paintings made by Stanislav Diviš 
(1953), a symbol of the Czech postmodernism, 
almost always fuel our imagination. Diviš is mak-
ing his introduction in Znojmo with Landscapes 
of Passion, a painted version of fragments of 
unfinished sketches of sheet music (partitura) 
of Leoš Janáček. Diviš shaped into paintings 
the composer’s style, which couldn’t been born 
into music.

GALERIE JOSEFA JAMBORA • Brněnská 475, 
Tišnov • st, pá / We, Fr 14:00 – 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.

 
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 forem. Objekty doplňují 
rozměrné digitální tisky na plátně. Součástí 
výstavy je intervence soch Cloud a Paprika ve 
veřejném prostoru města Tišnova.
en The exhibition of the pioneer of 3D tech-
nologies in modeling sculptures Tomáš Medek 
presents a slice of his newest work. The essen-
tial topic of sculptures is structures of natural 
shapes that offer an unaccustomed view into 
the organic growth a decomposition of plant 
forms. The large format prints on canvas ac-
company the objects. The intervention into 
public space in Tišnov of sculptures Cloud and 
Pepper is part of the exhibition.
k / c Marta Sylvestrová, Radka Kaclerová
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. Představuje 
ilustrace z knihy pro děti Apolenka z modrotisku 
autorky Romany Košutkové a ilustrátorské dvoji-
ce 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 pat-
terns and explores the traditional craft of indigo 
printing in the Moravian region. 
k / c Radka Kaclerová, Romana Košutková

KRAJSKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ  
VE ZLÍNĚ • Vavrečkova 7040, Zlín • út–ne / 
Tu–Sun 10:00 – 18:00 • www.galeriezlin.cz

Zlínský salon mladých 2021: Země pod nohama 
8. 9. – 31. 9. 
Zlínský salon mladých 2021 představí témata, 
která rezonují v tvorbě mladých umělců a uměl-
kyň z Česka a Slovenska. Výstavní jury, která 
v předchozích letech vybírala umělce k účasti 
na salonu, vystřídala kurátorská dvojice Tereza 
Záchová a Nikolas Bernáth. 
en Zlín Youth Salon 2021 presents themes that 
resonate in the work of young artists from the 
Czech Republic and Slovakia. The exhibition jury 
from previous years, was replaced by the cura-
torial duo Tereza Záchová and Nikolas Bernáth.

FOTOGRAF FESTIVAL #11 
Praha, fotografestival.cz

Pozemšťané*ky / Earthlings
2. 9. – 17. 10.
Motivem jedenáctého ročníku Fotograf Festivalu 
je představa přírodního metabolismu obrazů 
a důvěra ve schopnost zachytit v něm stopy 
měnící se reality kolem nás. Ten se pojí s pře-
svědčením, že lidová, ne vědecká praxe může 
být vodítkem v zobrazování klimatické krize 
a v odhalování principů pozemšťanství.
en The motif of the eleventh edition of the Foto-
graf Festival is the idea of a natural metabolism 
of the image and trust in the capacity to capture 
within it traces of the reality that is changing 
around us. This also has to do with the convic-
tion that folk, non-scientific practice can serve 
as a guide on how to depict the climate crisis 
and uncover the principles of terrestrialness. 
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