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

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

Adam Žufníček: Ancient Aliens: Missing 
Pieces 
4.–30.7. 
k/c Viktória Pardovičová
 
Foreva kolektiv (B. Lexová, A. Rusínová, 
M. Šťastníková): Vykopávky / Kick-off
1.–31.8.
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

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 production 
platform without its own ensemble and per-
manent stage, which produces unique theat-
rical and art projects throughout the year.

Order of Sonic Chaos 
18. 8.–14. 9. 
Jednorázový projekt Terénu v kurátorské 
koncepci zvukového umělce Jonáše Grusky, 
kterým se zpřístupňují katakomby Centra 
experimentálního divadla pod Zelným 
trhem v Brně. Průběžný měsíční program se 
skládá ze tří částí, které autorsky připravují 
lokální i zahraniční umělecké osobnosti 
a kolektivy. Každá z nich nabídne dočasnou 
audiovizuální instalaci přístupnou v denních 
otevíracích hodinách, hudební performance, 
setkání s autory a autorkami a komentované 
prohlídky. 
Order of Sonic Chaos 1: Ephemeral Shrine 
(18–25/8)
Order of Sonic Chaos 2: MSHR (30/8–4/9)
Order of Sonic Chaos 3: EJTECH (9–14/9)
en One-off project by Terén in the curatorial 
conception of the sound artist Jonáš Gruska, 
which opens the catacombs of the Centre 
for Experimental Theatre. The ongoing 
month-long program consists of three parts, 
which are prepared by local and international 
artists and collectives. Each part will offer 
temporary audiovisual installations which will 
be accessible during the daytime opening 
hours, music performances, meetings with 
the authors, and guided tours. 
Order of Sonic Chaos 1: Ephemeral Shrine 
(18–25/8)
Order of Sonic Chaos 2: MSHR (30/8–4/9)
Order of Sonic Chaos 3: EJTECH (9–14/9)

TIC GALERIE
TIC Brno, Radnická 4 • út, st, pá/Tue,Wed, 
Fri 10–18, čt/Thu 12–20:30, so/Sat 
10–14 • 
www.galerie-tic.cz

– GALERIE MLADÝCH

Dominika Dobiášová: Pokoj pro každého 
z nich / Sanctuary for Each of Them
do/until 23. 7.
Malby Dominiky Dobiášové se nabízí vztahovat 
k literárním žánrům. Mohou být pohádkou, 
fantasy, dystopickým sci-fi, ale i společen-
sko-kritickým románem. Obsahují množství 
symbolů a odkazů, jimž mohou porozumět 
jen znalí, ale obrazy zaujmou i ty, kteří jejich 
ikonografii nerozumí a oslovuje je „pouze“ 
silná emocionalita a estetická sugestivnost. 
Kompozice připomínající divadelní nebo fil-
movou mizanscénu má důkladně promyšlené 
obrazové plány s expresivně stylizovanými 
postavami, jimiž jsou lidé, stejně jako přízraky 
i věci. 
en Dominika Dobiášová’s paintings beg to be 
interpreted as reflections of literary genres; 
they can be seen as fairy tales, fantasy, dys-
topian sci-fi or even as a social-critical novel. 
They contain a multitude of symbols and 
references to be understood only by those 
in the know, however, the paintings will also 
capture the attention of those who do not 
understand their iconography and are “only” 
intrigued by their strong emotionality and 
aesthetic suggestiveness. The composition is 
that of a theatrical or movie mise-en-scene, 
has thoroughly thought-out pictorial plans 
with expressively stylized characters, which 
are people as well as phantoms and things. 
k/c Marika Kupková

Aurélie Bayad: Crush Machine 
3. 8.–17. 9.
„Procházela jsem se ulicemi bez cíle. Pře-
mýšlela jsem, co jsem dělala, když se mi to 
stalo naposledy a jak jsem se z toho dostala. 
Zkoušela jsem znovu a znovu další ‚tip’, co 
jsem si zapamatovala z terapie, nebo ty ‚self 
help’ posty z Instagramu. A samozřejmě nic 
nepomáhalo.” Videoesej a objekty belgické 
umělkyně Aurélie Bayad přenáší emoční a fy-
zickou zkušenost úzkosti a panické ataky.
en "I was wandering the streets aimlessly. 
Thinking about what I did the last time this 
happened, and how I got out of it. I would try 
again and again another 'tip' I remembered 
from going to therapy or those 'self help' 
posts on instagram. And of course nothing 
would help." Videoessay and objects of Bel-
gian artist Aurélie Bayad transfer emotional 

