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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

Viktor Pivovarov: Zahrady mnicha 
Rabinoviče / The Gardens of the Monk 
Rabinovich
6. 4. – 3. 7.
Výstava Zahrady mnicha Rabinoviče v br-
něnském Domě umění představuje část 
tvorby jednoho ze zakladatelů moskevského 
konceptualismu, který se do Prahy natrvalo 
přestěhoval v roce 1982. Výběr obrazů byl 
ovlivněn samotným prostorem galerie a za-
hrnuje jak starší práce, tak zcela nové cykly, 
které se v Brně představí vůbec poprvé. 
A poprvé budou rovněž vystaveny umělcovy 
plastiky, které byly vytvořeny přímo pro ex-
teriér Domu umění. Jedná se o vůbec první 
rozměrné sochy v Pivovarovově tvorbě.
en The exhibition The Gardens of the Monk 
Rabinovich at House of Arts Brno presents 
part of the oeuvre of one of the founders of 
Moscow conceptualism, who permanently 
settled in Prague in 1982. The selection 
of paintings was influenced by the gallery 
space and encompasses both earlier works 
and brand-new cycles displayed in Brno for 
the first time. It will also be the first occasion 
to show the artist&#39;s sculptures created 
directly for the exterior of the House of Arts. 
They are the first ever large-scale sculptures 
in Pivovarov's work.
k/c Máša Černá Pivovarová ve spolupráci 
s Terezií Petiškovou / in collaboration with
Terezie Petišková

– 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 2022, i vzhledem 
ke specifičnosti celého pandemického 
období, se organizátoři rozhodli využít jako 
prostor k zhodnocení dosavadních výsledků 
a otevření diskuse o současných i budou-
cích vizích. Ideálním odrazovým můstkem 
k takové bilanci je společná výstava všech 
devíti, respektive desíti dosavadních laure-
átů a laureátek Ceny EXIT, na níž představují 
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 this 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 is an 
ideal springboard for such an evaluation. 
k/c Eva Mráziková, Anna Vartecká

– G99

Michal Mitro: Volta – Conditions Are 
Now Planetary 
do/until 20. 3. 
Michal Mitro ve své práci přenáší sociolo-
gickou imaginaci do skulpturálních prostředí 
s elementy zvuku, světla a technologie. 
Zkoumá vztahy mezi lidským a víc-než 
lidským světem a třecí plochy mezi umělým 
a přírodním. V roce 2021 byl rezidentem 
programu Brno Artists in Residence na 
základě open callu pro absolventky/absol-
venty FaVU. Výstava v G99 je završením této 
rezidence. 
en Michal Mitro in his practice translates the 
sociological imagination into crafted sculp-
tural environments with elements of sound, 
light, or electricity. He explores relationships 
between human and more-than-human 
worlds and the supposed friction between 
natural and artificial. In 2021, Michal Mitro 
was a resident of the Brno Artists in Resi-
dence program on the basis of an open call 
for FaVU graduates. The exhibition in G99 
completes this residence.

STRWÜÜ: Viscosity and Dissociation, or the 
Sea without Horizon 
21. 4. – 5. 6. 
...Zbavili větráky chladícího účinku, vařili 
pryskyřici, aby vyvolali tření. Utopili podhou-
bí v žalozpěvech a po několik dní rituálně 
pájeli nízkofrekvenční houf. 
en ...They deprived fans of their cooling 
effect, cooked rosin to engender friction. 
Sank a mycelium in dirges and soldered 
a low-frequency flock ritually for days.

– 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

Lenka Vítková: První kniha emblémů / 
First book of emblems 
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 komplexní 
prostředí skládající se z autorských textů 
a obrazů instalovaných do jakéhosi labyrintu, 
který scénickým způsobem vede návštěv-
níkův 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 pa-
píru 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: Kvalita světla z oddělené 
sféry a kvalita rotujícího světla / The 
quality of light from a divided sphere and 
the quality of rotating light 
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 insta-
lacích z kreseb, fotografií, zrcadel a textů. 
Ve Fait Gallery Preview ji ovšem vůbec 
poprvé založil na souboru malovaných 
geometrických obrazů.
en The Slovak conceptualist Martin Vongrej 
systematically deals with the relations 
between vision and consciousness, the 
boundaries of the human view and the in-
fluences 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

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

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

Erik Binder 
19. 3. – 1. 5. 
Výtvarná site specific instalace Erika 
Bindera přináší jaro do experimentáního 
výstavního prostoru Galerie města Blanska. 
Prostřednictvím objektů (vizuálních, svě-
telných, zvukových) z odpadních materiálů 
a readymade prvků autor vytváří iluzivní 
prostor ráje se záznamem radostných chvil 
minulých i příslibem příchodu budoucích. 
Skrze prosklené průzory umožňuje symbo-
licky nahlédnout do nitra dějů kolem lásky 
a žen. Součástí výstavy jsou i performativní 
akce ve veřejném prostoru města. 
en Erik Binder's site specific art installation 
brings spring to the experimental exhibi-
tion space of the Blansko City Gallery. 
Through objects (visual, light, sound) from 
waste materials and readymade elements, 
the author creates an illusory space of par-
adise with a recording of happy moments 
of the past and the promise of the arrival 
of the future ones. Through the glass rifts, 
it allows a symbolic insight into the events 
surrounding love and women. The exhibi-
tion also includes performative events in 
the public space of the city. 
k/c Jolana Chalupová a Júlia Chodúrová

