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Současné umění v brněnských galeriích
Contemporary Art in Brno Galleries
1. 11. – 31. 12. 2021

Brno

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

 UMA Audioguide 
 � mimo mapu / off the map

DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA / HOUSE OF ARTS 
BRNO • Malinovského nám. 2 • út – ne /  
Tue – Sun 10:00 – 18:00 • 
www.dum-umeni.cz
1. PATRO A PROCHÁZKOVA SÍŇ

Ester Krumbachová
24. 11. – 6. 3. 
Monografická výstava představuje doposud 
komplexně nezveřejněnou pozůstalost Ester 
Krumbachové, významné režisérky, scénáristky, 
spisovatelky, výtvarnice a návrhářky filmových 
a divadelních kostýmů. Expozice obsahuje 
široké spektrum původního materiálu, fotografie 
i ukázky z filmů, na kterých se Ester Krumba-
chová podílela. Tyto artefakty jsou doplněny 
o performance, kurátorské projekce a interven-
ce současných umělců a umělkyň. Událost je 
zároveň umisťovací výstavou koček z kočičího 
útulku Tlapky Mochov. 
en The monographic exhibition presents the 
as yet unpublished complete estate of Ester 
Krumbachová, a remarkable film director, 
screenwriter, novelist, artist and designer of 
film and theater costumes. The exhibition will 
display the expansive web of original material, 
photographs and film excerpts to which Ester 
Krumbachová contributed. The artefacts will 
be complemented by performances, curated 
screenings and interventions by contemporary. 
The event is also a placement show of cats from 
the cat shelter Tlapky Mochov. 
k / c Edith Jeřábková, Kateřina Svatoňová

GALERIE JAROSLAVA KRÁLE
Tanja Boukal: Do You Know That We Have Lost?
24. 11. – 6. 3.
Díla Tanji Boukal se zabývají tématy, jako jsou 
boj o práci a přežití či migrace a s ní spojená 
sociální nouze. Jejím pracovním materiálem 
jsou vlákna, resp. textilie, které vyrábí pomocí 
různých technik. K profesionálně zvládnutému 
tradičnímu řemeslu tkaní či výšivky přidává Bou-
kal bystrý a empatický zájem o lidskou existenci.
en In her works Tanja Boukal explores themes 
such as struggle for work and survival or migra-
tion and the related social deprivation. The 
material she works in is threads, or textiles, that 
she makes using different techniques. The pro-
fessionally mastered traditional craft of weaving 
and embroidery is augmented by Boukal’s sharp 
and empathic interest in human existence.
k / c Berthold Ecker

DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU •  
Dominikánská 9

Stále ve hře: Výstava laureátů Ceny EXIT /  
Still in the Game: An Exhibition of the EXIT 
Award Winners 
8. 12. – 27. 3. 
Cena EXIT je soutěž pro studenty českých a slo-
venských vysokých uměleckých škol vyhlašovaná 
Fakultou umění a designu UJEP v Ústí nad 
Labem. Rok , i vzhledem ke specifičnosti celého 
pandemického období, se organizátoři rozhodli 
využít jako prostor k zhodnocení dosavadních 
výsledků a otevření diskuse o současných i bu-
doucích vizích. Ideálním odrazovým můstkem 
k takové bilanci bude společná výstava všech 
devíti, respektive desíti dosavadních laureátů 
a laureátek Ceny EXIT, na níž představí svoji 
aktuální tvorbu. 
en The EXIT Award is a competition for students 
of Czech and Slovak art academies created by 
the Faculty of Art and Design, Jan Evangelista 
Purkyně University in Ústí nad Labem. Due to 
the special nature of the pandemic period, the 
organizers have decided to take the year as an 
opportunity to evaluate the results so far and 
open a discussion about current and future 
visions. A joint exhibition of all nine (or ten, 
respectively) hitherto winners of the EXIT Award 
presenting their current work will be an ideal 
springboard for such an evaluation. 
k / c Eva Mráziková, Anna Vartecká
G99
Martin Maeller 
8. 12. – 23. 1. 
Umělecká praxe Martina Maellera je založena 
na osobní paměti, mytologii a popkultuře. 
Z předmětů a materiálů vytváří mnohovrste-

vnaté sochy a instalace, které se nacházejí 
v říši mezi zachovalou minulostí a nejistou 
budoucností. Láska a smrt, touha a ztráta 
jsou reflektovány stejně jako vlastní biografie, 
zpochybňování identity a kulturních zvyklostí. 
en Martin Maeller’s artistic practice is based on 
personal memory, mythology, and pop culture. 
He processes objects and materials into sculp-
tures and installations that dwell in a realm 
between preserved past and uncertain future. 
Love and death, desire and loss are reflected 
as well as his own biography, questioning iden-
tity and cultural conventions. 
k / c Anita Topínková

VAŠULKA KITCHEN BRNO • Centrum umění 
nových médií, Dům umění města Brna, 
Malinovského nám. 2 • út + čt / Tue + Thu 
10:00 – 18:00 • vasulkakitchen.org
FAIT GALLERY  • Ve Vaňkovce 2 • 
út – so / Tue – Sat 11:00 – 18:00 • 
www.faitgallery.com

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

 
REGISTRACE STANA FILKA je prozatím bez-
esporu nejrozsáhlejší výstavou tohoto autora, 
která má ambici technicky třídit a seřazovat 
soustředěný výběr (registr) jeho prací. Chce 
tak konat, aby umožnila didaktický vstup do 
tezauru zásoby i gramatiky tohoto všestranného 
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, which has the ambition to technically sort 
and organise a concentrated selection (regis-
ter) of his works. It intends to do so in order to 
provide 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 individ-
ual 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 • 
Starobrněnská 341 • galeriearchitektury.cz

Andi Schmied: Private Views. A High-Rise 
Panorama of Manhattan 
7. 10. – 26. 11. 
Navzdory ikonické povaze panoramatu Manha-
ttanu existují pouze čtyři místa, odkud může 
veřejnost tento pohled zažít, a to za cenu 
vstupného: Empire State Building, Rocke-
feller center, ONE World Trade Center a Edge 
na Hudson Yards. Všechny ostatní pohledy 
z výšky jsou soukromým privilegiem majitelů 
těch nejluxusnějších bytů. Andi Schmied na 
výstavě nabízí vhled do tohoto elitního světa, 
představuje surrealistické strategie přesvědčo-
vání realitních makléřů a umožňuje čtenářům 
obejít vrátné těchto luxusních nemovitostí. 
Návštěvník uvidí západ slunce z Trump Tower, 
výhled ze soukromého 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 Sibe-
rian marble used in soaking tubs overlooking 
the Statue of Liberty.
k / c Karolína Plášková
Gabu Heindl: Městské konflikty / Urban 
Conflicts 
9. 12. – 19. 2. 
Výstava vídeňské architektky a urbanistky Gabu 
Heindl představí její dlouhodobé téma: městské 
konflikty [Stadtkonflikte]. Politika se odehrává 
v městském prostoru: prostřednictvím gentrifi-
kace, autoritářských bezpečnostních opatření 
a podlézání zájmům investorů. V prostoru se 
vytváří zisk: z nedostatku bytů, z „betonového 
zlata“, z pozemků ve formě komodity. 