and physical experience of anxiety and panic 
attack. 
k/c Ivana Hrončeková

– GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE

Petr Jambor, Jakub Němec, Jakub Roček, 
Michal Žilinský: Písky mikrosvěta 2.0 / 
The Sands of the Microworld 2.0
do/until 15. 10.
Výstavní projekt Písky mikrosvěta 2.0 přehod-
nocuje teze antropocénní orientace. Před 
diváka staví site specific instalaci, provedenou 
do detailu jako filmové kulisy. Prostředí insta-
lace odkazuje ke krizové situaci, připomíná 
krizový štáb nebo bunkr, místo odkud se řídila 
poslední lidská koordinovaná činnost. Divák 
do instalace vstupuje ve stavu bezčasí, kdy se 
tíživá situace rozplynula do ztracena a na místě 
zůstala jen ruina a vzpomínky. 
en The exhibition project Písky mikrosvěta 
2.0 reconsiders the thesis of anthropocene 
orientation. It presents the viewer with 
a site-specific installation, carried out in detail 
as a movie set. The installation environment 
refers to the crisis situation, reminiscent of 
the crisis staff or bunker, the place where the 
last human coordinated activity took place. 
The viewer enters the installation in a state 
of timelessness when the difficult situation 
has faded to nothingness and only ruins and 
memories remain in place. 
k/c Marianna Brinzová

– KONTEXT

Celoroční cyklus Galerie Kontext umělky-
ně, kurátorky a pedagožky Kataríny Klusové 
obsahuje sedm realizací v různých formách 
odehrávajících se v nikách foyer, kinosále, 
prostoru bookshopu nebo přímo ve výstavách 
a rozšiřuje kontexty témat aktuálních výstav. 
Více informací online. 
en The year-long cycle of the Kontext Gallery 
by artist, curator and teacher Katarína Klusová 
includes seven realizations in various forms 
taking place in the niches of the foyer, cinema 
hall, bookshop space or directly in exhibitions 
and extends the contexts of the themes of the 
current exhibitions. More information online.

– KINO CIT

Adam Hejduk: I see
do/until 23. 7.
Projekční instalací I see Adama Hejduka 
ohledáváme a revidujeme roli a situaci kino-
projekce v galerijním provozu společně s její 
autorem. V odkazu na Rare Window Alfreda 
Hitchcocka sledujeme útržkovité rozhovory, 
pořízené bez vědomí jejich aktérů, odehrá-
vajících se v otevřených oknech brněnských 
vnitrobloků. Dokumentární syrovost a bez-
prostřednost zdánlivě banálních sdělení 
místy mrazí. Pod povrchem můžeme odečítat 
symptomy problematických vztahů: sociálně 
a finančně tíživou situaci, stalking na sociálních 
sítích nebo genderově podmíněné násilí.
en In the projection installation, I see by 
Adam Hejduk, we observe and revise the role 
of cinema projection conditions in gallery 
production along with the artist. In a reference 
to Rare Window by Alfred Hitchcock, we follow 
fragmented conversations recorded without 
the knowledge of the actors taking place in 
the open windows of Brno’s courtyards. Rough 
documentarism and imminence of seemingly 
banal conversations are partly paralyzing. 
Beneath the surface, we may read the symp-
toms of problematic relationships: socially and 
financially difficult situations, stalking on social 
networks or gender-based violence.
k/c Ivana Hrončeková

Adam Turzo: Spectacle: Residuum
2. 8.–17. 9.
V letních měsících se promítací sál Kina 
CIT na Radnické proměňuje v prostor pro 
místně specifické instalace, revidující médium 
pohyblivého obrazu i situaci kinoprojekce. 
Spectacle: Residuum Adama Turza zastavuje 
čas v jedné sekvenci nebo filmovém políčku, 
kdy se ocitáme v mezeře mezi akcí a reakcí, 
v bodu dokonané destrukce, těsně před plným 
uvědoměním si důsledků tohoto činu. Akt 
zániku ovšem není náhlou a nepředvídatel-
nou nehodou, spíš nás obléká do zvířecí kůže 
z bajky o vařené žábě. 
en In summer, the projection room of CIT 
Cinema at Radnická turns into a space for 
site-specific installations, revising the medium 
of moving image and the conditions of cinema 
projection. Adam Turzo’s Spectacle: Residuum 
stops time in the middle of one sequence or 
film frame as we find ourselves in a black space 
between action and reaction, at the point 
of completed destruction, just before fully 
realizing the consequences of this action. The 
act of extinction is, however, not a sudden and 
unpredictable accident, rather it puts us in the 
animal skin from the fable about a boiling frog. 
k/c Ivana Hrončeková