Tereza Damcová 
19. 3. – 1. 5. 
Tvorbu Damcové je možné připodobnit 
k magické chůzi po hladině – tenoučké 
pohyblivé hranici mezi snem a realitou, 
která se místy ztrácí. Performativní odrazy 
mají nekonečně mnoho podob, míchají se 
a proměňují, autorka sebe sama používá 
jako médium, svlečené kůže hromadí 
v imaginární šatně, ten, kdo vstoupí, 
nachází hravost, neukázněnost, svobodu 
i dekadenci. Výstava představí Damcovou 
nejen jako performerku, ale i autorku mo-
numentálních expresivních koláží a objektů 
z plastů, fólií, rostlinných i odpadních 
materiálů. V rámci vernisáže proběhne 
hudebně vizuální performance. 
en Damcová's work can be likened to 
a magical walk on the surface - a thin 
moving border between dream and real-

ity, which is sometimes lost. Performative 
reflections have an infinite number of forms, 
they mix and transform, the author uses 
herself as a medium, she takes off her skin 
and stores them in an imaginary cloak-
room, the one who enters finds playfulness, 
indiscipline, freedom, and decadence. The 
exhibition will present Damcová not only 
as a performer but also as the author of 
monumental expressive collages and objects 
made from plastics, foils, plants, and waste 
materials. A musical and visual performance 
will take place as part of the opening. 
k/c Jolana Chalupová

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

Ka3ka3: Modré světlo / Blue Light 
20. 4. – 22. 5. 
Projekt Modré světlo vytvořený umělkyní, 
vystupující pod pseudonymem Ka3ka3 
[kaškaš], je výsledkem hledání souvislos-
tí mezi digitálním světem a mezilidských 
vztahů. Výstava se tak dotýká rozrůstají-
cího se fenoménu sociálních sítích, které 
v posledních letech radikálně proměnily naši 
vzájemnou komunikaci. Umělkyně si všímá 
několika rovin, jako i proměny jazyka, který 
běžně užíváme. 
en The Blue Light project created search-
ing for connections between the digital 
world and hunam relationships by the artist 
performing under the pseudonym Ka3ka3 
[kaškaš]. The exhibition deals with the grow-
ing phenomenon of social media, which have 
radically transformed human interactions. 
The artist notices changes on several levels, 
as well as in the language we commonly use. 
k/c Kateřina Kotápišová

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

Andrea Vojkovská: Recreation Virtual 
Wellness
3. 3. – 30. 3.
Andrea Vojkovská, též působící pod pseu-
donymem AKA 47 představí v Galerii FaVU 
sólovou výstavu nazvanou Recreation Virtual 
Wellness. Recreation Wellness je dlouhodobý 
projekt mísící v sobě vlivy ezoteriky, wellness 
a self-help kultury, které Andrea dekon-
struuje do hypermoderních plakátů, videí, 
instalací a dalších výstupů. Andrea Vojkovská 
je vizuální umělkyně, videoperformerka, 
kurátorka a VJka. Působí jako polovina 
elektronického dua Space Love a provozuje 
platformu Tshirt Gallery. Je absolventkou TUA 
FUL v Liberci.
en Andrea Vojkovská, aka AKA 47, will present 
a solo exhibition called Recreation Virtual 
Wellness in the FaVU Gallery. Recreation 
Wellness is a long-term project mixing the 
influences of esotericism, wellness and 
self-help culture, which Andrea decon-
structs into hypermodern posters, videos, 
installations and other performances. Andrea 
Vojkovská is a visual artist, video performer, 
curator same as VJ. She’s part of electronic 
duo Space Love and runs the Tshirt Gallery 
platform. Andrea also graduated of TUA FUL 
in Liberec.

Agronauts* Collective 
Hana Magdoňová, Lea Maria Spahn, Otto 
Kauppinen, Anna Kretschmer, Silvia Neré 
Pezzato, Filip Zahradil, Léa Mainguy, 
Matyáš Grimmich, Jane Scalabroni, Nikola 
Jurčáková
7. 4. – 27. 4.
Transdisciplinární kolektiv vnímá svoji pozici 
jako hranici mezi performativním výzkumem 
a environmentálním aktivismem. Tím, že se 
Agronauts* Collective zaměřuje na vytváření 
platforem sloužících k výzkumu a kolaboraci 
posthumanistických praxí, vytváří dlouhodo-
bě vizi mezidruhového kolektivu, který vzniká 
pro rhizomatické učení se navzájem v éře 
planetární politiky. Vlastní zakoušení a experi-
mentování je základem praxe, která slouží ke 
znejišťování hegemonických norem spolubytí 
v současné společnosti, aby mohla vykřesat 
jiskru příslibu nových forem imaginace 
a možných budoucností. Během 21 dní trvání 
výstavy budou k vidění díla členů kolektivu 
a budou sdíleny jejich poznatky o vědění jako 
moci, o magii a o materialitách, které vytvá-
řejí naši zkušenost “bytí ve světě.”
en Works presented by the transdisciplinary 
collective which positions itself at the 
intersection of performative research and 
environmental activism. With their focus on 
the -creation of platforms for practices of 
posthuman research and collaboration,the 
Agronauts* Collective envisions multispe-
cies Collectives that emerge for rhizomatic 
co-teaching and co-learning in an era of 
planetary politics. Based on experiencing 
and experimenting, they want to challenge 
hegemonic norms of cohabitation to spark 
new imaginaries and possible futures. During 
21 days the gallery will show works of the 
participants and share their reflections on 
powerknowledge, magic and materialities 
that constitute our experience of ‘being of 
the world’.
k/c Hana Magdoňová, Lea Maria Spahn, Otto 
Kauppinen

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

Ondřej Horák: Běž domů / Go Home 
do března/until March

Libuše Kopůncová a Richard Moštěk: 
playground99 Rab420cBd 
od března do dubna/from March to April