en The Viennese architect and urbanist Gabu 
Heindl’s exhibition presents her long-term topic: 
the urban conflicts [Stadtkonflikte]. Politics is 
made in urban space: through gentrification, 
authoritarian security measures and adaptation 
to investment interests. Also, profit is made: from 
a housing shortage and “concrete gold” to urban 
space as a capital investment. 
k / c Karolína Plášková

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

Ateliér duchů / Ghost studio 
Ateliér herních studií FaVU VUT 
13. 10. – 30. 12. 
Ateliér Duchů se pohybuje v meziprostoru 
akademické sféry a herního vývoje. Naším cílem 
je produkce na pomezí vývoje her, nakladatelství 
a volné tvorby. Pracujeme v duchu mezioboro-
vého optimismu, kam patří rozšíření stávajícího 
pohledu na videohry v kontextu současného 
umění a kultury. V prostorách Kina Art 
představujeme interaktivní instalaci Herna duchů, 
která kombinuje prvky arkádové herny a sport-
baru. Instalace tak reprezentuje nejen řez atel-
iérovým inventářem, ale také ambivalentní postoje 
k mainstreamovému chápání herní kultury. 
en Ateliér Duchů moves in the interspace of the 
academic sphere and game development. Our 
goal is production on the border between game 
development, publishing, and free creation. We 
work in the spirit of interdisciplinary optimism, 
which includes broadening the current view of 
video games in the context of contemporary art 
and culture. In the premises of Kino Art, we have 
created an interactive installation Herna Duchů 
(„Ghost Game Room“), which combines elements 
of an arcade game room and a sports bar. The 
installation thus represents not only a section 
of the studio's inventory but also ambivalent 
attitudes towards a mainstream understanding of 
game culture. 
k / c Vojtěch Vaněk
Martin Lacko: Smolder 
13. 10. – 30. 12. 
Tvůrčím východiskem Martina Lacka, čerstvého 
absolventa malířského ateliéru Vladimíra Skrepla 
na AVU, je digitální ilustrace. Zabývá se ale 
i tradičním médiem malby, nebo programováním 
specifických her-obrazů. Forma u něj zvláštním 
způsobem ladí s intenzitou obsahu. Ten je 
i přes expresivní gesto a divokou barevnost 
křehký, dvojznačně senzitivní, religiózně vtipný. 
Digitální popkultura se snoubí se středověkým 
gobelínem. Grimes s antickým mýtem. Posvátné 
s profánním. Eros i Thanatos jako řeřavé uhlíky 
doutnají ze spodních vrstev Martinových expre-
sivních obrazů. 
en The creative starting point of Martin Lacko, 
a recent graduate of Vladimír Skrepl's painting 
studio at the Academy of Fine Arts, is digital 
illustration. But he also works in traditional 
medium of painting, or programming of specific 
artworks in form of computer games. However, 
the form in a special way harmonizes with the 
intensity of the content. Despite his expressive 
gesture and wild colours, it’s fragile, ambiguously 
sensitive, and spiritually funny. Digital pop culture 
is combined with the medieval tapestry, Grimes 
with ancient myth, Sacred with the Profane. 
Both Eros and Thanatos smolder like glowing 
embers from the lower layers of Martin's expres-
sive images.
k / c Miroslav Maixner
Trasy Brno: Jinýma očima / Brno Routes:  
With Different Eyes 
27. 10. – 15. 12. 
Celoroční projekt, jehož kurátory jsou tým Galerie 
Art spolu s tvůrci Tras Brno, představuje v několika 
edicích sérii tematických tras, které kolemjdou-
cím zprostředkovává stěna v průchodu vedle Kina 
Art. Po tématech architektury, slow walk a dance 
music se tak dostávají ke slovu brněnské brown-
fieldy. Novou trasu po netradičně zajímavých 
místech šedé zóny města, fyzicky zprostředková-
vá velkoformátová mapa vedle kina a také online 
aplikace. instagram.com/trasy_brno/ 
en The year-round project, curated by the Gal-
erie 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 untradi-
tionally 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

Tomáš Kajánek: Exsecutio 
2. 10. – 7. 11. 
Videoinstalace Tomáše Kajánka v blanenské 
galerii 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 ne-
museli pochybovat. Výstava pojednává o sociální 
nerovnosti i extrémizmu a formálně se pohybuje 
na hraně dokumentu a fikce. 
en Tomáš Kajánek's video installation opens up 
other current social issues. Through the stories 
of people who, as a result of the spiral of fore-
closures, have found themselves in a life situation 
reminiscent of a horror film, we get a glimpse 
into their emotional world. However, the broader 
context of the events that the exhibition commu-
nicates can also shake dogmas that we have never 
had to doubt. The exhibition deals with social 
inequality and extremism and formally straddles 
the line between documentary and fiction. 
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 fin-
ské Mustarindě, v průběhu které se mezi umělkyní 
a finským špicem Miksim vytvořilo vztahové pouto. 
Výraz “Miksi ei?” ve finštině znamená “Proč ne?” 
a symbolicky tak naznačuje light motiv výstavy, 
překonávání zavedených scénářů. V prostoru Pra-
covny se tak přesuneme do finské přírody a třeba 
se podíváme i na alternativní verzi 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 exhibi-
tion, 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
Šárka Pelikánová: AKLIMATIZACE „ ty zajdi pro 
dřevo, já dojdu pro vodu“ / ACCLIMATIZATION 
"you go for wood, I will go for water” 
4. 12. – 31. 12. 
Výstava o procesu zvykání si ale i radosti spojené 
se změnou bydliště. Autorka přestěhovala z města 
na venkov, do domu, který stavěla s pomocí 
svých blízkých. To, co ji po dlouhé týdny přišlo 
jaksi samozřejmé a ani to nevnímala, se najednou 
hlásí o slovo, nastává aklimatizace. Teplo už není 
abstraktní pojem, ale nutnost sekání dřeva, slovník 
se rozšířil o znalosti celé řady nářadí a úkonů, 
stav vody se sleduje pohledem do studny. Není 
to jen nový začátek, ale zároveň i návrat domů, 
do kraje, v němž vyrůstala. Drobná zátiší, kresby 
a předměty tak dokumentují každodenní údiv, 
únavu ale i radost a intenzitu z prožívaného 
prostředí. 
en An exhibition about the process of getting 
used to, but also the joys associated with 
a change of residence. The author moved from 
the city to the countryside, to a house she was 
building with the help of her loved ones. What 
seemed normal to her for many long weeks and 
she didn't even notice it, suddenly comes to the 
fore, acclimatization ensues. Heat is no longer an 
abstract concept, but the necessity of chopping 
wood, the dictionary has expanded to include 
knowledge of a wide range of tools and tasks, 
the water level is monitored by looking into the 
well. It is not only a new beginning but also return 
home, to the region in which she grew up. Small 
still lifes, drawings, and objects thus document 
everyday astonishment, fatigue but also joy and 
intensity from the experienced environment.
k / c Jana Písaříková
Bronislava Orlická, Dominik Styk: Scénické 
zamyšlení nad kolektivním snem / Scenic 
reflections on a collective dream 
4. 12. – 31. 12.
Dominik Styk i Bronislava Orlická pracují s textil-
ními technologiemi, které užívají pro své výtvarné 
koncepty. Dominik textil sešívá a vytváří z nich 
objekty a Bronislava vyplétá texty a kresby na 
domácích pletacích strojích za použití mikrokont-
roléru Arduino a programu AYAB. 
en Dominik Styk and Bronislava Orlická work 
with textile technologies, which they use for 
their artistic concepts. Dominik sews the textiles 
and creates objects from them, and Bronislava 
weaves texts and drawings on home knitting 
machines using the Arduino microcontroller and 
the AYAB program. 
k / c Noemi Purkrábková