ZAAZRAK|DORNYCH
Koliště 701/4 • čt/Thu 17:00–21:00, jinak 
otevřeno během akcí nebo po domluvě / 
or open at the time of the event or by 
appointment +420 777 487 712

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 under 
the railway overpass between Koliště and 
Dornych Streets. It opens at irregular intervals 
mainly for vernissages.

anto_nie: Trhaly*i jsme spolu / Walking 
Through the Landscape, Picking Herbs 
Together
do/until 31. 8.
Aktualizovaná queer eko alternativa k bylinko-
vým receptářům našich babiček se manifestuje 
na Dornychu jako rozsáhlý mnohovrstevnatý 
projekt zahrnující funkční fyzickou instalaci, e-
-knihu a web pod názvem Trhaly*i jsme spolu. 
Projekt je současně bakalářskou prací anto_
nie, s nímž zakončí studia v Ateliéru intermédií 
na brněnské FaVU.
en The updated queer-eco alternative to the 
herb recipe books of our grannies manifests 
itself in the form of a multilayered project 
consisting of a funcionate physical installation, 
an e-book and a website. At the same time, 
the project is the bachelor thesis of anto_nie 
which with she graduates from The Brno 
Faculty of Fine Arts.

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

45 000L: OBJEM PRO ANGAŽOVANOU 
ARCHITEKTURU 
Výloha v průchodu od Velkého Špalíčku 
k Šilingrovu náměstí / Window display 
in the passage from Velký Špalíček to 
Šilingr Square • non-stop • instagram.
com/45000litru 

Čtyřicet pět tisíc litrů je objem vystupující 
mimo zdi instituce do veřejného prostoru 
pasáže v centru Brna. Nový výstavní prostor 
vzniká jako iniciativa studentky architektury 
FA VUT v Brně. 
en Forty-five thousand litres is the volume 
rising outside the walls of the institution into 
the public space of the passage in the centre 
of Brno. The new exhibition space is the 
initiative of a student of architecture at the 
Brno University of Technology.

Ievgeniia Gubkina: Ukrajinské arch. 
dědictví pod ruskou hrozbou / Ukrainian 
architectural heritage under Russian threat
2. 8.–4. 10. 
Od prvních dnů ruské války proti Ukrajině do-
chází k systematickému a rozsáhlému ničení 
architektonického dědictví, k nenávratným 
ztrátám památek a kulturního dědictví. 
Ievgeniia Gubkina, historička architektury 
z Charkova, představuje prostřednictvím 
aktuálních snímků současnou situaci na 
Ukrajině, problematizuje otázku památkové 
péče a tematizuje cílenou destrukci kultur-
ního dědictví národa jako jednu z válečných 
strategií.
en From the very beginning of the Russian 
invasion of Ukraine, there has been 
a systematic and extensive destruction of 
the architectural heritage, the irreversible 
loss of monuments and cultural values. 
Ievgeniia Gubkina, an architectural 
historian from Kharkiv, presents the 
current situation in Ukraine through actual 
photographs, problematizes the issue of 
monument protection and preservation and 
thematizes the targeted destruction of the 
nation's cultural heritage as one of the war 
strategies.
k/c Eva Truncová

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

Brno Art Open 2022 gGeEnn Mendel is… 
an Artist!
do/until 28. 8. 
Pravidelná přehlídka uměleckých projektů ve 
veřejném prostoru Brno Art Open je v roce 
2022 věnována památce Johanna Gregora 
Mendela, světově proslulého brněnského 
vědce, považovaného za jednoho z anticipá-
torů genetiky. BAO 2022 gGeEnn představuje 
Mendela nejen jako vědce, ale také jako 
člověka, jenž i po dvou stech letech od 
svého narození dokáže inspirovat současné 
umělce a umělkyně. Na místech spojených 
s Mendelovým životem a vědeckou činností 
jsou k vidění díla Tomáše Gabzdila Libertíny-
ho, Anny Hulačové, Kuai Shena, Saši Spačal, 
Jiřího Y. Suchánka a Uliho Westphala. 
en In 2022, the periodical exhibition of art 
projects in the public space Brno Art Open 
is dedicated to the memory of Johann 
Gregor Mendel, the world-famous Brno 
scientist, considered to be one of the 
founders of genetics. The gGeEnn exhibition 
will introduce Mendel not only as a scientist, 
but also as a man who, even two hundred 
years after his birth, can inspire contem-
porary artists. In places connected with 
Mendel’s life and scientific activities, works 
by Tomáš Gabzdil Libertíny, Anna Hulačová, 
Kuai Shen, Saša Spačal, Jiří Y. Suchánek and 
Uli Westphal can be seen.
k/c Milan Kreuzzieger, Milan Mikuláštík