Petr Nápravník: XZZ RSN 55 
od dubna / from April

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

Iva Davidová: haters will see you ascend and 
be like wow 
1. 3. – 20. 3. 
Estetická poutavost a emfáze jsou pro-
středníky k zpřítomnění daného okamžiku 
a hledání místa pro individuální pocit ne-
-materiálnosti toužící po dojmu. Jakoby ona 
instalace byla portálem k novému světu. 
Touze po jiném skupenství, jiných smyslech, 
odhmotnění se. Nevědomé pozemské bytí 
a tělo, věčně nalezené na Zemi. Symboly 
komunikace mezi malbou i instalací jsou vy-
obrazovány skrze vlasce a stébla trávy, které 
nacházíme jako častý motiv Iviných maleb. 
Spolu s tůňkami a různorodými odrazy jsou 
stabilním, ucelujícím a přes to chvějícím se 
fragmentem. 
en Aesthetic appeal and emphasis are the 
intermediaries for presenting the given mo-
ment and for finding a place for an individual 
feeling of non-materiality longing for an 
impression. As if that installation was a portal 
to a new world. The desire for another state, 
other senses, dematerialization. Uncon-
scious earthly existence and body eternally 
found on Earth. Symbols of communication 
between the painting and the installation 
are depicted through the lines and blades 
of grass, which we find as a common motif 
of Iva's paintings. Together with ponds and 
diverse reflections, they are a stable, healing, 
and yet trembling fragment. 
k/c Tereza Vinklárková a Kristýna Gajdošová

Anna Balážová: Be Good and Shut Up! 
22. 3. – 11. 4. 
Máš právo naladit se na Marii – Výklady o ní 
nesdílet – Máš právo vyzývat – A přitom ne-
být objektem – Máš právo milovat se sebou 
– Máš právo na celibát – Kohokoli odmítnout, 
dokonce i milovaný protějšek – Užívat si 
jednotu – Vrátit se do duality – Všechno jen 
tak pozorovat – Nasadit mantru Serepes, 
kdykoli si vzpomeneš – Celý den se šklebit – 
Máš právo scrollovat v těžký situaci a u toho 
ji rozdejchat – Ikdyž všichni kolem blbě čumí, 
odsuzují tě a neváhají radit – Zapnout dětem 
telku a jen tak chvíli lelkovat – Máš právo být 
zase láskou, radostí i štěstím – Máš právo 
lehce žít a z failů si nic nedělat. 
en You have the right to tune in to Marie – To 
not share commentaries about her – You 
have the right to challenge – And to not be 
an object - You have the right to love your-
self – You have the right to celibacy – Reject 
anyone, even a beloved counterpart – Enjoy 
unity – Return to duality – Just observe ev-
erything – Put on the mantra whenever you 
remember - Grimacing all day – You have the 
right to scroll in a difficult situation and to 
breathe through it – Even though everyone 
around you stares, condemns you and does 
not hesitate to advise – Turn on the TV for 
the kids and just hang out for a while - You 
have the right to be love, joy, and happiness 
again - You have the right to live easily and to 
not stress about failures. 
k/c Karin Písaříková

kolektiv Intelektrurálně: 
Ekonomické dobré bydlo dobře hoří / 
Economic good housing burns well 
12. 4. – 2. 5. 
Intelektrurálně je kurátorský tým dvou 
scénografek a multimediálních umělkyň Anny 
Chrtkové a Andrey Dudkové. Výstava vychází 
z projektu Praha není Česko, který v roce 
2019 vyvážel jako dočasná cestovní kancelář 
návštěvníky Pražského Quadriennale ven 
z Prahy a hledal pravou českost. Ani po třech 
letech neustávají ve svém zvídavém pátrání. 
Tentokrát se společně zaměří na téma 
budoucnosti. Budeme mít i v roce 2025 
v české kotlině dostatečně nahřátá bydla? 
en Intellectrurally, there is a curatorial team 
of two set designers and multimedia artists, 
Anna Chrtková and Andrea Dudková. The 
exhibition is based on the Prague is not 
Czech project, which in 2019, as a temporary 
travel agency, exported visitors of the Prague 
Quadrennial out of Prague and was looking 
for true czechness. They do not stop their 
inquisitive search even after three years. 
This time they will focus on the topic of the 
future together. Will we still have sufficiently 
warmed housing in the Czech valley in 2025? 
k/c Jan Matýsek

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

Hynek Skoták: Má Vlast / My Country 
7. 4. – 4. 5. 
Projekt Má vlast je angažovaná environmen-
tální intervence do městského prostoru. 
Podlaha galerie je zasypána ve vrstvě několika 
centimetrů plastovou drtí. Veškerý materiál 
vzniká rozdrcením použitých PET lahví sytých 
barev, které jsou nerecyklovatelné a v České 
republice se na rozdíl od jiných států stále 
hojně vyrábí. Vzniklá krajina vábí k pro-
cházkám a meditaci, hraje si s poetickou 
atmosférou atraktivního materiálu a s odkazy 
na českou historii, sny, touhy a klišé. 
en The My Country project is a committed 
environmental intervention in urban space. 
The floor of the gallery is covered in a layer 
of several centimetres of plastic rubble. All 
the material is created by crushing used PET 
bottles of saturated colours, which are non-
recyclable and still widely produced in the 
Czech Republic, unlike in other countries. 
The resulting landscape invites walking and 
meditation, playing with the poetic atmo-
sphere of the attractive material and with 
references to Czech history, dreams, desires 
and clichés. 
k/c Iris Kasper

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 
Valocha, klíčové osobnosti nejen kulturního 
Brna. Dočasné intervence v expozici nového 
umění: 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 díla 
Emila Filly, Toyen či Jana Zrzavého.
en Permanent exhibition New Art brings 
selected chapters from the story of art after 
1945. Its axis is the collection of Jiří Valoch, 
key figure (not only) Brno cultural scene. 
Temporary interventions in exhibition of New 
Art: Pavel Büchler with Tomáš Džadoň, Petr 
Veselý, Inez Tuschnerová, Kateřina Šedá, Jan 
Štursa Temporary interventions in exhibition 
of Modern Art: Alfons Mucha, Josef Šíma 
Permanent exhibition Modern Art includes 
works by Emil Filla, Toyen or Jan Zrzavý.
k/c Ondřej Chrobák, Petr Ingerle, Jana 
Písaříková

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 
kultury ČR a Památníkem národního písem-
nictví, 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 Lit-
erature, from which the expert jury awarded 
the book design of 30 books in seven basic 
categories.

– UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM / 
MUSEUM OF APPLIED ARTS
Husova 14

ART DESIGN FASHION
Stálá expozice v budově Uměleckoprůmys-
lového 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 Mora-
vian 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 ex-
clusively for the Moravian Gallery by leading 
Czech designers.

Jiří Pelcl design 
do/until 26. 2. 2023
Přehlídka tvorby Jiřího Pelcla mapuje 
čtyřicetiletou kariéru předního českého de-
signéra, 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 designérské profese a při-
blížit ji veřejnosti. Dřevo, kov, plast, papír, 
sklo, porcelán a textil. To jsou materiály, se 
kterými Jiří Pelcl v průběhu své kariéry pra-
coval, všechny se vždy snažil dokonale poznat 
a respektovat jejich přirozené kvality. Desig-
nérova 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 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 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
do/until 26. 2. 2023
Výstava je 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 výstavu dotváří spolupráce s fo-
tografkou Alžbětou Jungrovou, s grafickou 
designérkou Zuzanou Lednickou (Studio 
Najbrt) a kurátorkou Michaelou Kádnerovou. 
Pečlivě vybrané kusy představují designérči-
nu 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 is 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 autho-
rial 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 Mi-
chaela 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 za-
bývá se uměleckým vztahem Brna a Vídně. 
Její součástí jsou oddíly věnované secesi, 
folklorismu 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 vlámskému umění. Dočasná 
intervence v expozici Brno předměstí Vídně: 
Martin Skalický “Generation”. 
en In the Moravian Gallery in Brno in the Gov-
ernor’s Palace just has started the first stage 
of a long-term exhibition project devoted to 
19th-century art which is exploring the artistic 
links between Brno and Vienna. The show 
is divided into sections on the art nouveau, 
folklorism and historicism, and combines 
examples of art and arts and crafts drawn 
from a vast study depository of ceramic, 
porcelain and glass. The graphic art room 
presents a remarkable collection of Austrian 
art-nouveau drawings and prints, the core of 
which are works by two luminaries of Austrian 
art-nouveau painting, Gustav Klimt and Egon 
Schiele. 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 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 genera-
ce 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 denomi-
nators of these processes was the character 
of a new – civilised and modern – woman. 
Through that as well, the first Czechoslo-
vak 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 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
do/until 20. 3.
Zájem Dušana Jurkoviče o lidové stavitelství 
nebyl veden romantickým okouzlením, ale 
snahou o zužitkování konstrukčních principů 
a stavitelských postupů, které byly prověře-
ny 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 sa-
motný proces a důvod vzniku věcí a v nepo-
slední 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 thinking on the effort 
to understand the essence of the shape of 
things and the function of their decor, which 
accompanied Jurkovič’s entire work. 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

Josef Bolf 
od/from 7. 4. 
k/c Rostislav Koryčánek

– RODNÝ DŮM JOSEFA HOFFMANNA / 
JOSEF HOFFMANN MUSEUM
náměstí Svobody 263, Brtnice  • březen/
March: čt–ne/Thu–Sun 10–12 & 12:30–18, 
duben–říjen/April–October: út–ne/Tue–Sun 
10–12 & 12:30–18 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 spolupra-
covníkům Josefa Hoffmana. Výstava v Rodném 
domě Josefa Hoffmana v Brtnici poukazuje 
na výraznou provázanost mezi těmito dvěma 
osobnostmi. 
en An Austrian designer and architect, an 
important figure in the Vienna Secession 
Movement led by Gustav Klimt, and one of the 
founding designers of Wiener Werstätte — all 
of this applies to Otto Prutscher. He belonged 
to the students and later coworkers of Josef 
Hoffman. The exhibition in the birthplace of 
Josef Hoffman in Brtnice reveals a significant 
connection between him and Otto Prutscher. 
k/c Rostislav Koryčánek, Rainald Franz

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

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 předsta-
ví nejvýznamnější malby a sochy ze sbírek 
Muzea 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. Vět-
šinu 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 
because they were hidden in the depositories.

Ondřej Svoboda 
1. 4. – 18. 9. 
Výstava soch známého brněnského sochaře 
Ondřeje Svobody v exteriérech hradu 
Špilberku. / Exhibition of sculptures by the 
famous Brno sculptor Ondřej Svoboda in the 
exteriors of Špilberk Castle.

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

Otisk cest. Fotografie Claude a Marie-Jose 
Carret / Trip Imprints. Photography Claude 
Carret & Marie-Jode Carret 
do/until 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 mé-
dia fotografie zachycovali subetnické skupiny 
Romů v Evropě. Ve výstavě jsou prezentovány 
snímky zaznamenávající životy romských rodin 
na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku a na 
Ukrajině v proměnách času, přičemž kurátoři 
sledovali latentní linku poetičnosti a lyriky. 
en Photography is a life-long interest of 
Claude (1949) and Marie-Jose (1951) Carret 
from the French town Rennes. For more than 
30 years, authors captured sub-ethnical 
groups of Gypsies in Europe. The exhibition 
presents shots capturing the lives of Gypsy 
families in Slovenia, Romania, Hungary, and 
Ukraine through the passing time. Curators 
followed a latent line of the poetic expression.

Fotografický workshop s Komorou / 
Photography workshop with Komora 
23. – 24. 4.

Týden romské kultury / Romani Culture Week 
1. – 8. 4.

