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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
do/until 6. 3. 
Monografická výstava představuje doposud 
komplexně nezveřejněnou pozůstalost 
Ester Krumbachové, významné režisérky, 
scénáristky, spisovatelky, výtvarnice a ná-
vrhářky filmových a divadelních kostýmů. 
Expozice obsahuje široké spektrum původ-
ního materiálu, fotografie i ukázky z filmů, 
na kterých se Ester Krumbachová podílela. 
Tyto artefakty jsou doplněny o perfor-
mance, kurátorské projekce a intervence 
současných umělců a umělkyň. Událost je 
zároveň umisťovací výstavou koček z kočičí-
ho 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the as yet unpublished complete estate 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 comple-
mented by performances, curated screen-
ings 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?
do/until 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 profe-
sionálně zvládnutému tradičnímu řemeslu 
tkaní či výšivky přidává Boukal bystrý a em-
patický zájem o lidskou existenci.
en In her works Tanja Boukal explores 
themes such as struggle for work and 
survival or migration and the related social 
deprivation. The material she works in is 
threads, or textiles, that she makes using 
different techniques. The professionally 
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 
do/until 27. 3. 
Cena EXIT je soutěž pro studenty českých 
a slovenských 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 ote-
vření diskuse o současných i budoucích vi-
zích. 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 stu-
dents 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 vi-
sions. 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: soft sorrow 
do/until 23. 1. 
Umělecká praxe Martina Maellera je založe-
na na osobní paměti, mytologii a pop-
kultuře. Z předmětů a materiálů vytváří 
mnohovrstevnaté sochy a instalace, které 
se nacházejí v říši mezi zachovalou minu-
lostí 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 sculptures 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 identity and 
cultural conventions.

– 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 / REGISTRA-
TION 
OF STANO FILKO
do/until 8. 1. 
REGISTRACE STANA FILKA je prozatím 
bezesporu nejrozsáhlejší výstavou tohoto 
autora (nejen co se týče výstavní plochy, 
ale zejména počtu prací), 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. 
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 
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 individual elements. 
k/c Boris Ondreička
Lenka Vítková 
16. 2.–7. 5.

 
Výstava Lenky Vítkové akcentuje téma 
vizuálně-textového spojení a nechává jej 
vyznít díky rovnocenné prezentaci obrazů 
a textů vytvářejících spolu nedělitelný 
celek. Projekt je koncipován jako kom-
plexní prostředí skládající se z autorských 
textů a obrazů instalovaných do jakéhosi 
labyrintu, který scénickým způsobem vede 
návštěvníkův pohyb galerií. Souběžně 
s výstavou vychází stejnojmenná autorská 
publikace.
en Lenka Vítková’s exhibition emphasizes 
the theme of the visual-textual connection 
and lets it resonate thanks to the equal 
presentation of images and texts forming 
an indivisible whole. The project emerged 
as a complex environment consisting of au-
thorial texts and images installed in a kind 
of labyrinth, which scenically guides the 
visitor’s movement throughout the gallery. 
The author’s publication of the same name 
will be published simultaneously with the 
exhibition.

– MEM
Inge Kosková: Proud / Flow 
16. 2.–7. 5. 
Kurátorský výběr akcentuje suverenitu a pl-
nost kreslířčina projevu. Objevuje intenzitu 
grafitových a štětcových stop v záznamech 
hudby, vrstvené perokresby vnímá jako 
silové zářiče. Bez omezení formátem papíru 
vytvoří umělkyně jednu kresbu přímo 
v prostoru galerie.
en This curatorial choice emphasizes 
the sovereignty and fullness of the art-
ist’s speech. It unveils the intensity of 
graphite and brush strokes in music re-
cords and perceives layered line drawings 
as power emitters. The artist will create 
one drawing directly in the gallery space 
unhindered by the paper format or size. 
k/c Marie Štindlová a Lenka Vítková

– PREVIEW
Martin Vongrej 
16. 2.–7. 5. 
Slovenský konceptualista Martin Vongrej se 
systematicky věnuje vztahům mezi viděním 
a vědomím, hranicím lidského pohledu 
a vlivům viditelného i neviditelného na naši 
orientaci v časoprostoru. Tyto principy 
obvykle demonstruje v komplexních instala-
cích z kreseb, fotografií, zrcadel a textů. Ve 
Fait Gallery Preview ji ovšem vůbec poprvé 
založil na souboru malovaných geometric-
kých obrazů. Vernisáž 16. 2. 2022, 19:00
en The Slovak conceptualist Martin Vongrej 
systematically deals with the relations 
between vision and consciousness, the 
boundaries of the human view and the 
influences of the visible and the invisible on 
our orientation in time and space. He usu-
ally demonstrates these principles in com-
plex installations of drawings, photographs, 
mirrors and texts. In Fait Gallery Preview, 
however, he based it for the first time on 
a set of painted geometric paintings. 
k/c Jiří Ptáček