Jan Ambrůz 
17. 8.–30. 10. 
Po delší odmlce představuje Jan Ambrůz, 
významný představitel současného nefigu-
rativního sochařství, své nejnovější práce. 
Sochařské objekty a instalace z různých 
materiálů (skla, železa nebo dřeva) a roz-
měrné černé kresby spojuje základní téma, 
vyjádřené prostřednictvím elementárního 
tvaru – oválu, který se v materiálových mo-
difikacích a obměnách v jednotlivých dílech 
objevuje. Redukované tvarosloví Ambrůzovy 
tvorby je nositelem obecnějších sdělení, 
vztahujících se k základním otázkám prosto-
ru, řádu, přírodního koloběhu nebo metafy-
ziky. Do souvislosti s Ambrůzovou sochařskou 
tvorbou bude na výstavě postavena autorova 
současná efemérní videotvorba s výjevy pří-
rodních dějů, událostí a prchavých okamžiků.
en After a long hiatus, Jan Ambrůz, an 
important representative of contemporary 
non-figurative sculpture, presents his latest 
works. Sculptural objects and installa-
tions made of various materials (glass, iron 
or wood) and large-scale black drawings 
are united by a basic theme, expressed 
through an elementary shape – the oval, 

which appears in material modifications and 
variations in individual works. The reduced 
morphology of Ambrůz's work carries more 
general messages, relating to fundamen-
tal questions of space, order, the natural 
cycle or metaphysics. In the context of 
Ambrůz's sculptural work, the exhibition 
will juxtapose the artist's contemporary 
ephemeral video work with scenes of natural 
processes, events and fleeting moments.
k/c Marika Svobodová

Jaroslav Pulicar
17. 8.–30. 10.
Menší, soustředěná kolekce snímků je ohléd-
nutím za téměř čtyři desetiletí vznikajícím 
dílem brněnského momentního fotografa 
Jaroslava Pulicara. Pulicar se fotografování 
věnuje výhradně ve volném čase, bez tlaku 
grantů, zakázky, blížícího se termínu výstavy 
nebo jiného požadavku zvenčí. Subjektivní 
momentní černobílou fotografii pěstuje jako 
náročné vztahování se ke světu.
en This small, concentrated collection of 
images is a look back at almost four decades 
of work by the Brno-based momentary pho-
tographer Jaroslav Pulicar. Pulicar pursues 
photography exclusively in his spare time, 
without the pressure of grants, commissions, 
an impending exhibition deadline, or any 
other external demand. He cultivates subjec-
tive instant black and white photography as 
a challenging way of relating to the world.
k/c Tomáš Pospěch

– DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU & G99 
Dominikánská 9

Lost Focus: Výstava diplomových prací 
FaVU / Lost Focus: An Exhibition of FaVU 
Diploma Works
do/until 31. 7.
Pravidelná výstava děl absolventů a absol-
ventek Fakulty výtvarných umění VUT.
en Regular exhibition of works by graduates 
of the Faculty of Fine Arts BUT.

– VAŠULKA KITCHEN BRNO
Centrum umění nových médií, Dům umění 
města Brna, Malinovského nám. 2 • út+čt / 
Tue+Thu 10:00–18:00 • vasulkakitchen.org

Nemám čas / I have no time
Ateliér Time-Based Media 
do/until 3. 7. 
Ateliér Time-Based Media z Ústí nad 
Labem vedený Danielem Hanzlíkem 
a Pavlem Mrkusem se představí výstavou 
koncipovanou jako prostor pro díla 
a performativní akce pořádané v průběhu 
výstavy, jejichž společným pojítkem je 
různorodá práce s uchopením média 
zvuku, jeho transformací, přepisem nebo 
vizualizací. 
en The Time-Based Media Studio from Ústí 
nad Labem, led by Daniel Hanzlík and Pavel 
Mrkus, presents an exhibition conceived 
of a space for works and performative 
events organized during the course of 
the exhibition, whose common thread 
is diverse work grasping the medium of 
sound, its transformation, transcription, or 
visualization.