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 vztahu-
jící se k ekologii a etice vztahu člověka k životnímu 
prostředí: Je pro dnešního člověka proveditelné 
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 "vyvo-
lených", 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 questions 
related to ecology and ethics of the relation-
ship 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 depen-
dence 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 extractive companies? In a textile 
sculpture of figures without precise features 
and proportions, filled with mineral wealth, the 
author depicts the tycoons of the big extrac-
tive 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 • 
po – pá / Mon – Fri 10:00 – 18:00 • 
www.facebook.com/FaVU.VUT

Drive to Survive: Fast and Furious 
DUMB 
10. 11. – 1. 12. 
Multisensuální pozorování obsahuje padání z růz-
ných odporových a synchronních děl. Neskutečná 
tvorba pregnantně a strukturálně pohlcuje neo-
mylnost uměleckých produkcí. Absorbuje náhod-
né hyperrychlostní padání z různých komplexních, 
nepostřehnutelných zdrojů. Překračuje vertikální 
antiteze zpochybňující a alegorizující hermetic-
kou, ekvivalentní uměleckou produkci, zatímco 
samoorganizované padání recykluje a absorbuje 
zdroj kolaborativních děl. Tento reflexní a inova-
tivní zdroj recykluje a pohlcuje řadu výtvorů, které 
jsou výsledkem rychlosti umělecké spedice. 
en Multisensual observation involves descending 
from various resistive and synchronous works. 
The incredible oeuvre pregnantly and structurally 
absorbs the infallibility of art productions. It ab-
sorbs accidental hyperspeed drops from various 
complex, imperceptible sources. It transcends 
vertical antithesis questioning and allegorizing 
hermetic, even equivalent artistic production, 
while self-organized falling recycles and absorbs 
the source of collaborative works. This reflective 
and innovative source recycles and swallows 
several creations that are the result of the speed 
of artistic forwarding. 
k / c DUMB
Daniel Nováček: Uzlové body / Nodal points 
8. 12. – 5. 1. 
Výstava je prologem k dystopické budoucnosti, 
ve které bude i v Česku běžnou praxí vytvářet 
šperky či make-up s funkcí zabraňovat algoritmům 
v detekci a rozpoznávání obličejů. Prozatím se 
u nás použití maskovacích technik vztahuje spíše 
k aktivismu a přímým akcím, nicméně je vhodné 
se připravit na stav, kdy bude nošení techno-sub-
verzivní módy součástí každodennosti. Výstava 
kolážově propojuje různorodé umělecké přístupy 
a podněcuje šíření povědomí o principech identi-
fikačních technologií. 
en This exhibition is a prologue to a dystopian fu-
ture, in which even in Czechia it will be common-
place to create jewellery and make-up designed 
to stop algorithms from detecting and recognizing 
faces. So far, the use of masking techniques in 
our country relates mostly to activism and direct 

action. However, it is appropriate to prepare 
for a future in which the wearing and use of 
techno-subversive fashion will become a part of 
the mundane experience. The exhibition presents 
a collage of different artistic approaches and aims 
to spread knowledge about the principles of face 
recognition technologies. 
k / c Hana Drštičková

GALERIE PITEVNA • Komenského nám. 2 •  
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

Na instalaci, která byla zpětnou vazbou 
místu poskytující prostor pro proběhlou výstavní 
činnost, navazuje v současné době prezentace 
časopisu Bublina, který ohledává možnosti 
intermediálního představení uměleckých projektů 
v rámci virtuálního prostoru. 
en The installation, which was the feedback for 
the place providing space for the past exhibition 
activities, currently follows the presentation of 
the Bublina magazine, which looks at the possibili-
ties of intermedia presentation of art projects 
within the virtual space.

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

Eva Jaroňová: Byla jedna kočička, v té kočičce 
rybička, v té rybičce vodička / There was a cat, 
in that cat was a fish, in that fish was water 
9. 11. – 29. 11. 
Autorka se v posledních letech zabývá tiskem 
originálních kreseb na oděv i bytový textil. 
V Umakartu představí nekonečné bytosti, které 
se svobodně spojují v environmentu světa. Mor-
fujícím vzorem na textilním materiálu se autorka 
snaží osvobodit od antropocentrického vnímání. 
en In recent years, the author has been printing 
original drawings on clothing and home textiles. 
In Umakart, she will present infinite beings who 
freely unite in the environment of the world. By 
using a morphing pattern on a textile material, the 
author tries to free herself from anthropocentric 
perception. 
k / c Karolína Kohoutková
Cluster of Digital Mycelium Network 
29. 11. – 14. 12. 
Veronika Špundová a Eleni Grigoriadu vystupující 
pod identitou @1100w0011ooo tvoří digitální 
strukturální klastry. Fascinovány neuronovými 
sítěmi a podhoubím připomínající propojo-
vání a kolektivní sdílení nekonečného toku dat 
přetvářejí nalezenou vizualitu materiálů, ze 
kterých vytahují skryté významy a skrze jejich 
vrstvení zprostředkovávají divákovi pocit nového 
materialismu. 
en Veronika Špundová and Eleni Grigoriadu per-
forming under the identity @1100w0011ooo form 
digital structural clusters. Fascinated by neural 
and mycelium networks reminiscent of intercon-
nection and collective sharing of an endless flow 
of data, they transform the found visuality of ma-
terials, from which they extract hidden meanings 
and through their layering convey to the viewer 
a feeling of new materialism. 
k / c Kristýna Gajdošová a Tereza Vinklárková
Martin Pondělíček: Chlorofílie / Chlorophilia 
14. 12. – 10. 1. 
Svět se mění. Košatý strom života chřadne. 
Z posledních sil vykvétá a plodí nový začátek. 
Koloběh všeho propuká do nového hávu a jiného 
času. To, co známe, je nenávratně pozměněno 
vnitřně i navenek. Jako první je to vidět 
v rostlinách. Zdá se, že pozorují a naslouchají. 
Podstaty se smísily a z emulzí se stávají 
homogenní kapaliny. Najednou tu nejsme sami. 
en The world is changing. The bushy tree of life 
withers. It blooms for the last time announcing 
the new beggining. The cycle of everything 
springs into a new guise and a different time. 
What we know is irreversibly altered internally and 
externally. First it could be seen in plants.They 
seem to be watching and listening. The bases are 
mixed and the emulsions become homogeneous 
liquids. Suddenly we are not alone here. 
k / c Jan Matýsek