Artweek v Muzeu romské kultury / Artweek 
in The Museum of Romani culture 
23. – 24. 4.
Podrobný program najdete na webu rommuz.cz

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

Tepy krajiny / The pulse of the landscape 
23. 3. – 20. 4.
Přírodní procesy svým způsobem zazname-
návali již impresionisté, vzpomeňme si na 
Monetovy katedrály. Jejich následovníkům pak 
poslední půlstoletí nabídlo množství nových 
strategií a technologických nástrojů, pomocí 
kterých mohou lapat stíny a stopy viditelné-
ho i neviditelného přírodního dění. Výstava 
představí některé důležité české autory a pro-
jekty této tematické oblasti a to jak starších 
generací (Olga Karlíková, Milan Maur, Jiří Šigut), 
tak současné tvůrce (Michal Kindernay a další). 
Poskytne tak zajímavý vhled do trajektorií 
této umělecké linie, ale také do citlivých zón 
osobního poměru k přírodě a stranou nezů-
stane ani téma dnes navýsost aktuální – ničivé 
intervence člověka do této křehké dynamiky. 
en Natural processes were in a way already 
observed by impressionists, remember Mon-
et’s Cathedrals. The last half-century has 
offered their followers a number of new strat-
egies and technological tools with which they 
can capture the shadows and traces of visible 
and invisible natural events. The exhibition 

will present some important Czech authors 
and projects in this thematic area, both older 
generations (Olga Karlíková, Milan Maur, Jiří 
Šigut) and current creators (Michal Kinder-
nay and others). It will provide an interesting 
insight into the trajectories of this artistic line, 
but also into the sensitive zones of personal 
relationship to nature, and the current topic 
- the destructive human intervention in this 
fragile dynamic, will not be left out as well. 
k/c Ondřej Navrátil

Vojtěch Horálek 
27. 4. – 1. 6. 
Zvláštní, že obraz kosmonauta už nám nesu-
geruje pohled do futura – aniž bychom ten 
vesmír mimo Zemi skutečně zabydleli – ale 
mnohem více právě pohled od minulosti, 
a s ní spjaté pohádky o zářivém pokroku 
lidstva. “Nafukovací” obrazy Vojtěcha Horálka 
(1983), absolventa pražské AVU, se vyzna-
čují právě touto atmosférou, která jako by 
vracela sentiment nedávných vizí, ale přešitý 
českou groteskou. Banální scény prorůstají do 
symbolických a tradičních témat, v pojetí mezi 
objektem a malbou získávají na monumentali-
tě, srší materiálovostí a imaginací; čalouněná 
malba jako parafráze kaučuku? Budoucnost je 
plná stříbrných svlékaných skafandrů! (s neči-
telnými nášivkami). 
en Strange that the image of an astronaut no 
longer suggests a view of the future - without 
actually inhabiting the universe outside of 
Earth - but much more just a view of the past, 
and the tales of humanity's brilliant progress 
associated with it. The "inflatable" paintings 
of Vojtěch Horálek (1983), a graduate of the 
Prague Academy of Fine Arts, are character-
ized by this atmosphere, which seems to 
return the sentiment of recent visions, but in-
tertwined with Czech grotesque. Banal scenes 
grow into symbolic and traditional themes, in 
the conception between the object and the 
painting they gain in monumentality, burst 
with materiality and imagination; upholstered 
painting as a paraphrase of rubber? The future 
is full of silver stripped spacesuits! (with illeg-
ible patches).
k/c Petr Kovář

POLANSKY GALLERY • Lidická 26 • po-čt/
Mon–Thu 10:00–16:00, pá/Fri 10–15:00 • 
www.polanskygallery.com

Adam Vít
17. 3. – 22. 4.

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

Katarína Balúnová: Ne-možnosti úniku / 
Im-possibility of escape 
7. 3. – 1. 4. 
k/c Viktória Pardovičová

Josef Frühauf: Sunboy: Jestli se stanu 
dokonalým bohem / Sunboy: If I become 
a perfect god 
4. 4. – 29. 4. 
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 soci-
ety, 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 production 
platform without its own ensemble and per-
manent stage, which produces unique theatri-
cal and art projects throughout the year.

Stanislav Abrahám 
11. 3., Sklepní scéna CED 
Koncert audiovizuálního performera a zvuko-
vého umělce Stanislava Abraháma. Produkce 
navazuje na stáž CED Observer věnovanou 
tématu tělesnosti a prostoru. 
en Concert of audiovisual performer and 
sound artist Stanislav Abraham. The produc-
tion follows the CED Observer internship dedi-
cated to the topic of corporeality and space.

Za bílou velrybu / For White Whale 
14. a 15. 3., OC Dornych 
Zvukově-divadelní mše za bájnou velrybu 
i svět spějící ke svému konci. Sonické ohle-
dávání osamělého velrybího zpěvu za pomocí 
syntezátorů a ozvučených titěrností. Režie: 
Petra Tejnorová 
en The work combining theatre and sound 
design presents a mass for the mythical whale 
and the world which is drawing to its close. 
The sonic exploration of a forlorn song of 
whales uses synthesizers and resonant trin-
kets. Director: Petra Tejnorová

Úhly pohledu (diskuze) / host 
16. 3., Sklepní scéna CED 
Narativy, které nám pomáhají v orientaci, 
mohou zároveň vytvářet až toxické stereotypy. 
Jaký je obraz Romů v českém veřejném pro-
storu? A jak lze navyklé úhly pohledu měnit? 
Pořádá Tuke.TV ve spolpuráci s Offcity. 

en Narratives that help us orient ourselves 
can also create toxic stereotypes. What is 
the image of the Roma in the Czech public 
sphere? And how can habitual angles of the 
view change? Organized by Tuke.TV in co-
operation with Offcity.

Becoming [Czech] 
21. – 22. 3., Studio CED 
Kolektivní projekt na pomezí výstavy a perfor-
mance zkoumá vztah první generace migrantů 
v Brně a České republice k tématům národní 
identity, sounáležitosti a širším otázkám 
migrace. Projekt s podporou Perform Europe 
vzniká pod uměleckým vedením Lory Krastevy, 
bulharsko-britské autorky působící v meziná-
rodní scéně sociálně angažovaného divadla. 
en The collective project on the border 
of exhibition and performance examines 
the relationship of the first generation of 
migrants in Brno and the Czech Republic to 
the topics of national identity, belonging, and 
broader issues of migration. The project, with 
the support of Perform Europe, is created 
under the artistic direction of Lora Krasteva, 
a Bulgarian-British author working on the 
international stage of a socially engaged 
theater.