GALERIE ARCHITEKTURY • 
Starobrněnská 341 • galeriearchitektury.
cz

Gabu Heindl: Městské konflikty: Manifest 
bydlení / Urban Conflicts: A Housing 
Manifesto
do/until 17. 2.
Výstava je součástí probíhajícího výzku-
mu Gabu Heindl, který kriticky nahlíží 
roli architektury v rámci politik bydlení 
a plánování. V rámci aditivní koncepce 
dává výstava nahlédnout vývoj globální 
krize bydlení prostřednictvím rozhovorů 
s aktivisty a aktivistkami v oblasti bydlení 
v konkrétních kontextech Vídně, Brna, 
Norimberku, Londýna a Vancouveru. Heindl 
dění vztahuje ke svým projektům, které 
vychází ze specifického zájmu o hledání 
budoucích strategií v rámci (ne)uskutečně-
ných scénářů bytových politik Rudé Vídně. 
Stále se rozvijející Manifest bydlení si klade 
za cíl přispět k bojům za právo na bydlení 
a na město.
en The exhibition is part of Gabu 
Heindl’s ongoing enquiry into the critical 
agency of architecture within housing and 
planning politics. Within a procedural set-
ting, the exhibition gives an insight into the 
global housing crises with interviews with 
housing activists in the specific contexts 
of Vienna, Brno, Nuremberg, London and 
Vancouver. Heindl puts them in relation to 
her works, which are based on a specific 
interest in looking for tomorrow’s strate-
gies within the (un)realized futures in the 

housing policies of Red Vienna. The growing 
Housing Manifesto aims to contribute to the 
struggles for the right to housing and the city. 
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

Martin Lacko: Smolder 
do ledna / untill January 
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 popkul-
tura se snoubí se středověkým gobelínem. 
Grimes s antickým mýtem. Posvátné s profán-
ním. Eros i Thanatos jako řeřavé uhlíky 
doutnají ze spodních vrstev Martinových 
expresivních obrazů. 
en The creative starting point of Mar-
tin 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 spe-
cial 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 ex-
pressive images.
k/c Miroslav Maixner

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

Zen a údržba motocyklu: Obrazy Miroslava 
Štolfy / Zen and motorcycle maintenance: 
Paintings by Miroslav Štolfa 
9. 1.–6. 3.
Výstava pro Galerii města Blanska vychází 
z cyklu obrazů a kreseb věnovaných reflexi 
motocyklového sportu. S legendární knihou 
Zen a údržba motocyklu z roku 1974 tato 
výstava sdílí svoji snahu o kombinaci dvou 
na první pohled odlišných témat, jakým je 
duchovní meditace a mnohovrstevnatý vztah 
člověka a stroje. Obrazy pojaté ve stylu krotké 
moderny přináší nejen vhled do motorkář-
ského prostředí. K tomuto tématu se Štolfa 
dostal prostřednictvím své osobní zkuše-
nosti s motorkářstvím, pro své obrazy čerpal 
inspiraci z návštěv brněnského Masarykova 
okruhu. Neméně podstatnou součástí jsou 
také asambláže a obrazy věnované mikro-
struktuře stroje, v nichž realistická mechanika 
motorů a součástek přechází do podoby 
reflexe nejednoznačného vztahu k technicky 
orientované civilizaci. 
en The exhibition for the Blansko City Gallery 
is based on a series of paintings and drawings 
dedicated to the reflection of motorcycle 
sports. With the legendary book Zen and the 
Maintenance of a Motorcycle from 1974, this 
exhibition shares its effort to combine two 
seemingly different topics, such as spiritual 
meditation and the multi-layered relationship 
between man and machine. The paintings, 
conceived in the style of tame modernism, 
bring not only an insight into the motorcycling 
environment. Štolfa got to this topic through 
his personal experience with motorcycling, 
he drew inspiration for his paintings from 
visits to the Brno Masaryk Circuit. Equally 
important are assemblages and paintings 
dedicated to the microstructure of the 
machine, in which realistic mechanics of mo-
tors and components turn into a reflection 
of an ambiguous relationship to a technically 
oriented civilization.
k/c Jana Písaříková
Erik Sikora: Okolíkola 
9. 1.–6. 3.
Komentovaná prohlídka okolí kola slovenského 
multimediálního Džumělce v bílém prostoru. 
Na kole, na sáňkách, dle počasí a okolností. 
Muzikál v galerijní Pracovně. Zvuková nahrávka 
jízdy a všeho kolem okolo. Žádné artefakty, 
videa, či youtuberství. Oči si odpočinou, uši 
se ponoří. Bez pravidel a uměleckých her. 
Pobláznění smyslů, přinucení k prožití. Život 
v galerii. Da da okolo kola la la la. 
en Guided tour of the surroundings of 
the bicycle of the Slovak multimedia artist 
Džumělec in a white space. By bike, on sleds, 
depending on the weather and circumstanc-
es. Musical in the Gallery Workroom. Sound 
recording of the drive and everything around. 
No artifacts, videos, or youtube. Eyes rest, 
ears immerse. No rules and art games. The 
madness of the senses, forced to survive. Life 
in a gallery.
k/c Júlia Chodúrová Bútorová

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

Pavel Matoušek, Václav Dvořák: Mimo osu / 
Outside the Axis 
11. 1.–11. 2. 
Pavel Matoušek a Václav Dvořák se ve svých 
pracích dlouhodobě zabývají vizuálním 
vnímáním odlišných estetických architek-
tonických konceptů, které prezentují ve svých 
fotografiích. Tématem výstavního projektu 
Mimo osu je “jiné město”, které je k vidění 
opět v dočasných prostorách galerie Edikula. 
Výstava představuje dvě odlišné strany města, 
které se vzájemně doplňují a vytvářejí tak 
“nový” netradiční pohled na město. Série 
šesti velkoformátových fotografií spojuje 
abstraktní fotografie rozličných městských 
výjevů s detailními fotografiemi architek-
tonických anomálií. 
en Pavel Matoušek and Václav Dvořák 
have dealt for some time with the visual 
perception of different aesthetic architec-
tural concepts that they present in their 
photographs. The exhibition project shows us 
"another city," which can be seen again in the 
temporary premises of the Edikula Gallery. 