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

Petr Nikl: Divoké záhony / Wild Flowerbeds
do/until 30. 7.
Ve výstavním projektu všestranného vý-
tvarného umělce Petra Nikla se jeho tvůrčí 
přístupy vzájemně prorůstají v rozlehlé 
imaginativní zahradě – v jakémsi autorem 
pěstěném, ale k jeho velké radosti zároveň 
zčásti samorostlém ekosystému pohyblivých 
i zdánlivě statických organismů.
en In the exhibition project of the versatile 
visual artist Petr Nikl, his creative approach-
es intertwine in a vast imaginative garden – 
a kind of ecosystem of moving and seemingly 
static organisms cultivated by the artist, but 
at the same time partially self-grown, much 
to his delight.
k/c Denisa Kujelová a Jiří Ptáček

– MEM

Lukáš Jasanský – Martin Polák: Sirův revír / 
Sir's Hunting Ground
do/until 30. 7.
Uznávaný tandem působící na umělecké 
scéně již přes tři desetiletí proslul zejména 
svými fotografickými cykly vyznačujícími se 
vysokým stupněm realismu. Dílo zahrnující 
dokumentární a reportážní fotografii, preciz-
ní studie architektury, promyšlené abstraktní 
kompozice či strhující záběry přírody a české 
krajiny se v novém souboru rozrůstá o další 
svébytný fotografický žánr.
en The acclaimed tandem active on the art 
scene for over three decades is renowned 
for their photographic cycles characterised 
by a high degree of realism. Their work, 
including documentary and reportage pho-
tography, detailed studies of architecture, 
elaborate abstract compositions and striking 
shots of nature and the Czech landscape, 
is expanded in the new series with another 
distinctive photographic genre.
k/c Pavel Švec

GALERIE ARCHITEKTURY 
Starobrněnská 341 • st–ne/Wed–Sun 
14:00–18:00 • galeriearchitektury.cz

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

Jan Šrámek / Pavel Ryška: Jak si užít film
do/until 28. 7.
Výstava prezentuje práci Jana Šrámka a Pavla 
Ryšky v souvislosti s uvedením jejich nové 
knihy Jak si užít film. Originální encyklopedie, 
která se opírá o stylové ilustrace známého 
grafika a ilustrátora Jana Šrámka i umělce 
a teoretika Pavla Ryšky, přibližuje rozlehlý 
svět kinematografie z pozice filmových tvůr-
ců i diváků, dává nahlédnout do nevšedních 
zákoutí světa pohyblivých obrázků nebo uka-
zuje, jak si užít film, ať už jste malí nebo velcí. 
en The exhibition presents the work of Jan 
Šrámek and Pavel Ryška in connection with 
the launch of their new book Jak si užít 
film. Original encyclopedia, which draws on 
stylish illustrations by the famous graphic 

artist and illustrator Jan Šrámek and artist and 
theorist Pavel Ryška, brings the vast world of 
cinema closer from the point of view of both 
filmmakers and viewers, gives insight into the 
extraordinary corners of the moving picture 
world, and shows how to enjoy the movie, 
whether you are young or old.
k/c Miroslav Maixner

GALERIE BLANSKO
Dvorská 2, Blansko (mimo mapu / off 
the map) • út–pá/Tue–Fri 10:00–12:00, 
13:00–17:00, so–ne/Sat–Sun 14:00–17:00 
(st do/Wed until 19:30) • facebook.com/
galerieblansko

Letní dílna: Úhel pohledu / Summer 
workshop: Point of view 
11.–14. 7. 
Otevřený ateliér uvnitř galerie pro malé 
i velké s chutí tvořit. Podívat se na svět 
z jiného pohledu může přinést nová poznání 
a umožňuje nám získat nový vhled do situací 
a světa, ve kterém žijeme. V dílně si vyzkoušíte 
různé umělecké disciplíny a postupy. V rámci 
jednotlivých stanovišť zapojíte všestranně 
svou tvořivou mysl i tělo. Vhodné pro všechny 
věkové kategorie. 
en An open studio inside the gallery for young 
and old with a desire to create. Seeing the 
world from a different perspective can bring 
new insights and allows us to gain new insights 
into situations and the world we live in. In the 
workshop you will try out different artistic 
disciplines and processes. Within the different 
stations you will engage your creative mind and 
body in a versatile way. Suitable for all ages. 
 