Handa Gote: Vzpomínky na Togoland / 
Memories of Togoland 
24. 3., HaDivadlo 
Inscenace dokumentárního divadla pojed-
návající o pozapomenuté nebo přehlížené 
koloniální minulosti založená na kombinaci 
archivních materiálů, objektů, komentářů 
a osobních výpovědí. Uvedeno ve spolupráci 
HaDivadla a Terénu. Následovat bude diskuze 
s Handa Gote. 
en A documentary theater production dealing 
with a forgotten or neglected colonial past 
based on a combination of archival materi-
als, objects, commentaries, and personal 
statements. Presented in collaboration with 
HaDivadlo and Terén. A discussion with the 
Handa Gote ensemble will follow.

Beyond Touring: Insider 
28. 3. – 2. 4., bytový prostor 
Vícedenní program přibližující práci mezi-
národního kolektivu umělkyň pod vedením 
Cristiny Maldonado sestávající z performance, 
workshopu a artist talku. Program je součástí 
projektu Beyond Touring: Reality Surfing and 
Insider tour at Tatwerk, Terén and Tranzit 
Foundation, který je realizován za podpory 
programu Kreativní Evropy Perform Europe. 
en A multi-day program presenting the work 
of an international team of artists led by Cris-
tina Maldonado, consisting of a performance, 
a workshop, and an artist talk. The program 
is part of the Beyond Touring: Reality Surfing 
and Insider tour project at Tatwerk, Terén and 
Transit Foundation, which is implemented 
with the support of the Creative Europe 
Perform Europe program.

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

Lukáš Prokop: Oozing Worlds into Being 
8. 3. – 23. 4. 
Výstava – pomyslné dvojče projektu instalo-
vaného minulý rok v galerii Zaazrak|Dornych 
– rozšiřuje započatý světotvorný experiment, 
ve kterém se noří ještě hlouběji do jeho 
turbulentní kauzality. Tvořená fikce se zde 
ocitá na samotné hraně její dosavadní sebe-
-referenčnosti, a nezbývá jí tak, než se obrátit 
k mutagenní mytologizaci fragmentů autorovy 
tvorby. 
en The exhibition – the imaginary twin 
of the project installed last year at the 
Zaazrak|Dornych Gallery – expands the ongo-
ing world-making experiment, in which it 
delves even deeper into its turbulent causal-
ity. The fiction formed here finds itself on 
the very edge of its current self-referencing, 
and it has no other choice but to turn to 
mutagenic mythologization of fragments of 
the author's work. 
k/c Jiří Ptáček

– GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE

I já přetékám / I, too, overflow 
Barbora Kleinhamplová s Mistress Velvet, 
Theou, Lucky a Lídou 
8. 3. – 21. 5. 
Barbora Kleinhamplová představuje práce 
vztahující se k tématům moci a kolektivních 
traumat. Centrálním dílem výstavy je film 
Irresistible, jenž vznikl ve spolupráci s queer 
dominou Mistress Velvet. Film otevírá prostor 
pro uvažování o BDSM jako o subverzivní 
sféře, pomocí které by se skrze jednotlivce 
mohla odehrát širší společenská změna. 
Irresistible je doplněn o další vrstvy, s nimiž 
funguje v dialogu. Starší film MPEG Girl před-
stavuje portrét pornoherečky Lídy a funguje 
v protikladu k radikálně emancipační pozici, 
kterou reprezentuje Mistress Velvet. Klein-
hamplová představí také objekty a audioinsta-
laci, na které spolupracovala s Theou a Lucky. 
en Barbora Kleinhamplová presents works 
related to the topics of power and collective 
trauma. The central work of the exhibition is 
the film Irresistible, which was created in col-
laboration with the queer dominatrix Mistress 
Velvet. The film opens a space for thinking 
about BDSM as a subversive sphere, through 
which a wider social change could take place 
through individuals. Irresistible is comple-
mented by additional layers with which 
it works in dialogue. The older film MPEG 
Girl presents a portrait of the porn actress 
Lída and works in contrast to the radically 
emancipatory position represented by Mis-
tress Velvet. Kleinhamplová will also present 
objects and audio installations, on which she 
collaborated with Thea and Lucky. 
k/c Marika Kupková

– KONTEXT

5. 4. 
Další ze série jednorázových událostí v dra-
maturgii umělkyně, kurátorky a pedagožky 
Kataríny Klusové, vážících se k právě probí-
hajícím výstavám. Celoroční cyklus Galerie 

Kontext obsahuje sedm realizací v různých 
formách odehrávajících se v nikách foyer, 
kinosále, prostoru bookshopu nebo přímo ve 
výstavách a rozšiřuje kontexty jejich témat. 
en Another in a series of one-off events 
in the dramaturgy of the artist, curator, 
and pedagogue Katarína Klusová, related 
to the ongoing exhibitions. The year-round 
cycle of the Kontext Gallery contains seven 
implementations in various forms taking place 
in the foyer, cinema hall, bookshop space, 
or directly in exhibitions and expands the 
contexts of their themes. 
k/c Katarína Klusová

VILA TUGENDHAT • VILA TUGENDHAT
Černopolní 45 • út–ne/Tue–Sun 10:00–
18:00 • www.tugendhat.eu

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 kom-
plexní 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 recre-
ated 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 interva-
lech převážně vernisážovou formou.
en Zaazrak|Dornych is located in an area un-
der the railway overpass between Koliště and 
Dornych Streets. It opens at irregular intervals 
mainly for vernissages.

Jakub Choma: Childishly Fresh Eyes 
3. – 17. 3. 
Pokus o širšími společenskými souvislostmi 
nezkreslený pohled „dětskýma očima” se 
může jevit jako nepravděpodobný idealis-
mus. Ale co když se místo „je to možné?” 
budeme ptát „jak?” Jakub Choma vstoupil do 
veřejného povědomí vytvářením produkč-
ně precizních semiabstraktních objektů 

Open call
TRYCHTÝŘ

 
Půlroční improvizace napříč 
médii zakončená vystoupením 
v Planetáriu Brno na podzim 22.