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

Julie Hrnčířová: Invisible Workers
1. 11. – 26. 11.
Žijí tu s námi, stísněni v malých bytech, nená-
padní... Budují přitom nová města, budovy, školy, 
kanceláře, jsou naprosto nezbytní pro společnost, 
ale málokdo o nich ví a málokdo o ně jeví zájem. 
Narušují zdánlivě dokonalý systém, na okraji 
společnosti, nezapadají, nechtějí zapadnout... 
Ve svém fotografickém cyklu dokumentuje Julie 
Hrnčířová život polských dělníků v Norsku. Po 
dobu několika měsíců fotografovala jejich por-
tréty, místa kde žijí a jak si ve skromném zázemí 
vytvářejí svůj malý „polský svět.”
en They live here with us, cramped in small apart-
ments, inconspicuous... They build new cities, 
buildings, schools, offices, they are absolutely 
essential to society, but few know about them 
and few are interested in them. They disrupt the 
seemingly perfect system, on the fringes of so-
ciety, they don't fit in, they don't want to fit in... 
In her photographic series, Julie Hrnčířová docu-
ments the life of Polish workers in Norway. Over 
a period of several months, she photographed 
their portraits, the places where they live and 
how they create their own little "Polish world" in 
their modest background.
Bob Bicknell-Knight : Digging History
2. 12. – 5. 2.
Výstava Boba Bicknella-Knighta "Digging History", 
která přejímá výstavní konvence archeologického 
naleziště proměněného v muzeum, nás promítá 
do budoucnosti sužované pozůstatky zběhlého 
společenství Spots; autonomních robotic-
kých psů, které v současnosti vyrábí americká 
společnost Boston Dynamics. Výstava, která 
čerpá inspiraci z častého propagačního špatného 
zacházení s výtvory této společnosti, zpochyb-
ňuje, zda nové strojové technologie nepovedou 
k sociální stratifikaci. Představuje celé i částečné 
pozůstatky doprovázené řadou interpretačních 
materiálů a nechává nás domýšlet a připouštět si 
možnost chybné interpretace.
en Adopting the display conventions of the 
archaeological-site turned museum, Bob 
Bicknell-Knight's Digging History projects us 
into a future troubled by the remains of a rogue 
society of Spots; autonomous robot dogs cur-
rently being produced by the American company 
Boston Dynamics. Drawing inspiration from the 
company's frequent promotional mistreat-
ment of their creations, the exhibition calls into 
question whether new machine technologies will 
result in social stratification. Featuring whole and 
partial remains accompanied by a range of inter-

pretative materials, we are left to suppose and 
acknowledge the potential of misinterpretation.
k / c Pita Arreola-Burns, Elliott Burns

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
PRAŽÁKŮV PALÁC / PRAŽÁK PALACE •  
Husova 18

ART IS HERE: Nové a Moderní umění / 
New and Modern Art
Stálá expozice Nové umění přináší vybrané 
kapitoly a příběhy umění po roce 1945. Její osu 
tvoří umělecká sbírka a archiv Jiřího Valocha, 
klíčové osobnosti nejen kulturního Brna. Dočasné 
intervence v expozici nového umění: Markéta 
Othová, Pavel Büchler s Tomášem Džadoněm, 
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 selected 
chapters from the story of art after 1945. Its axis 
is the collection of Jiří Valoch, key figure (not 
only) Brno cultural scene. Temporary interven-
tions in exhibition of New Art: Markéta Othová, 
Pavel Büchler with Tomáš Džadoň, Petr Veselý, 
Inez Tuschnerová, Kateřina Šedá, Jan Štursa Tem-
porary 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.
S20E05: Hnutí (24. 9. – 14. 11.)
Atrium Pražákova paláce je po celý rok "zasvěce-
no" skupině Rafani. Rafani vystupují již dvacet let 
jako celek, nehledě na to, kdo aktuálně jsou jejich 
jednotliví členové. V Moravské galerii se před-
staví 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. 
en For the whole year the Atrium of the Pražák 
Palace is 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, perfor-
mances and videos, through to interventions in 
the public space. 
k / c Ondřej Chrobák
Cena Jindřicha Chalupeckého 
24. 9. – 30. 1. 
I v roce naváže Moravská galerie na minulé roč-
níky, kdy spolupracovala se Společností Jindřicha 
Chalupeckého na přípravě a realizaci výstavy 
mladých umělců do 35 let, které mezinárodní 
porota vybrala do této soutěže. Porota se roz-
hodla do finále Ceny Jindřicha Chalupeckého , 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 prezentace se 
uskuteční na podzim v Pražákově paláci v Morav-
ské galerii v Brně. 
en In 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 com-
petition. The jury decided to select four artists 
and one multi-member group for the finals of the 
Jindřich Chalupecký Award , 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 at the 
Pražák Palace in the Moravian Gallery in Brno.

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM /  
MUSEUM OF APPLIED ARTS • Husova 14

Jiří Pelcl design 
26. 11. – 26. 2. 2023
Přehlídka tvorby Jiřího Pelcla mapuje čtyřice-
tiletou kariéru předního českého designéra, 
který prošel řadou tvůrčích období odrážejících 
nejenom vývoj užitého umění posledních dekád, 
ale i politické, sociální a ekonomické změny. 
Cílem výstavy je otevřít pohled do zákulisí de-
signérské profese a přiblížit ji veřejnosti. Dřevo, 
kov, plast, papír, sklo, porcelán a textil. To jsou 
materiály, se kterými Jiří Pelcl v průběhu své 
kariéry pracoval, všechny se vždy snažil dokonale 
poznat a respektovat jejich přirozené kvality. De-
signérova tvorba bude v Uměleckoprůmyslovém 
muzeu dokumentována nejenom konkrétními 
produkty, ale především prostřednictvím pozadí 
jejich vzniku. 
en The retrospective of Jiří Pelcl's work charts 
the forty-year-long career of this leading Czech 
designer spanning multiple creative periods and 
reflecting both the development of the decora-
tive arts in the last decades and the political, 
social and economic changes. The exhibition 
aims to open up a view to the backstage of 
a designer's job and to let the public know what 
lies behind. Wood, metal, plastic, paper, glass, 
porcelain and textiles. During his career Jiří Pelcl 
worked with all of those materials, always trying 
to perfectly acquaint himself with each of them 
and respect their inherent characteristics. In 
the Museum of Applied Arts the designer's work 
will be documented by concrete products but in 
particular by the background to their origin.
Lucie Koldová: Lightness
26. 11. – 26. 2. 2023
Výstava bude první příležitostí představit 
šířeji Lucii Koldovou a její tvorbu domácímu 

publiku. Projekt je plánován jako komplexní dílo 
autorského týmu složeného z výrazných tvůrčích 
osobností. Vedle designérky Lucie Koldové vý-
stavu dotváří spolupráce s fotografkou Alžbětou 
Jungrovou, s grafickou designérkou Zuzanou 
Lednickou (Studio Najbrt) a kurátorkou Micha-
elou Kádnerovou. Pečlivě vybrané kusy před-
stavují designérčinu vrcholnou tvorbu. Soubor 
signálních děl čítá svítidla, s nimiž je spojována 
nejčastěji, ale i reprezentativní nábytkové kusy, 
které ji představují jako všestrannou autorku.
en The exhibition will be the first opportunity 
to introduce Lucie Koldová and her work more 
widely to a domestic audience. The project is 
planned as a complex work of an authorial team 
made up of prominent creative personalities. 
In addition to the designer Lucie Koldová, the 
exhibition is completed by cooperation with 
the photographer Alžběta Jungrová, graphic 
designer Zuzana Lednická (Studio Najbrt) and 
curator Michaela Kádnerová. Carefully selected 
pieces represent the designer's ultimate work. 
The set of signal works consists of luminaires, 
with which it is most often associated, but also 
representative furniture pieces, which present 
her as a versatile author.

MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC / GOVERNOR’S 
PALACE • Moravské náměstí 1a

Brno předměstí Vídně
stálá expozice od / permanent exhibition
od / from 14. 11. 2019
Moravská galerie otevřela v Místodržitelském 
paláci první etapu nové dlouhodobé výstavy. 
Expozice je věnovaná umění 19. století a zabývá 
se uměleckým vztahem Brna a Vídně. Její 
součástí jsou oddíly věnované secesi, folklori-
smu a historismu. Expozice kombinuje ukázky 
umění i uměleckého řemesla – rozsáhlý studijní 
depozitář keramiky, porcelánu a skla. Výjimečný 
je rovněž grafický kabinet, který představuje 
pozoruhodnou sbírku rakouské secesní kresby 
a grafiky, jejíž jádro tvoří práce dvou největších 
rakouských secesních malířů Gustava Klimta 
a Egona Schieleho. Nově byla expozice rozšířena 
o další místnost věnovanou obrazu Hlava Medusy 
od Petera Paula Rubense a soudobému vlámské-
mu 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. – 10. 7.
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 napříč Evropou byla 
postava nové – civilizované a moderní – ženy. 
I skrze ní se první československá republika 
prezentovala dovnitř a navenek jako moderní, 
pokrokový a demokratický stát. Tato představa 
silně rezonovala zvláště v tvorbě první generace 
umělkyň s plnohodnotným vysokoškolským 
vzděláním, výstava se však soustředí rovněž 
na bydlení, životní styl, módu, grafický design, 
reklamu a film, humoristické kresby, karikaturu 
a dobové ženské "life-stylové" časopisy. Spolu-
práce: 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. Through 
that as well, the first Czechoslovak Republic 
presented itself inwardly and outwardly as 
a modern, progressive and democratic state. 
This idea strongly resonated particularly in the 
work of the first generation of female artists 
with a complete university education in art. The 
exhibition will also concentrate on housing and 
lifestyle, fashion, graphic design, advertising and 
film, as well as humorist cartoons and carica-
tures; special attention will be given to period 
women's and 'life-style' magazines. Coopera-
tion: Milena Dopitová, Libuše Heczková 
k / c Martina Pachmanová, Kateřina Svatoňová

JURKOVIČOVA VILA / JURKOVIČ 
HOUSE • Jana Nečase 2 • 
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. – 1. 4.
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. Sna-
ha o porozumění podstaty tvaru věcí a funkce 
jejich dekoru, která provází celé Jurkovičovo 
dílo, je základem uvažování také mladé desig-
nérské dvojice Eduarda Herrmanna a Matěje 
Coufala. Jejich zájem se opírá o samotný proces 
a důvod vzniku věcí a v neposlední řadě také 
jejich praktický účel. 
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 think-
ing on the effort to understand the essence of 
the shape of things and the function of their de-
cor, which accompanied Jurkovič's entire work. 
Their interest is based on the process itself and 
the reason for the origin of things and, last but 
not least, their practical purpose.
k / c Rostislav Koryčánek

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
do / until 31. 3.
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 Hoffma-
na. Výstava v Rodném domě Josefa Hoffmana 
v Brtnici 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 • 
út – ne / Tue – Sun 9:00 – 17:00 • 
www.spilberk.cz

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.
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 Zdeňek Šimek
16. 9. – 2. 1.
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). 
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).

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY / MUSEUM 
OF ROMANI CULTURE • Bratislavská 67 • 
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. – 31. 12.
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, au-
thors 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 • út / Tue 16:00 – 19:00, ne / Sun 
14:00 – 19:00 • www.offformat.cz

V listopadu a prosinci budou v galerii prezentová-
ny 3 vítězné projekty otevřené výzvy VýTěr jejímž 
cílem je podněcovat a podporovat spolupráci vý-
tvarných teoretiků/teoretiček a umělců/umělkyň.
en In November and December, the gallery will 
present 3 winning projects of the VýTěr open call, 
the aim of which is to encourage and support the 
cooperation of art theorists and artists.
VýTěr : Alina Yessimbeková a Tereza 
Kučerová – Entropie – funguješ, ale nežiješ / 
Entropy - you function, but you do not live
3. 11. – 21. 11.
VýTěr : Barbora Šemberová a Ondřej 
Balada – Křehké věci / Fragile things 
24. 11. – 12. 12.
VýTěr : Tomáš Moravanský a Jan 
Gerych – Humblebrag 
15. 12. – 21. 12. a 4. 1. – 9. 1.

POSTPOST GALLERY • Orlí 22 • po-ne  / 
Mon – Sun 10:00 – 22:00 • Pro více informací 
o výstavách sledujte sociální sítě galerie /  
For more information about exhibitions, follow 
the gallery's social networks • facebook.com/
postpost.gall

Ateliér Duchů / Ghost Studio
8. 11. – 3. 12.
k / c Viktória Pardovičová
Timotej Kosmel: Stopy? / Tracks?
6. 12. – 7. 1.
k / c Viktória Pardovičová

SOLO OFFSPACE • Körnerova 9 • 
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 • 
út – pá, 13:00 – 18:00 • stromart.cz
SVITAVA – transmedia art lab • 
Slaměníkova 23b • svitava.org

Experimentální prostor pro průzkum a reflexi 
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 society, 
non-hierarchical forms of self-education through 
practice, interdisciplinary ways of cooperation 
and implementation in the post-digital age.
Workshop 
Ivo Strašil: Tvorba tištěných spojů / Creation 
of printed circuits boards 
4. 12. a 11. 12. 10:00–17:00 
Workshop je určený pro tvůrce pracující s DIY 
elektronikou, kteří se chtějí zdokonalit či i začít 
s vlastními návrhy desek tištěných spojů do 
svých uměleckých projektů. Workshop povede 
specialista na vývoj průmyslových, zdravotnických 
a dalších specializovaných elektronických zařízení 
ing. Ivo Strašil. Workshop se koná za finanční 
podpory statutárního města Brna. 
en The workshop is intended for artists and 
makers working with DIY electronics who want to 
improve or even just start with their own designs 
of printed circuits boards for their art projects. 
The workshop will be led by ing. Ivo Strašil, a spe-
cialist in the development of industrial, medical 
and other specialized electronic devices. The 
workshop is held with the financial support of the 
statutory city of Brno.
Workshop 
Mika Satomi: E-textil: šití elektroniky / 
E-textile – stitching electronics 
27. – 28.12. 10:00–17:00 
Workshop vedený berlínským „nerd“ umělcem 
Mikem Satomi (polovina skupiny KOBAKANT) při-
nese do Brna speciální nové materiální přístupy. 
Elektronický textil je technika, která k výrobě 
elektroniky používá metalizované nebo uhlíkem 
naplněné nitě a textilie, které jsou elektricky 
vodivé. Můžete plést senzory a vyšívat obvody. 
Na tomto workshopu bude představeno několik 
technik E-textilu pro výrobu textilních senzorů, 
jejich čtení pomocí Arduino/mikrokontrolérů 
a používání ve vlastních interaktivních projektech. 
en Workshop led by Berlin based „nerding“ 
artist Mika Satomi (half of KOBAKANT group) will 
bring special new material approaches to Brno. 
Electronic Textile is a technique that uses metal-
ized or carbon infused thread and fabric that are 
electrically conductive to create electronics. You 
can knit sensors and embroider circuits. In this 
workshop, I will introduce several E-Textile tech-
niques to make textile sensors, how to read them 
with Arduino/microcontrollers and use them in 
your own interactive projects.