The exhibition presents two different sides 
of the city, which complement each other 
and thus create a "new" non-traditional view 
of the city. The series of six large-format 
photographs combines abstract photographs 
of various urban scenes with detailed photo-
graphs of architectural anomalies.
GALERIE FAVU • Údolní 244/53, budova U2 • 
po–pá/Mon–Fri 10:00–18:00 • 
www.facebook.com/FaVU.VUT
Daniel Nováček: Uzlové body / Nodal points 
do/until 5. 1. 
Výstava je prologem k dystopické budouc-
nosti, ve které bude i v Česku běžnou 
praxí vytvářet šperky či make-up s funkcí 
zabraňovat algoritmům v detekci a ro-
zpoznávání 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-subverzivní módy součástí 
každodennosti. Výstava kolážově propojuje 
různorodé umělecké přístupy a podněcuje 
šíření povědomí o principech identifikačních 
technologií. 
en This exhibition is a prologue to a dysto-
pian future, in which even in Czechia it will 
be commonplace 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 fu-
ture 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 prin-
ciples 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
GALERIE PRŮCHOD • výstavní prostor 
ve veřejném průchodu domem č. 212 na 
křižovatce ulic Úvoz a Údolní • non-stop
GALERIE UMAKART • Lidická 40 • non-
stop • www.facebook.com/Galerie-
Umakart

Martin Pondělíček: Chlorofilie / Chlorophilia 
do/until 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
Jiří Ferenc & David Holubec: Slavland 
10. 1.–1. 2. 
Slavland je reakcí na polohu umění, která se 
váže k estetizaci života v bývalém východním 
bloku. Studenti absolventstkých ročníků 
Fakulty výtvarných umění v Brně Jiří Ferenc 
(ateliér kresby a grafiky) a David Holubec 
(ateliér herních médií) se zajímají hlavně 
o současnou východní populární a meme 
estetiku. Konkrétně o estetiku každodenního 
života, ve kterém hledají záblesky „le-
gitimního“ umění. Legitimitu posouvají do 
kontextu, který si vytváří sám divák. Sbírají 
fotozáznamy střípků z reality a skládají je 
jako album na instagramový účet, ze kterého 
budou ve výstavě Slavland vycházet. 
en Slavland is a reaction to the position in art, 
which ties itself to the aestheticization of life 
in the former eastern bloc. Students of the 
final years of the Faculty of fine arts in Brno, 
Jiří Ferenc (Drawing and Graphics Studio), 
and David Holubec (Game Media Studio) are 
mainly interested in contemporary eastern 
popular and meme aesthetics. Specifically in 
the aesthetic of everyday life, in which they 
are searching for gleams of "legitimate" art. 
Legitimacy is moved into the context that 
is created by the spectators themselves. 
They are collecting snapshots and shards of 
reality and compose them as an album on an 
Instagram account, from which they will draw 
on the Slavland exhibition. 
k/c Jan Matýsek
Samuel Alexander Petráš 
2. 2.–27. 2. 
Autorova tvorba je inscenovaná fotografie, 
která spojuje protiklady puritánství a pre-
ciznosti s erotickou vibrací světla a námětu. 
Častým tématem jsou queer osobnosti a je-
jich sebeurčující styl. Samuel otvírá čtyřlístek 
kurátorského záměru sledování různorodosti 
módní fotografie. 
en The author’s work is mainly stage photog-
raphy which connects opposites of puritan-
ism and precision with erotic vibration of 
light and theme. The common subject is the 
queer celebrities and their self-defining style. 
Samuel opens up four-leaf clover of curato-
rial intent by following the diversity of fashion 
photography. 
k/c Karolína Kohoutková

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

Bob Bicknell-Knight: Digging History
do/until 5. 2.
Výstava, která přejímá výstavní konvence 
archeologického naleziště proměněného 
v muzeum, nás promítá do budoucnosti 
sužované pozůstatky zběhlého společenství 
Spots; autonomních robotických psů, které 
v současnosti vyrábí americká společnost Bos-
ton Dynamics. Výstava, která čerpá inspiraci 
z častého propagačního špatného zacházení 
s výtvory této společnosti, zpochybňuje, zda 
nové strojové technologie nepovedou k so-
ciální stratifikaci. Představuje celé i částečné 
pozůstatky doprovázené řadou interpretač-