Deadline    1.4.2022

www.svitava.org

Zvuk Obraz Kód Vjing Světlo DIY Robotika

Dům umění města Brna
House of Arts Brno

Viktor Pivovarov
Zahrady mnicha Rabinoviče
6. 4. – 3. 7. 2022

THE   GARDENS
OF   THE MONK   RABINOVICH
House of Arts Brno

www.dum-umeni.cz
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GALERIE ARCHITEKTURY

charakteristických nečekanými materiálovými 
i významovými spojeními. Autorská výsta-
va Childishly Fresh Eyes zahájí jarní výstavní 
sezónu prostoru Zaazrak|Dornych. 
en Attempting to achieve a view through 
“childish eyes”, undistorted with wider social 
context, may seem as unlikely idealism. But 
what if, instead of “is it possible?”, we ask 
“how?” Jakub Choma is well-known for his 
precisely produced semi-abstract objects 
characteristic by its unexpected material and 
contextual combinations. His solo show Child-
ishly Fresh Eyes will open the spring season of 
Zaazrak|Dornych.

Erika Velická 
31. 3. –21. 4. 
Skulptury Eriky Velické v sobě nesou specific-
kou tichou poetiku, která odkazuje někam ke 
klasickým figurálním realistickým formám. Pod 
jejich důstojným povrchem však významově 
vře spojení formální retro stylizace s podvě-
domě tušenými aktuálními významy pod ní. 
en Sculptures of Erika Velická carry specific 
silent poetics, which refers to classic figura-
tive realistic forms. The junction of formal 
retro stylization with subconsciously surmised 
actual meanings underneath contextually 
boils behind their dignified surface.

NA VÝLETĚ / 
AN EXCURSION

KRAJSKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO 
UMĚNÍ VE ZLÍNĚ
14|15 BAŤŮV INSTITUT • Vavrečkova 7040, 
Zlín • út–ne/Tue–Sun 10:00–18:00 • 
www.galeriezlin.cz

– 1. PODLAŽÍ BUDOVY 14

Hana Mikulenková: Flow
9. 3. – 5. 6.
Krajina jako expresivní prožitek z barev a svět-
la, vycházející z předem připraveného plánu, 
přesto i s ponechaným místem pro improvizaci 
a cit. Tak by se dala ve zkratce vystihnout tvor-
ba Hany Mikulenkové. Nekonečnou inspiraci 
našla autorka v exotické přírodě indonéského 
Bali. V jejích dílech se snoubí romantika se 
symbolikou odkazující ke křehkosti a žensko-
sti, přičemž vše staví do kontrastu se silnou 
expresí. Patrný je zde i vliv street artu, s jehož 
motivy a postupy autorka již dříve pracovala. 
en Landscape as an expressive experience of 
colors and light, based on a plan prepared in 

advance, yet with a space left for improvisa-
tion and emotion. This is how Hana Mikulen-
ková's work could be summed up. The author 
found endless inspiration in the exotic nature 
of Bali, Indonesia. In her works, romance is 
combined with symbolism referring to fragility 
and femininity, while contrasting everything 
with strong expression. The influence of street 
art, with which the author has previously 
worked, is also evident here.
k/c Ivan Bergmann

Jan Honsa: Samotář se srdcem venkovana / 
A loner with the heart of a countryman
16. 3. – 5. 6.
Výstava sleduje proměny tvorby malíře a grafika 
Jana Honsy, žáka proslulé Mařákovy krajinářské 
školy. Již od mládí byl duší samotář s pevnými 
vazbami k venkovu a rodnému kraji, jehož 
krajina se mu stala inspirací. Zatímco raná 
díla se odvíjí v intencích poetického realismu 
a náladových kontemplací, později na významu 
nabývají stylizované, dekorativní kompozice. 
Honsův malířský styl krystalizuje do osobi-
té polohy, která představuje originální linii 
v zobrazování českého venkova na počátku 20. 
století. 
en The exhibition follows the changes in the 
work of painter and graphic artist Jan Honsa, 
a pupil of Mařák's famous landscape school. 
From a young age, he was a loner with strong 
ties to the countryside and his native region, 
whose landscape became his inspiration. While 
early works unfold with the intentions of poet-
ic realism and moody contemplations, stylized, 
decorative compositions gain in importance 
later. Honsa's painting style crystallizes into 
a distinctive position, which represents an 
original line in depicting the Czech countryside 
at the beginning of the 20th century.
k/c Pavlína Pyšná

– 2. PODLAŽÍ BUDOVY 14, GRAFICKÝ 
KABINET

Francisco Goya: Rozmary / The Caprices
26. 1. – 1. 5.
V grafickém kabinetu představuje galerie 
významný cyklus grafických listů, který v letech 
1793 až 1799 vytvořil španělský malíř Francisco 
Goya. Cyklus leptů obsahuje škálu námětů 
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 Moravicí, 
kterou zřejmě přímo ve Španělsku získal Felix 

Maria IV. kníže Lichnovský z Voštic (1814–1848). 
Právě tento konvolut je zapůjčen pro zlínskou 
prezentaci. 
en In the graphic cabinet, the gallery repre-
sents an important cycle of graphic prints 
created by the Spanish painter Francisco 
Goya between the years 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 included nightmares, 
vices, and eccentricities. The first edition in 
1799 was published in 270 copies. Hradec nad 
Moravicí Castle has one set of The Caprices, 
which Felix Maria IV prince Lichnovský of 
Voštice (1814–1848) probably acquired directly 
in Spain. Precisely this volume is lent for the 
Zlín presentation.
k/c Ladislava Horňáková

GALERIE KABINET T.
12. tovární budova, Zlín • út–pá/Tu–Fri 
14:00–18:00 & po telefonické domluvě /
after telephone arrangement • 
www.kabinett.cz