TERÉN • Zelný trh 294/9 • jasuteren.cz
Terén je dramaturgická a produkční platforma bez 
vlastního souboru a stálé scény, která celoročně 
produkuje jedinečné divadelní a hraniční umě-
lecké projekty.
en Terén is a dramaturgical and production plat-
form without its own ensemble and permanent 
stage, which produces unique theatrical and art 
projects throughout the year.
Videogram: Lucia Nimcová 
3. 11. 19:00, Studio CED 
Série přednášek o současných podobách umění 
a kurátorské a umělecké praxi a teorii. 
en A series of lectures on contemporary art 
forms and curatorial and artistic practice and 
theory.
Za bílou velrybu 
8 & 9. 11. 19:30, OC Dornych 
Zvukově-divadelní mše za bájnou velrybu i svět 
spějící ke svému konci. Režie Petra Tejnorová. 
en An audio-theatrical mass for a mythical whale 
and a world coming to an end. Directed by Petra 
Tejnorová.
Videogram: Colin Self 
10. 11. 19:00, Studio CED 
Série přednášek o současných podobách umění 
a kurátorské a umělecké praxi a teorii. 
en A series of lectures on contemporary art 
forms and curatorial and artistic practice and 
theory.
PYL: Reality Surfing 
18. 11. 19:30, OC Dornych 

 
Vizuální performance, která divákům nabízí  
alternativní model soužití lidí a neživých entit.  
Brněnská premiéra nového projektu uskupení PYL. 
en A visual performance that offers viewers an 
alternative model of coexistence of people and 
inanimate entities. Brno premiere of the new 
project of the PYL group.
Divadlo Líšeň: Zpověď bachaře 
21. 11. 19:30, Sklepní scéna CED 
Divadelní zúčtování s komunistickou minulostí. 
Host Terénu. 
en A theatrical settlement with the communist 
past. Guest of Terén.
Videogram: Anna Kvíčalová 
24. 11. 19:00, Studio CED 
Série přednášek o současných podobách umění 
a kurátorské a umělecké praxi a teorii. 
en A series of lectures on contemporary art 
forms and curatorial and artistic practice and 
theory.
Rickey Mouse Fun House 
24. 11. 19:30, Sklepní scéna CED 
Koncertní performance. Smelly Free Cheese 
Jazz. Pasi Mäkelä a hosté. Host Terénu. 
en Concert performance. Smelly Free Cheese 
Jazz. Pasi Mäkelä and guests. Guest of Terén.
Videogram 
1. 12. 19:00, Studio CED 
Série přednášek o současných podobách umění 
a kurátorské a umělecké praxi a teorii. 
en A series of lectures on contemporary art forms 
and curatorial and artistic practice and theory.

Insider: Odkrývání reality / Unwrapping reality 
3. – 6. 12. 11:00, bytový prostor 
Performance kolektivu autorek pod vedením 
Cristiny Maldonado na pomezí virtuální a fyzické 
reality pro jednoho diváka. 
en Performance of a team of authors led by 
Cristina Maldonado on the border of virtual and 
physical reality for one viewer.
Videogram 
8. 12. 19:00, Studio CED 
Série přednášek o současných podobách umění 
a kurátorské a umělecké praxi a teorii. 
en A series of lectures on contemporary art 
forms and curatorial and artistic practice and 
theory.
Na brehu, Janus 
8. 12. 19:30, Sklepní scéna CED 
Tanečně-zvukový duet Roberty Štĕpánkové 
a Ivana Palackého. Host Terénu. 
en Dance-audio duet of Roberta Štĕpánková 
and Ivan Palacký. Guest of Terén.
Divadlo Líšeň: Spoutaný trávou 
10. 12. 18:00, Sklepní scéna CED 
Vyprávění nahého mnicha, císaře, generála 
a slona o životě, smrti i drobném hmyzu. Host 
Terénu. 
en A tale of a naked monk, emperor, general, 
and elephant about life, death, and small in-
sects. Guest of Terén.
D’epog: SÉRIE, SÉRIE, SÉRIE, SÉRIE 
12. & 13. 12. 19:30, HaDivadlo 
Organizace, systematizace, efektivizace, 
výkonnost, kontrola, ovládání, řízení, kolaps. 
Inscenace brněnského souboru D´epog a hostů 
Martina Blažíčka a Matúše Kobolky. Host Terénu 
a HaDivadla. 
en Organization, systematization, efficiency, 
performance, control, management, collapse. 
Production of the Brno ensemble D´epog and 
guests Martin Blažíček and Matúš Kobolka. Guest 
of Terén and HaDivadlo.
Tyhle: Obývací pokoj 
14. 12. 19:30, Sklepní scéna CED 
Expedice lidské představivosti do neprobádané-
ho teritoria nábytku. Host Terénu. 
en An expedition of the human imagination into 
the unexplored territory of furniture. Guest of 
Terén.

TIC GALERIE • TIC Brno, Radnická 4 • 
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. – 6. 11. 
Postava fauna v původním výkladu předsta-
vuje plodnost, mužskou sílu a skrývá i určité 
protichůdné lidské vlastnosti. Právě faunovu 
rozporuplnost, 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
16. 11. – 8. 1.
Daniela Ponomarevová ve svém projektu 
Plán – DELTA pracuje s fiktivní postapokalyp-
tickou událostí reagující na stav civilizace. Za-
stoupené objekty představují útržky, segmenty 
či zbytky vyvrhnutého modulu, který se vlivem 
exploze odthnul od kosmické kolonizační lodi 
DELTA. Projekt přináší příběh, hovořící o do-
mnělém 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 repre-
zentuje neodvratnost 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 
colonization 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 humanity, which inevitably awaits destruc-
tion by a huge asteroid. This catastrophic cliché 
is used here deliberately, the fall of an asteroid 
represents inevitability and power beyond hu-
man capabilities.
k / c Katarína Hládeková

GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE
Lucia Tkáčová, Katarína Hrušková: 
Husto v ústach / Mouthing thicket
14. 9. – 9. 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.
Julia Gryboś a Barbora Zentková: Invisible hand
19. 11. – 15. 2.
Julia Gryboś a Barbora Zentková recyklují mate-
riály a objekty, které ztratily tržní hodnotu a s ní 
také svůj původní význam a funkci. Představují 
sérii samonosných předmětů z ručně barvených 
tapisérií používaných jako specifický symbol 
trvalé efektivnosti. Každý jeden uzel tapisérie 
se zde stává znakem lidské práce a celkové úsilí 
se stává symbolem síly společné, každý jedinec 
tedy neustále pracuje sám za sebe, ale i v rámci 
a kontextu společnosti ve které žije. 
en Julia Gryboś and Barbora Zentková recycle 
materials and objects that have lost their 
market value and with that their original mean-
ing and function. They represent a series of 
self-supporting objects made of hand-dyed 
tapestries used as a specific symbol of lasting 
efficiency. Every single node of the tapestry 
here becomes a sign of human work and the 
overall effort becomes a symbol of a joint 
power, so each individual constantly works 
for himself, but also within the context of the 
society in which he lives.