ních materiálů a nechává nás domýšlet a při-
pouštět si možnost chybné interpretace.
en Adopting the display conventions of the 
archaeological-site turned museum, projects 
us into a future troubled by the remains 
of a rogue society of Spots; autonomous 
robot dogs currently being produced by the 
American company Boston Dynamics. Draw-
ing inspiration from the company’s frequent 
promotional mistreatment 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 interpre-
tative materials, we are left to suppose and 
acknowledge the potential of misinterpreta-
tion.
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. 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 Valo-
cha, 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 ob-
sahuje 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 interventions in exhibition of 
New Art: Markéta Othová, Pavel Büchler with 
Tomáš Džadoň, Petr Veselý, Inez Tuschnerová, 
Kateřina Šedá, Jan Štursa Temporary inter-
ventions 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
Atrium Pražákova paláce je po celý rok "za-
svěceno" 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 pre-
zentovat 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 Mora-
vian 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 minise-
ries where the individual editions have differ-
ent 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 instal-
lation, via posters, performances and videos, 
through to interventions in the public space. 
k/c Ondřej Chrobák
Cena Jindřicha Chalupeckého 
24. 9.–30. 1. 
I v roce 2021 naváže Moravská galerie na minu-
lé ročníky, 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 rozhodla do finále Ceny Jindřicha 
Chalupeckého, již 32. ročníku místního nejvý-
znamnějšího 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 Moravské galerii v Brně. 
en In the 2021 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 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.
Nejkrásnější české knihy roku 2020 / 
The most beautiful Czech books of 2020 
do/until 31. 3. 
Do 56. ročníku soutěže Nejkrásnější české 
knihy roku 2020, pořádané Ministerstvem kul-
tury ČR a Památníkem národního písemnictví, 
se přihlásilo celkem 323 titulů české produkce, 
ze kterých odborná porota ocenila knižní 
design 30 knih v sedmi základních kategoriích. 
en A total of 323 Czech titles were entered in 
the 56th edition of the Most Beautiful Czech 
Books of 2020 competition, organised by the 
Ministry of Culture of the Czech Republic 

and the Memorial of National Literature, from 
which the expert jury awarded the book de-
sign of 30 books in seven basic categories.
Cooking Sections – Salmon: Traces of 
Escapes 
do/until 27. 2. 
Zahraničními hosty letošního ročníku Ceny 
Jindřicha Chalupeckého jsou Daniel Fernán-
dez Pascual a Alon Schwabe působící pod 
názvem Cooking Sections. Jejich praxe se 
soustředí na zkoumání komplexních problémů 
globálně propojeného světa, a to především 
na příkladech z oblasti zemědělství a produk-
ce potravin. Cooking Sections tak odkrývají 
sociálně-ekonomické, historické, politické 
a environmentální souvislosti. Nová multimedi-
ální instalace týkající se ekologických dopadů 
chovu lososů je součástí jejich dlouhodobého 
projektu Becoming CLIMAVORE a navazuje na 
výstavu Salmon: A Red Herring. 
en The foreign guests of this year’s Jindřich 
Chalupecký Award are Daniel Fernández 
Pascual and Alon Schwabe, operating under 
the name Cooking Sections. Their practice 
focuses on exploring the complex issues of 
a globally connected world, primarily through 
examples from agriculture and food produc-
tion. Cooking Sections thus uncovers socio-
economic, historical, political and environ-
mental contexts. A new multimedia installation 
on the ecological impacts of salmon farming 
is part of their long-term project Becoming 
CLIMAVORE and follows the exhibition Salmon: 
A Red Herring.

– UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM / 
MUSEUM OF APPLIED ARTS • Husova 14

ART DESIGN FASHION 
Stálá expozice expozice v budově 
Uměleckoprůmyslového muzea Moravské 
galerie získala nový koncept: ART DESIGN 
FASHION. Předesílá jím, že muzeum se věnuje 
nejen samotnému designu, ale také módě 
a vztahu designu a umění. Návštěvníky čeká 
stálá expozice, výstavy i nové zázemí, které 
exkluzivně pro Moravskou galerii připravili 
přední čeští designéři. 
en The permanent exhibition in the building of 
the Museum of Applied Arts of the Moravian 
Gallery has acquired a new concept: ART 
DESIGN FASHION. It prefaces the fact that 
the museum is dedicated not only to design 
itself, but also to fashion and the relationship 
between design and art. Visitors can look 
forward to a permanent exhibition, exhibitions 
and new facilities prepared exclusively for the 
Moravian Gallery by leading Czech designers.
Jiří Pelcl design 
do/until 26. 2. 2023
Přehlídka tvorby Jiřího Pelcla mapuje čtyřice-
tiletou kariéru předního českého designéra, 
který prošel řadou tvůrčích období odrážejí-
cích nejenom vývoj užitého umění posledních 
dekád, ale i politické, sociální a ekonomické 
změny. Cílem výstavy je otevřít pohled do 
zákulisí designérské profese a přiblížit ji veřej-
nosti. 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. Designérova tvorba 
bude v Uměleckoprůmyslovém muzeu doku-
mentována 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 decorative 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 ac-
quaint 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
do/until 26. 2. 2023
Výstava bude první příležitostí představit šířeji 
Lucii Koldovou a její tvorbu domácímu publiku. 
Projekt je plánován jako komplexní dílo autor-
ského týmu složeného z výrazných tvůrčích 
osobností. Vedle designérky Lucie Koldové 
výstavu dotváří spolupráce s fotografkou 
Alžbětou Jungrovou, s grafickou designérkou 
Zuzanou Lednickou (Studio Najbrt) a kurátor-
kou Michaelou Kádnerovou. Pečlivě vybrané 
kusy představují designérčinu vrcholnou 
tvorbu. Soubor signálních děl čítá svítidla, 
s nimiž je spojována nejčastěji, ale i reprezen-
tativní 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 Kád-
nerová. 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 representa-
tive 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 za-
bývá se uměleckým vztahem Brna a Vídně. 
Její součástí jsou oddíly věnované secesi, 
folklorismu a historismu. Expozice kombinuje 
ukázky umění i uměleckého řemesla – roz-
sáhlý 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 soudobé-
mu vlámskému umění. Dočasná intervence 
v expozici Brno předměstí Vídně: Martin 
Skalický “Generation”. 
en In the Moravian Gallery in Brno in the 
Governor’s Palace just has started the first 
stage of a long-term exhibition project de-
voted 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 depository 
of ceramic, porcelain and glass. The graphic 
art room presents a remarkable collec-
tion of Austrian art-nouveau drawings and 
prints, the core of which are works by two 
luminaries of Austrian art-nouveau painting, 
Gustav Klimt and Egon Schiele. Temporary 
intervention in exhibition: Martin Skalický 
“Generation”. 
k/c Ondřej Chrobák, Jan Press
Civilizovaná žena: Ideál i paradox 
prvorepublikové vizuální kultury
do/until 10. 7.
Výstava sleduje paralelní procesy moderniza-
ce a ženské emancipace, které doprovázely 
vznik a rozvoj české moderní kultury a které 
kulminovaly v meziválečné době. Jedním 
z klíčových svorníků těchto procesů napříč 
Evropou byla postava nové – civilizované 
a moderní – ženy. I skrze ní se první čes-
koslovenská republika prezentovala dovnitř 
a navenek jako moderní, pokrokový a demo-
kratický 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. Spo-
lupráce: Milena Dopitová, Libuše Heczková
en The exhibition traces the parallel pro-
cesses of modernisation and women’s eman-
cipation, which accompanied the birth 
and growth of Czech modern culture and 
culminated in the interwar period. One of 
the common denominators of these pro-
cesses 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, adver-
tising 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