Stanislav Karoli, Kateřina Nováková: 
Plazí mozek
do/until 27. 3.
Společná instalace parfumérky Kateřiny 
Novákové a umělce Stanislava Karoliho je jejich 
prvním galerijním setkáním. Za objekty Stani-
slava Karoliho cítíme autenticitu prožitých dní 
a nocí, přestože jsme je sami neprožili. Zvlášt-
ní tíha a temnota se mísí s chutí po životě, 
stavy beztíže s bolavou i smyslnou tělesností, 
s touhou po neznámých zážitcích, která někdy 
může vést k opakovaným kolapsům. Kateřina 
Nováková, jejíž parfumérské umění pracuje 
jak s emocemi a instinkty, tak také s etic-
kým přístupem k produkci vonných esencí, 
poukazuje svou prací na to, že naše vnímavost 
je zotročena jednostrannou zátěží vizuálního 
a jazykového smogu. Věnuje proto zvýšenou 
pozornost limbickému systému, včetně amy-
gdaly a bulbu olfactoria, dříve též čichovému 
nebo plazímu mozku, který je sídlem instinktů, 
sexuality, dlouhodobé paměti a emocí.
en The installation of a perfumer, Kateřina 
Nováková, and an artist, Stanislav Karoli, is the 
outcome of their first cooperation in the gal-
lery space. The presented objects by Stanislav 
Karoli offer an authenticity of lived-through 
days and nights even though we ourselves 
have not experienced them. A queer heft and 
darkness blend with a craving for life, states 
of weightlessness with painful and sen-
sual corporeality, and a longing for unknown 

experiences, sometimes leading to repetitive 
collapses. Kateřina Nováková, whose perfum-
ery artistry works with emotions and instincts 
and an ethical approach to producing fragrant 
essences, draws attention to our perceptive-
ness as chained by visual and linguistic smog. 
Ultimately, she mainly explores the limbic 
system, including the amygdala and the olfac-
tory bulb, previously known as the olfactory or 
reptile’s brain, the core of instincts, sexuality, 
and long-term memory and emotions.
k/c Edith Jeřábková

GALERIE JOSEFA JAMBORA
Brněnská 475, Tišnov • st, pá / We, 
Fr 14:00 – 18:00, so–ne / Sat–Sun 
10:00 – 17:00 • mekstisnov.cz/galerie

Tomáš Chadim: Jiné světy / Other Worlds 
19. 2. – 22. 5. 
Výstava Jiné světy nabízí retrospektivní průřez 
tvorbou fotografa Tomáše Chadima, předsta-
vitele progresivní krajinářské fotografie. Do-
savadní tvorba autora vychází z vizuálního pře-
mýšlení o české krajině. I když jsou základem 
jeho fotografických kompozic krajinné scené-
rie, nejde mu o její reálné uspořádání. Krajina 
je v jeho fotografiích vždy znovu objevována 
a znovu tvarována. Autor dlouhodobě pracuje 
s hravým přetvářením nafoceného materiálu 
pomocí digitální manipulace a komponuje na 
první pohled reálné scény, jež se však při bliž-
ším pozorování proměňují ve fantaskní krajiny, 
v nichž nic není tak, jak se jeví. 
en The work of photographer Tomáš Chadim 
is based on a visual reflection of the Czech 
landscape. Although his photographic com-
positions deal with landscape scenery, he is 
not interested in its real arrangement. In his 
case, the landscape is always rediscovered 
and reshaped. The author has long been 
working with playful transformation of the 
photographed material, he often uses digital 
manipulation and composes scenes, which 
appear realistic at first glance, however, on 
closer observation turn into fantastic land-
scapes where nothing is as it seems. 
k/c Radka Kaclerová

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

Frank Badur 
3. 3. – 15. 4. 
Německý umělec, malíř, grafik a pedagog, 
který prostřednictvím své tvorby dokáže ne-
násilně a citlivě probouzet smysly, ovlivňovat 

a harmonizovat jednotlivé vjemy tak, aby se 
v podvědomí diváků transformovaly na hlubší 
zážitky a prožitky. Těchto niterných a neoká-
zalých pochodů v percepci diváků dosahuje 
prostřednictvím dvou základních prostředků, 
působení barvy a dodržení abstrahované 
a jednoduché formy. 
en A German artist, painter, graphic artist, 
and pedagogue who, through his work, can 
non-violently awaken the senses, influence 
and harmonize individual perceptions so 
that they transform into deeper experi-
ences in the subconscious of the audience. 
He achieves these inner and inconspicuous 
processes in the perception of the specta-
tors through two basic means, the effect 
of color and adherence to an abstract and 
simple form. 
k/c Hans-Peter Riese

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

Současná česká ilustrace / Contemporary 
Czech Illustration
do/until 16. 3. 
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 
residency 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 impressions into their illustra-
tions. The exhibition is accompanied by other 
finalists of the Czech Grand Design competi-
tion: Barbora Idesová, Jindřich Janíček and 
Michal Bačák.

Lucie Jindrák Skřivánková: Mirage 
18. 3. – 27. 5. 
Svět se stává plochým, rytmus se zrychluje 
a svět se zmenšuje. Výstava obrazů mapuje 
autorčinu vnitřní krajinu. Lucie malbu pojímá 
velmi expresivně s tendencí k abstrahování 
tvarů, hraje si se strukturální vrstevnatostí 
a obrazy skládá s lehkostí a přirozeností ze 
svých osobních vizuálních i obsahových 
preferencí. Vzniká tak fascinující, hravá, 
pohlcující barevná smršť. 
en The world is becoming flat, it’s rhythm is 
speeding up and the world itself is becoming 

smaller. This art exhibition is mapping the 
author’s inner landscape. Lucie has an ex-
pressive approach to her art technique with 
a tendency to abstract shapes, she plays with 
structural stratification and composes her 
paintings with ease and natural temperament 
from her personal visual and also contextual 
preferences. This creates a fascinating, play-
ful, immersive color confluence.

Statutární město Brno
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Knihkupectví 
ArtMap

Knihy, které jinde nenajdete. 
Knihkupectví s pečlivě 
vybranými tituly z oblasti 
beletrie, literatury pro děti, 
teorie, výtvarného umění 
a autorské tvorby.

e-shop: knihy.artmap.cz