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 

FAIT GALLERY
www.faitgallery.com
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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

App Art 3 
16. 11. – 8. 1. 
Celoroční cyklus výstav App Art v galerii Kontext, 
se věnuje aplikacím s uměleckým obsahem. 
První výstava se zaměřovala na politický rozměr 
aplikací, druhá na portrét a třetí, aktuální 
výstava, se blíže věnuje aplikacím, které pracují 
s textem. Na výstavě je například prezentován 
projekt Obvia Gaude dvojice Ľubomíra Panáka 
& Zuzany Husárové. Výstavu lze shlédnout pro-
střednictvím vlastního mobilu. 
en The year-round series of App Art exhibitions 
in the Kontext gallery is dedicated to applications 
with artistic content. The first exhibition focused 
on the political dimension of applications, the 
second on portraits, and the third, the current 
exhibition, closely focuses on applications that 
work with text. For example, the exhibition 
presents the project Obvia Gaude by the duo 
Ľubomír Panák & Zuzana Husárová. The exhibition 
can be viewed via your own mobile phone. 
k / c Barbora Trnková

ČERNÁ SKŘÍŇKA • fasáda Galerie TIC
Ondřej Homola: Ostrov ateliér 
2. 11. – 31. 12. 
Ondřej Homola publikuje dvojici koláží ze svého 
obrazového deníku, ve kterém komentuje ak-
tuální společenské dění, mixuje kulturní odkazy 
a rozvíjí vtipné obrazové hříčky. Deník existuje - 
podobně jako ateliérová práce, jež je pro autora 
typická - „sám pro sebe“. I když tak nějak počítá 
s divákem nebo čtenářem, přesto je vrcholně 
autentický a neutilitární. Co se stane, když dvě 
popsané čtvrtky zvětšíme a vytáhneme do 
světla ulice?
en Ondřej Homola publishes a pair of collages 
from his pictorial diary, in which he comments 
on current social events, mixes cultural refer-
ences, and develops funny pictorial puns. The 
diary exists - similar to the studio work that is 
typical of the author - "for himself". Even if he 
somehow counts on the viewer or the reader, 
he is still supremely authentic and non-utili-
tarian. What happens when we enlarge the two 
described Thursdays and pull them out into the 
street light?

VILA TUGENDHAT • VILA TUGENDHAT • 
Černopolní 45 • út – ne / Tue – Sun 
9:00 – 17:00 • www.tugendhat.eu • instagram.
com/moznosti_interpretace

Možnosti interpretace prostoru vily Tugendhat
červen – únor
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, sonifi-
kace, 3D možností či parametrické architektury /
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 5: Archipartitura / 
INTERPRETATION 5: Archiscore 
3. 11. – 5. 12.
Experiment Jiřího Suchánka (audio) a Martina 
Dlabaji (VR) propojuje virtuální realitu, zvuk a pro-
porce vily Tugendhadt. Její abstrahovaný model, 
kterým návštěvník může ve VR procházet, se stává 
svého druhu 3D partiturou, jejíž čtení - slyšení 
determinuje návštěvník vlastní interakcí s prosto-
rem. Vybrané atributy zvuků jsou provázány s pa-
rametry vily. Vše je generováno realtime. Projekt 
Archipartitura sonifikuje geometrii vily a přináší 
synestetický prožitek ve virtuální realitě. 1. 12., 
18:00 přednáška Jiřího Suchánka o sonifikaci. 
en The experiment by Jiří Suchánek (audio) 
and Martin Dlabaj (VR) combines virtual reality, 
sound and the proportions of Villa Tugendhat. 
Its abstracted model, which the visitor can walk 
through in VR, becomes a kind of 3D score, 
whose reading – hearing is determined by the 
visitor's own interaction with the space. Selected 
attributes of the sounds are linked to the param-
eters of the villa. Everything is generated in real 
ime. The Archiscore project sonifies the geometry 
of the villa and brings a synesthetic experience in 
virtual reality. 1. 12., 18:00 lecture of Jiří Suchánek 
on sonification

INTERPRETACE 6: Generate your Mies / 
INTERPRETATION 6: Generate your Mies
8. 12. – 9. 1. 
Výstava studentů fakulty architektury brněnské 
VUT a floridské mezinárodní univerzity v Miami 
pod vedením Jiřího Vítka a Erica Goldemberga. 
Jejich interpretace bude zaměřena na posun 
paradigmatu Miesovy architektury díky technolo-
gickému vývoji, který umožňuje integraci nových 
konceptů. V rámci generativního designu budou 
využita data získaná přímo z rozměrů a koncepce 
prostoru vily Tugendhat. Ta budou aplikována do 
digitálního programu, který na základě daných 
parametrů dá vzniknout novým strukturám a for-
mám, vedoucím k protoarchitektuře. Studenti bu-

dou tedy pracovat s architektonickým myšlením 
Miese van der Rohe, ale prostředky, jež mu nebyly 
v dané době dostupné. Metody generativního 
navrhování jsou inspirované biologií, evolucí, fyzi-
kou, kognitivní vědou, sociologií, ale i uměním. 
en An exhibition by students from the Faculty of 
Architecture at Brno University of Technology and 
Florida International University in Miami under the 
direction of Jiří Vítek and Eric Goldemberg. Their 
interpretation will focus on the paradigm shift of 
Mies' architecture due to technological develop-
ments that allow the integration of new concepts. 
The generative design will use data obtained 
directly from the dimensions and space concept 
of Villa Tugendhat. This will be applied to a digital 
program that, based on the given parameters, will 
give rise to new structures and forms leading to 
proto-architecture. The students will therefore 
work with the architectural thinking of Mies van 
der Rohe, but with means that were not available 
to him at the time. Generative design methods 
are inspired by biology, evolution, physics, cogni-
tive science, sociology, and art.