SITU projekt / SITU project 
do/until 11. 9.
SITU je nový dlouhodobý projekt Galerie 
města Blanska zaměřený na akce ve veřejném 
prostoru. Komentované prohlídky, interven-
ce, diskuzní panely, tvořivé dílny a dočasná 
umělecká díla. 
en is a new long-term project of the Blansko 
City Gallery focused on events in public space. 
Guided tours, interventions, discussion panels, 
creative workshops and temporary artworks.

Program projektu SITU: / SITU project 
programme:

Mikuláš Medlík: Urban Cool Tour 
12. 7.
Jak vzniklo město a proč je uspořádáno zrovna 
takhle? Co a kdo ovlivňuje, jaké bude v bu-
doucnu? Město jako domy a prostor mezi nimi. 
Hravý úvod pro zvídavé děti i dospělé, kteří 
chtějí vědět, jak pracuje a přemýšlí architekt 
a urbanista. Můžete se těšit na upovídanou 
a tvořivou procházku po Blansku ve skuteč-
nosti i na mapě. 
en How did the city come to be and why is it 
arranged like this? What and who influences 
what it will be like in the future? The city as 
houses and the space between them. A playful 
introduction for curious children and adults 
who want to know how an architect and 
urban planner works and thinks. You can enjoy 
a chatty and creative walk through Blansko in 
reality and on the map.

Marie Kuncová: Přitiskni se k městu / 
Cling to the city 
13. 7.
Pohybová dílna ve venkovním otevřeném pro-
storu. Inspirací nám budou městské objekty 
a místa, které často přehlížíme, anebo naopak 
nás něčím přitahují a baví. Svým tělem těmto 
místům můžeme vtisknout nový nádech. Ně-
kdy stačí jen chvilku postát a zavřít oči. Kromě 
zážitků bude našim výstupem série hravých 
fotografií. 
en Movement workshop in an outdoor open 
space. We will be inspired by urban objects 
and places that we often overlook or, on the 
contrary, attract and entertain us. With our 
bodies we can give these places a new touch. 
Sometimes we just need to stand for a while 
and close our eyes. In addition to experi-
ences, our output will be a series of playful 
photographs.

Hynek Skoták: Landart
14. 7.
Vydáme se společně hledat odlesky slu-
nečního světla a vodní hladiny, zachytíme je 
a ozdobíme s nimi části města.
Cílem je ukázat si, že i pomocí jednoduchých 
technik a nejlevnějších materiálů můžeme 
vytvářet působivá díla, že víc než o výsledek 
může jít o proces tvorby, hledání, ohmatávání 
si možností přímo v terénu. Pozornost bude 
zaměřena na krajinu okolo řeky, na její promě-
ny v závislosti na počasí. Ukážeme si formou 
landartových cvičení s odrazem světla, jak lze 
pracovat a pohybovat se v krajině a prožívat ji 
v nových souvislostech. 
en We will go together to look for reflections 
of sunlight and water surface, capture them 
and decorate parts of the city with them. 
The aim is to show that even with simple 
techniques and the cheapest materials we can 
create impressive works, that more than the 
result it can be about the process of creation, 
searching, feeling the possibilities on the 
ground. The focus will be on the landscape 
around the river, its changes depending on 
the weather. We will show in the form of land 
art exercises with light reflection how one can 
work and move in the landscape and experi-
ence it in new contexts. 

3dny Urban SITU – třídenní intenzivní 
workshop zaměřený na život ve městě / 
three-day intensive workshop on city life 
18.–20. 7.
Budeme objevovat město, odstraňovat 
nalezené překážky, hledat nové cesty, 
konstruovat pohledy na městskou krajinu. 
Zrealizujeme vlastní skupinové nápady i zásahy 
do architektury města a budeme si užívat 
venkovní prostor. Dozvíme se co je to město, 
co je potřeba, aby fungovalo a kdo v něm žije. 
Budeme pracovat s konstrukcemi billboardů, 
stavět, běhat, fotit, hodně si povídat, dívat se 
na film a hlavně tvořit. 
en We will explore the city, remove the ob-
stacles found, look for new paths, construct 
views of the urban landscape. We will imple-
ment our own group ideas and interventions 
in the architecture of the city and enjoy the 
outdoor space. We will learn what a city is, 
what it needs to function and who lives in it. 
We will work with billboard designs, build, run, 
take photos, talk a lot, watch film and most 
importantly create.