– JURKOVIČOVA VILA / JURKOVIČ HOUSE • 
Jana Nečase 2 • 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
do/until 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. 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. 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 archi-
tecture was not driven by his romantic en-
chantment, 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 construc-
tion, 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 under-
stand the essence of the shape of things and 
the function of their decor, which accompa-
nied 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 – 
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/until31. 3.
Rakouský designér a architekt, ale také dů-
ležitá osobnost secesního vídeňského hnutí 
Wiener Sezession v čele s Gustavem Klimtem 
a jeden z kmenových designérů Wiener Wer-
stätte – to byl Otto Prutscher. Patřil k žákům 
a později také nejbližším spolupracovníkům 
Josefa Hoffmana. Výstava v Rodném domě 
Josefa Hoffmana v Brtnici poukazuje na 
výraznou provázanost mezi těmito dvěma 
osobnostmi. 
en An Austrian designer and architect, an 
important figure in the Vienna Secession 
Movement led by Gustav Klimt, and one of 
the founding designers of Wiener Werstätte 

— all of this applies to Otto Prutscher. He 
belonged to the students and later cowork-
ers 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

Vladimír Preclík: Malá území / Small Areas
do/until 2. 1.
Cílem výstavního projektu je přiblížit divákovi 
širší kontext, v němž tvorba Vladimíra Prec-
líka vznikala, a to nejen z hlediska vazby na 
konkrétní životní situaci (vztah a soužití se 
sochařkou Zdenou Fibichovou), ale i z hle-
diska sociálního, kulturního a politického 
kontextu (nástup normalizace a její důsledky) 
a z aspektu výtvarného dění (zakládání tvůr-
čích 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).
Rakouská Morava, Výtvarné umění 
16.–19. století v Brně / Austrian Moravia, 
Fine Arts of the 16th–19th Century in Brno 
od února 2022 / from February 2022
Nová stálá expozice starého umění představí 
nejvýznamnější malby a sochy ze sbírek Mu-
zea města Brna do konce 19. století. Navodí 
představu, s jakými výtvarnými díly se Brňané 
ve své době setkávali, a jak se umění v Brně 
v období Habsburské monarchie vyvíjelo. 
Většinu obrazů v části věnované 19. století 
neměli návštěvníci možnost dosud možnost 
vidět, protože byly skryté v depozitářích.
en The new permanent exhibition of old art 
will present the most important paintings 
and sculptures from the collections of the 
Brno City Museum until the end of the 19th 
century. It gives an idea of   what works of art 
the people of Brno encountered in their time 
and how art developed in Brno during the 
Habsburg monarchy. Visitors have not yet 
been able to see most of the paintings in the 
section dedicated to the 19th century be-
cause they were hidden in the depositories.