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 želez-
ničním 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 
do / until 4. 11. 
Nomadický post-graffiti ornament Stacha Szum-
ského, jedné z předních postav současné mladé 
polské umělecké scény, se organicky rozrůstá 
a pne od Sudet až po Japonsko a fyzickými zářezy 
i parazitováním na rozlehlé světové síti se jako trn 
nebo dráp zabodává do neurálních bodů těchto 
prostorových struktur a zanechává svůj nezamě-
nitelný otisk všude tam, kam dosáhne. 
en The nomadic post-graffiti ornament of Stach 
Szumski, one of the leading personas of young 
Polish art scene, organically grows and climbs 
different places from Sudetenland to Japan so 
as it parasitizes on the world wide web. It then 
rips these physical structures' neural points as 
a thorn or a claw and leave its significant imprint 
wherever it reaches.
Kristýna Hejlová 
od / since 18. 11. 
Motivy mnoha obrazů Kristýny Hejlové by se daly 
označit jako 'satanské' nebo 'démonické'. Zvláštní 
přitom je, že tato charakteristika platí nejen v pří-
padech, kdy tuto tématiku zpodobuje explicitně, 
ale třeba i tehdy, kdy maluje např. dům. 
en The motifs of Kristýna Hejlová's paintings 

could be described as 'satanic' or 'demonic'. The 
strange thing about it is, that this characteristic 
is valid not only when she depicts such themes 
explicitly, but also at times, when she paints, e.g. 
a house.

TIPY NA VÝLET
GAP / GALERIE A PROSTOR • Kollárova 27, 
Znojmo • www. galerieaprostor.cz

Ira Svobodová: Gaspard de la Nuit
2. 11. – 8. 12.
Inspirací pro vznik této výstavy byly skladby Mauri-
ce Ravela a stejnojmenná kniha Aloysia Bertranda. 
Odhaluje temné stránky bytí, tajemství konce 
a strach z hledání utajených pokladů. Výstava byla 
vytvořena přímo pro GaP.
en The exhibition was inspired by Maurice Rav-
el’s piano compositions and the book of the same 
name by Aloysius Bertrand. It reveals the dark 
side of existence, the mystery of the end and the 
fear of searching for the hidden treasures. The 
exhibition was created exclusively for GaP.
Současná česká ilustrace / Contemporary Czech 
Illustration
9. 12. – 31. 1.
Výstava je završením rezidenčního pobytu Nikoly 
Logosové, Jana Šrámka a Patrika Antczaka, kteří 
měli možnost nasát letní atmosféru Znojma 
a poté své zážitky, pocity a dojmy přenést do 
svých ilustrací. Výstavu doplní další finalisté 
soutěže Czech Grand Design: Barbora Idesová, 
Jindřich Janíček a Michal Bačák.
en The exhibition is an outcome of the art resi-
dency of Nikola Logosová, Jan Šrámek and Patrik 
Antczak, who had an opportunity to experience 
the summer atmosphere of Znojmo and then 
transform their emotions, feelings and impres-
sions into their illustrations. The exhibition is ac-
companied by other finalists of the Czech Grand 
Design competition: Barbora Idesová, Jindřich 
Janíček and Michal Bačák.

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

Zlínské salony 1936–1948 / Zlín salons 1936–1948 
6. 10. – 16. 1. 
Výstava reflektuje 85. výročí od uspořádání I. 
Jarního zlínského salonu. Věnuje se historii tohoto 
fenoménu již od prvních ročníků, během nichž 
pořadatelé hledali možnosti, jak tento výstavní 
formát uchopit v prostředí moderního města, 
jehož hnacím motorem byl průmyslový podnik 
Baťa. Výstava představuje polaritu tehdejší akvi-
ziční činnosti firmy Baťa oscilující od vyhraněně 
modernistického pólu, zastoupený například dílem 
Jindřicha Štyrského, až po realisticky zobrazenou 
oslavu kultu těla a fyzické práce vyjádřených 
u řady plastik. 

en The exhibition reflects the 85th anniversary 
of the organization of the First spring salon in 
Zlín. It is dedicated to the history of this phe-
nomenon since the first years, during which the 
organizers were looking for ways to capture this 
exhibition format in the environment of a mod-
ern city, which was driven by the Baťa industrial 
enterprise. The exhibition presents the polarity 
of the then acquisition activities of the Baťa 
company, oscillating from a distinctly modernist 
pole, represented for example by the work 
of Jindřich Štyrský, to a realistically depicted 
celebration of the cult of the body and physical 
work expressed in a number of sculptures.
k / c Vít Jakubíček
Zdeňka Saletová: z - NIT – ra 
10. 11. – 27. 2. 
Zdeňka Saletová patří ke střední generaci uměl-
ců, jejichž tvůrčí cesta je provázána se zlínskou 
výtvarnou scénou. Ačkoliv od počátku inklinuje 
k sochařství, její tvorba se formuje na mnohem 
širším základu a vyznačuje se mimořádným 
citem pro kombinaci rozmanitých výtvarných 
technik a přístupů. Tradiční sochařský materiál 
se tu objevuje vedle křehkého média papíru, sle-
potisky se doplňují s náročným procesem vyšívá-
ní, subtilní linie střídají pestrobarevné malířské 
vstupy. Přes variabilitu uměleckých postupů však 
její dílo zůstává silně vnitřně soudržné. Vychází 
z duchovního soustředění a skrze fragmenty 
skutečnosti proniká do dalších dimenzí, aby 
odkrylo hlubší principy utváření světa. 
en Zdeňka Saletová belongs to the middle 
generation of artists whose creative path is 
connected with the Zlín art scene. Although she 
has tended to sculpture from the beginning, her 
work is shaped on a much broader basis and is 
characterized by an extraordinary sensitivity for 
the combination of diverse art techniques and 
approaches. Traditional sculptural material ap-
pears here next to the fragile medium of paper, 
embossings are complemented by a demanding 
process of embroidery, subtle lines alternate 
with colorful painting inputs. Despite the vari-
ability of artistic methods, her work remains 
strongly internally coherent. It is based on 
spiritual concentration and, through fragments 
of reality penetrates into other dimensions in 
order to reveal the deeper principles of world 
formation.
k / c Pavlína Pyšná
Rozum versus cit²: Zlínský průmyslový design 
1959–1992 / Reason versus emotion²: Zlín 
industrial design 1959–1992
17. 11. – 27. 2. 
V pořadí druhá výstava se zaměří na dění 
v oblasti designu technických oborů ve Zlíně 
(Gottwaldově) a jeho širším okolí. Její počátek 
souvisí se zahájením výuky tvarování strojů a ná-
strojů ve Zlíně na vysokoškolské úrovni v roce 
1959. Konec představuje rozdělení Českosloven-
ska a zároveň zánik dosavadních společenských 
a ekonomických struktur spojených s rozpadem 

institucionálního rámce československého de-
signu. Dominantními osobnostmi pozorovaného 
období jsou zejména pedagogové a designéři 
Zdeněk Kovář a František Crhák, kteří svými 
pracemi spoluutvářeli svébytnou tvář nejen 
zlínského, ale i československého designu. 
en The second exhibition will focus on events 
in the field of design of technical disciplines in 
Zlín (Gottwaldov) and its wider surroundings. Its 
origin is connected with the beginning of the 
teaching of the shaping of machines and tools 
in Zlín at the university level in 1959. The end 
represents the division of Czechoslovakia and 
at the same time the demise of existing social 
and economic structures associated with the 
disintegration of the institutional framework of 
Czechoslovak design. The dominant person-
alities of the observed period are especially 
teachers and designers Zdeněk Kovář and 
František Crhák, who with their works co-
created the distinctive face of not only Zlín but 
also Czechoslovak design. 
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