GALERIE EDIKULA
Arne Nováka 1, výloha čítárny FF MU, 
budova C, 1. NP • po–ne/Tue–Sun  
8:00–20:00 • www.facebook.com/ 
galerie.edikula

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

Adam Smrekovský: FA LL EH 
13. 7.–3. 8. 
Číslo 3 je vůbec základ všeho, proto základ 
obrazců je trojúhelník a objektů pyramida. 
Všechno Ve Vesmíru je plus a mínus, černé 
a bílé, jang a jin. Tak pravil Vincent… HP, 
samozvaný mesiáš. Kupí lesklé balonky ve tvaru 
písmen a spojuje do slabik. Slabiky nechává ve 
městě uvázané na místech, které mají význam 
jen v jeho psychotické realitě. Spojuje nyní, 
se starým i budoucím. Pomocí slabik nechává 
ve městě zprávu pro babylon, cíl je ovšem 
trojúhelník. Základ pro sluneční skleněnou 
pyramidu, ta zboří babylon. Sluneční skleněná 
pyramida je nová struktura, která bude sloužit 
všem bez rozdílu. K nové pyramidě neupíná 
svoje naděje pouze HP, ale i další jednotlivci, 
kteří vzdali pokusy být součástí celku a hledají 
únik.
en The number 3 is the basis of everything, 
therefore the base of the shapes is a triangle 
and the objects a pyramid. Everything in the 
Universe is plus and minus, black and white, 
yang and yin. That's what Vincent said… HP, 
the self-proclaimed messiah. He pile shiny 
balloons in the shape of letters and connects 
them into syllables. He leaves syllables in the 
city tied to places that are important only in its 
psychotic reality. It connects now, with the old 
and the future. He use syllables to leave a mes-
sage for Babylon in the city, but the goal is 
a triangle indeed. The basis for the solar glass 
pyramid, which demolishes Babylon. The solar 
glass pyramid is a new structure that will serve 
everyone without distinction. Not only HP, but 
also other individuals who have given up trying 
to be part of the whole and are looking for 
an escape, is pinning their hopes on the new 
pyramid.

Ezo v rukávu
Kristýna Kyselá, Tomáš Kučera 
10.–31. 8.
Výstava Kristýny Kyselé a Tomáše Kučery tema-
tizuje současný boom alternativní spirituality 
taktéž známé jako ezo a související monetizaci 
spirituálních zkušeností. Autoři si vypůjčují 
jazyk a objekty z obchůdků s instantími rituály 
a vytváří instalaci, která si s humorem i okouz-
lením pohrává se symbolikou těchto míst.
en The exhibition by Kristýna Kyselá and Tomáš 
Kučera focuses on the current boom in alter-
native spirituality, also known as ezo and the 
related monetization of spiritual experiences. 
Authors use the language and objects from 
shops with instant rituals and create an instal-
lation that plays with the humor and charm of 
the symbolism of these places. 
k/c Marie Štindlová

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 SIBIŘ 
Dukelská třída 50 • www.instagram.com/
galerie.sibir • Otevřeno během akcí nebo po 
domluvě / open at the time of the event or 
by appointment +420 722 744 201

Roman Ženatý: Symboly
12.–31. 7.
Koláže, grafika, animace. V hlavní roli sny a je-
jich interpretace. 
en Collage, graphic art, animation. Dreams in 
the lead role, and their interpretation. 
k/c Ester Hotová, Max Lysáček

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

Polina Masevnina: твои безрассудные тонкие 
плечи / Your Subtle Reckless Shoulders
do/until 4. 9.
Dlouhodobý projekt na téma the New East 
„Kde domov můj”, ve kterém umělkyně reflek-
tuje vztah k ruské vizuální kultuře. Část ze série 
fotografií zachycuje intuitivní proces analýzy, 
reflexe a přehodnocení definice maskulinity 
a krásy v postsovětském Rusku skrz stereotypní 
mužský obraz. Navazuje na romantizaci módy 
90. let, jejímž typickým mužským obrazem je 
homoerotičnost, zranitelnost a vnitřní konflikt.
en A long-term project on the theme of the 
New East "Kde domov můj", in which it reflects 
the relationship with Russian visual culture. 
Part of a series of photographs captures the 
intuitive process of analyzing, reflecting, and 
reconsidering the definition of masculinity and 
beauty in post-Soviet Russia through a stereo-
typical male image. It follows up on the fashion 
romanticization of the 1990s, fashion brands 
whose typical male image is homoeroticism, 
vulnerability, and internal conflict.
k/c Karolína Kohoutková