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

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

Tomáš Moravanský: Humblebrag 
do/until 9. 1. 
Závěrečná výstava vzešlá z otevřené 
výzvy VýTěr 2021 vybízející ke spolupráci 
výtvarníků/výtvarnic a teoretiků/teoretiček. 
en The final exhibition was a result of the 
open call VýTěr 2021 which encourages the 
cooperation of artists and art theorists. 
k/c Jan Gerych
V kritickém bodě / At the critical point 
Zbyněk Baladrán, DUMB, Barbora Klímová 
19. 1.–9. 3. 
Výstava si bere za cíl reflektovat současný 
kulturní, umělecký a galerijní provoz, jehož 
součástí je pochopitelně i galerie, v níž vý-
stava probíhá, a která zdánlivou shodou okol-
ností právě završila desátý rok své existence. 
V této bilancující samožernosti tedy usiluje 
o kritický institucionální pohled, obecnější 
či zcela adresný, z něhož lze čerpat další 
inspirující motivaci nebo se vůči němu vy-
mezit. Současně s díly vystavujících umělců / 
umělkyň budou prezentovány texty teoretiků 
/ teoretiček či jejich uskupení (Café Utopia, 
Martin Vaněk), kriticky hodnotící dosavadní 
provoz galerie. 
en The goal of the exhibition is to reflect 
contemporary cultural, artistic, and gallery 
operations, which of course includes the gal-
lery in which the exhibition takes place, and 
which, by a seeming coincidence, has just 
reached the tenth year of its existence. In 
this balancing self-righteousness, therefore, 
strives for a critical institutional view, more 
general or completely targeted, from which 
other inspiring motivations can be drawn or 
defined against it. Simultaneously with the 
works of the exhibiting artists, the texts of 
the theorists or their groups (Café Utopia, 
Martin Vaněk) will be presented, critically 
evaluating the current operation of the 
gallery. 
k/c Petr Kovář, Ondřej Navrátil

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

Timotej Kosmel: Nové stopy / New Tracks
do/until 7. 1.
k/c Viktória Pardovičová a Matúš Novosad
Výstava: První z projektů vybraných na 
základě Open Callu / The first of the 
projects selected on the basis of Open Call 
únor / February 2022

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.

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 umělecké projekty.
en Terén is a dramaturgical and produc-
tion platform without its own ensemble and 
permanent stage, which produces unique 
theatrical and art projects throughout the 
year.
Beyond Touring: Reality Surfing 
23.–27. 1. 
Vícedenní program, který sestává z worksho-
pu, online streamu performance Reality 
Surfing a artist talku s diskuzí. Reality Surfing 
je vizuální performance, která divákům nabízí 
alternativní model soužití lidí a neživých 
entit. Objevuje nové vztahy mezi předmě-
ty denní potřeby skrze jejich materialitu 
a přítomnost ve společném prostoru, ve 
kterém objekty nabývají hodnoty rovnocenné 
s lidskými těly. 23.–24. 1. workshop (online), 
26. 1. performance (stream), 27. 1. artist 
talk & diskuze (živě i stream) 
en A multi-day programme consisting of 
a workshop, an online stream of the Real-
ity Surfing performance and an artist talk 
with discussion. Reality Surfing is a visual 
performance, which proposes to the audi-
ence to experience an alternative model of 
coexistence of people and inanimate entities. 
It discovers new relations between daily ob-
jects through their materiality and presence 
in one space, which gain an equivalent value 
as presence of a human body. 23.–24. 1. 
workshop (online), 26. 1. performance 
(stream), 27. 1. artist talk & discussion (live 
and stream)
Lidé chodí sem a tam, pro klavír a několik 
interpretů / People Pacing Back and Forth, 
for the Piano and a Few Performers 
17. a 18. 2., OC Dornych 
Na jevišti stojí koncertní křídlo ve výborné 
kondici. Herci chodí sem a tam kolem ná-
stroje, aniž by bylo jisté, zda zazní jediný tón. 
Nová inscenace režiséra Jiřího Austerlitze 
poprvé v Brně. 
en The concert grand piano stands on stage 
in excellent condition. The actors walk back 
and forth around the instrument, with no 
certainty that a single note will be heard. 
New production by director Jiří Austerlitz for 
the first time in Brno.
honey and dust: outside the box 01 
25. 2. , Sklepní scéna CED 
Scénického dílo zaměřené na pomezí 
vědeckého a uměleckého poznávání světa je 
inspirováno badatelským odkazem Gregora 
Johanna Mendela. 
en Scenic piece by an art collective Honey 
and Dust focusing on the borders between 
scientific and artistic exploration of the 
world. The work is inspired by the heritage of 
Gregor Johann Mendel.

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

Daniela Ponomarevová: Plán – DELTA / 
Plan – DELTA
do/until 8. 1.
Daniela Ponomarevová ve svém projektu 
Plán – DELTA pracuje s fiktivní postapoka-
lyptickou událostí reagující na stav civilizace. 
Zastoupené objekty představují útržky, 
segmenty či zbytky vyvrhnutého modulu, 
který se vlivem exploze odtrhnul od kosmické 
kolonizační lodi DELTA. Projekt přináší příběh, 
hovořící o domnělém zániku Země, z níž se 
během uplynulých let stal pouze jakýsi tes-
tovací objekt, přechodné místo pro lidstvo, 
které neodvratně čeká zničení obrovským 
asteroidem. Toto katastrofické klišé je zde 
využito záměrně, pád asteroidu reprezen-
tuje neodvratnost a sílu přesahující lidské 
možnosti.
en In her project Plan – DELTA, Daniela 
Ponomarevová 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 destruction 
by a huge asteroid. This catastrophic cliché is 
used here deliberately, the fall of an asteroid 
represents inevitability and power beyond 
human capabilities.
k/c Katarína Hládeková
Anna Tesařová: A wee bit of Heritage 
12. 1.–26. 2. 
Anna Tesařová prostřednictvím své lyrické 
dokumentace muzea mluví i o síle obrazů 
a touze nebýt zapomenut. Slovo wee je 
skotským synonymem anglického little. Název 
A wee bit of Heritage představuje snahu 
o alespoň malé nahlédnutí do kulturního 
dědictví severo-skotského městečka Wick 
s téměř devíti tisíci obyvateli. Město bývalo 
strategickým bodem rybolovu a hlavním 
přístavem severu Skotska. 
en Through her lyrical documentation of the 
museum, Anna Tesařová also speaks about 
the power of images and the desire not 
to be forgotten. The word wee is a Scot-
tish equivalent of the English little. The title 
A Wee Bit of Heritage reflects an effort 
to little peek into the cultural heritage of 

a northern town Wick with a population of 
almost nine thousand people. The town was 
a strategic location for fishing and also the 
main port for the north of Scotland. 
k/c Ivana Hrončeková

– GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE
Julia Gryboś a Barbora Zentková: Tea Bags 
on Eyelids
do/until 15. 2.
Julia Gryboś a Barbora Zentková recyklují 
materiály a objekty, které ztratily tržní hod-
notu 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 
meaning 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
App Art 3 
do/until 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 apli-
kacím, které pracují s textem. Na výstavě je 
například prezentován projekt Obvia Gaude 
dvojice Ľubomíra Panáka & Zuzany Husárové. 
Výstavu lze shlédnout prostřednictvím vlast-
ního mobilu. � 
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Cena Jindřicha Chalupeckého 2021
 
Pražákův palác  
24.  9.  2021  –  30.  1.  2022

Padělané umění všeobecně považujeme za cosi 
podřadného. Za běžných okolností leží uklizené 
hluboko v depozitářích a takt velí příliš o něm nemluvit. 
Teď se ale hned na dvou výstavách stává středem 
pozornosti a divák má možnost se ve Šternberském 
paláci Národní galerie a v Galerii moderního umění  
v Hradci Králové seznámit se s dějinami plagiování 
umění v rozpětí od novověku po současnost.A
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Transformations 
of Place and 
Space

Oblastní galerie Liberec
Masarykova 723/14
460 01 Liberec

17. 12. 2021 — 
8. 5. 2022

Mediální partneři

Projekt byl realizován 
díky fi nanční podpoře 
Ministerstva kultury.  

Projekt byl vytvořen se státní 
podporou Technologické 
agentury ČR v rámci Programu Éta.

Partneři Oblastní galerie Liberec
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vychází zimní dvojčíslo   
www.artantiques.cz
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HUNT KASTNER

04 /12 /2021 —  
05 /02 /2022

huntkastner.com
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en The year-round series of App Art exhibi-
tions 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 exhibi-
tion, 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

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 neobvyklých perspektiv s využitím 
přístupů současné umělecké praxe – per-
formance, deep listeningu, autentického 
pohybu, světelného designu, sonifikace, 3D 
možností či parametrické architektury /gen-
erativního navrhování. 
en The new format of the Villa Tugendhat 
exhibition projects offers a view of its 
unique space from unusual perspectives 
using approaches of contemporary art 
practice – performance, deep listen-
ing, authentic movement, lighting design, 
sonification, 3D possibilities or parametric 
architecture/generative design.
INTERPRETACE 7: Stavební organismus / 
Building organism
12. 1.–6. 2. 
Výstava Heleny Lukášové se soustředí na 
symbiotický vztah interiéru a exteriéru. 
Světlo okupuje celý prostor, jako by archi-
tekt vytvořil parazita, který je lačně přisátý 
ke světlu a zahradní zeleni. Onyxová stěna 
krvavě září v prostoru vily jako echo západu 
slunce. Citát Ludwiga Miese van der Rohe 
o „stavebním organismu“ se stal východis-
kem pro uvažování o vztahu světla, slunce, 
měsíce a ročního období, které vyplňuje 
prostory, jež jsou těmto světelným jevům 
a vesmírným úkazům přizpůsobeny. Tento 
stavební organismus vystavuje člověka, který 
se v jeho prostoru nachází, uvědomění si 
této propojenosti. Versnisáž výstavy 11. 1. , 
18:00. Přednáška Heleny Lukáškové o vztahu 
fyzické a fiktivní reality 25. 1. 2022, 18:00.

en Helena Lukášová’s exhibition focuses on 
the symbiotic relationship between interior 
and exterior. Light occupies the entire space, 
as if the architect had created a parasite that 
is hungrily attached to the light and the gar-
den greenery. The onyx wall with its bloody 
glow radiates in the space of the villa like 
an echo of the sunset. Ludwig Mies van der 
Rohe’s quote mentioning the „building organ-
ism“ became the starting point for thinking 
about the relationship between light, the sun, 
the moon and the seasons that fill the spaces 
that are adapted to these light phenomena 
and cosmic phenomena. This building organ-
ism exposes the human being in its space to 
an awareness of this interconnectedness. 
Opening of the exhibition on January 11, 
18:00. Lecture by Helena Lukášková on the 
relationship between physical and fictional 
reality 25 January 2022, 18:00.
RE.STORATION.2010.2012 
8. 2.–3. 4. 
Repríza výstavy RE.STORATION.2010.2012 
k 10. výročí dokončení restaurace vily 
Tugendhat. Výstava prezentuje průběh, ideu 
a zvolené restaurátorské postupy komplex-
ní památkové obnovy vily Tugendhat a její 
adaptaci na instalovanou památku moderní 
architektury. Pomocí obrazových a textových 
panelů se mohou návštěvníci seznámit s jed-
notlivými oblastmi, technologiemi a postupy 
památkové obnovy. Výstavu doplňuje také 
deset krátkých videí mapujících průběh 
komplexní památkové obnovy.
en Rerun of the exhibition RE.STORA-
TION.2010.2012 on the occasion of 10th 
anniversary of the completion of the Villa Tu-
gendhat restoration. The exhibition presents 
the course, idea and selected restoration 
procedures of the comprehensive monument 
restoration of Villa Tugendhat and its adapta-
tion to an installed monument of modern 
architecture – a historical building with rec-
reated interiors. With the help of image and 
text panels, visitors can study individual areas, 
technologies and procedures of monument 
restoration.

ZAAZRAK|DORNYCH • Koliště 701/4 • 
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 inter-
valech 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.
Jakub Choma 
od/from 24. 2.

NA VÝLETĚ / 
AN EXCURSION

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 
do/until 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 mo-
torem byl průmyslový podnik Baťa. Výstava 
představuje polaritu tehdejší akviziční 
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 anniver-
sary of the organization of the First spring 
salon in Zlín. It is dedicated to the history of 
this phenomenon since the first years, during 
which the organizers were looking for ways to 
capture this exhibition format in the environ-
ment of a modern 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 
do/until 27. 2. 
Zdeňka Saletová patří ke střední generaci 
umělců, jejichž tvůrčí cesta je provázána 
se zlínskou výtvarnou scénou. Ačkoliv od 
počátku inklinuje k sochařství, její tvorba se 
formuje na mnohem širším základu a vyzna-
čuje se mimořádným citem pro kombinaci 
rozmanitých výtvarných technik a přístupů. 

Tradiční sochařský materiál se tu objevuje 
vedle křehkého média papíru, slepotisky 
se doplňují s náročným procesem vyšívání, 
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 appears here 
next to the fragile medium of paper, emboss-
ings are complemented by a demanding 
process of embroidery, subtle lines alternate 
with colorful painting inputs. Despite the 
variability of artistic methods, her work re-
mains 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
do/until 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 nástrojů ve Zlíně na vysokoškolské 
úrovni v roce 1959. Konec představuje 
rozdělení Československa a zároveň zánik 
dosavadních společenských a ekonomických 
struktur spojených s rozpadem institucio-
nálního rámce československého designu. 
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 Czecho-
slovak design. The dominant personalities 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.
Caprichos – Rozmary (1793–1799) 
26. 1.–1. 5. 
Z cyklu 80 grafických listů Francisca Goyi. 
V grafickém kabinetu představí galerie vý-
znamný cyklus grafických listů, který v letech 
1793 až 1799 vytvořil španělský malíř Francis-
co Goya. Cyklus leptů obsahuje škálu námě-
tů a je považován za jedno z jeho vrcholných 
děl se satirickým tónem kritizujícím dobovou 
společnost. K častým námětům patřily noční 
můry, neřesti a výstřednosti. První vydání 
roku 1799 vyšlo v nákladu 270 výtisků. Jednu 
sadu Rozmarů má zámek Hradec nad Mora-
vicí, kterou zřejmě přímo ve Španělsku získal 
Felix Maria IV. kníže Lichnovský z Voštic 
(1814–1848). Právě tento konvolut bude 
zapůjčen pro zlínskou prezentaci. 
en From a series of 80 graphic sheets by 
Francisco Goya. In the graphic cabinet, 
the gallery will present an important cycle 
of graphic sheets created by the Spanish 
painter Francisco Goya between 1793 and 
1799. The etching cycle contains a range 
of themes and is considered as one of his 
masterpieces with a satirical tone criticizing 
contemporary society. Common topics in-
cluded nightmares, vices, and eccentricities. 
The first edition in 1799 was published in 
270 copies. Hradec nad Moravicí Castle has 
one set of Los caprichos, which Felix Maria 
IV Prince Lichnovský of Voštice (1814–1848) 
probably acquired directly in Spain. This col-
lection will be lent for the Zlín presentation. 
k /c Ladislava Horňáková

GALERIE ZÁVODNÝ • Husova 3, 
Mikulov • út–ne/Tu–Sun 10:00–18:00 • 
galeriezavodny.com

Václav Cigler 
do/until 25. 2. 
Sochař, architekt, grafik, pedagog, autor 
projektů do krajiny a uměleckých intervencí 
do architektury, je vnímám jako průkopník 
v užití technického a optického skla ve 
smyslu autonomní výtvarné materie. Výstava 
představuje komornější formou umělce 
jako originálního a svébytného autora, 

který svou inspiraci čerpá z několika zdrojů: 
přírody, vztahu dvou jedinců a vlastního 
sebeuvědomování směrem k okolnímu světu 
i k univerzu. 
en The sculptor, architect, graphic artist, 
pedagogue, author of landscape projects, 
and artistic interventions in architecture, 
is perceived as a pioneer in the use of 
technical and optical glass in the sense 
of autonomous art matter. The exhibition 
presents in more intimate form the artist as 
an original and individual author, who draws 
his inspiration from several sources: nature, 
the relationship between two individuals, 
and his own self-awareness towards the 
world around him and the universe. 
k/c Michal Motyčka, Jana Šindelová, 
Vladimíra Brucháčková Závodná 
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