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

Dasha + Zhanar 
Daria Pugachova, Zhanar Bereketova
do/until 15. 7.
Dasha+Zhanar je spolupráce dvou umělkyň 
z Kyjeva a Moskvy, která začala v roce 2019. 
Dlouhou dobu se neviděly a nemluvily spolu. 
Hlavním způsobem komunikace je společná 
tvorba: video, instalace, objekty, fotografie 
a performance. Jejich praxe může být přiro-
zeně rozdělena na období „ před” (2019-2020) 
a „ po” (2020-současnost) setkání tváří v tvář.
en Dasha+Zhanar is a collaboration of two art-
ists from Kyiv and Moscow that started in 2019. 
For a long time, they did not see each other 
and did not talk. The main way of communica-
tion is collaborative work: video, installations, 
objects, photographs and performances. Their 
practice can be naturally divided into “before” 
(2019-2020) and “after” (2020-now) meeting 
face to face.

Ka3Ka3: Modré světlo září i v Industře / 
Blue light also shines in Industra
21. 7.–17. 8.
Výstavní projekt sleduje zásadní proměnu vzta-
hu k sobě samým i ostatním, která probíhá na 
pozadí pohybu nepřetržitě se rozšiřujících so-
ciálních sítí. Všímá si také sémantické proměny 
promítající se do běžně používaných slov, které 
ve virtuálním světě internetu nabývají nového 
významu. Instalace tak vytváří jakousi nadstavbu 
sociálním sítím, kdy vzniká nová forma sociálních 
sítí, která se navrací zpět do našeho fyzického 
světa. Sjednocujícím prvkem výstavy je modré 
světlo, které v sobě manifestuje hlavní téma 
sociálních sítí a internetu obecně. Modrá barva 
odkazuje nejen na logo Facebooku, ale také na 
modré světlo, které vyzařují samy obrazovky.
en The exhibition project thematizes the 
phenomenon of ever-expanding social 
networks, which traces such a fundamental 
transformation of the relationship to oneself 
and others. It also observes the semantic 
transformations reflected in commonly used 
words, which take on new meanings in the 
virtual world of the Internet. The installation 
thus creates a kind of superstructure of 
social networking, where a new form of social 
networking is created, which returns back to 
our physical world. The unifying element of the 
exhibition is the blue light, which manifests the 
main theme of social networks and the Internet 
in general. The colour blue refers not only to 
the logo of Facebook, but also to the blue light 
that the screens themselves emit.

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. 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. Do-
časné intervence v expozici nového umění: Pa-
vel Büchler s Tomášem Džadoněm, Fluxus etc., 
Inez Tuschnerová, Kateřina Šedá, Jan Štursa. 
Dočasné intervence v expozici moderního 
umění: Alfons Mucha, Josef Šíma, Vincenc Ma-
kovský. 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, Fluxus 
etc., Inez Tuschnerová, Kateřina Šedá, Jan 
Štursa. Temporary interventions in exhibition of 
Modern Art: Alfons Mucha, Josef Šíma, Vincenc 
Makovský. Permanent exhibition Modern Art 
includes works by Emil Filla, Toyen or Jan 
Zrzavý.
k/c Ondřej Chrobák, Petr Ingerle, Jana 
Písaříková

Rafani S22E06: 4HLAV 
do/until 28. 8. 
Atrium Pražákova paláce je už od září roku 
2020 věnováno umělecké skupině Rafani 
a jejímu retrospektivnímu výstavnímu seriálu, 
který nyní završí v pořadí už šestá epizoda s ná-
zvem S22E06: 4HLAV. Závěrečný díl na sebe 
tentokrát vzal podobu krátkého filmu, který 
se prostřednictvím dvou paralelních projekcí 
snaží vypořádat s otázkou společné identity. 
Hlavních rolí se ujali sami Rafani, kteří v rámci 
přípravy filmu spojili síly také s dalšími tvůrci. 
Stěžejní byla především spolupráce s pražskou 
grimeovou dvojicí P/\ST, která pro rafanské 
video složila původní skladbu.
en Since September 2020, the Atrium in the 
Pražák Palace has been dedicated to the Rafani 
art group and its retrospective exhibition 
series, which will now be completed by the 
sixth episode, S22E06: 4HEAD. This time, the 
final episode takes the form of a short film 
that attempts to tackle the question of shared 
identity through two parallel screenings. The 
main roles were played by Rafani themselves, 
who joined forces with other artists in the 
making of the film. The collaboration with 
the Prague grime duo P/\ST, who composed 
the original score for the Rafani video, was 
particularly important.

– 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 de-
signu, 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 záku-
lisí designérské profese a přiblížit ji veřejnosti. 
Dřevo, kov, plast, papír, sklo, porcelán a textil. 
To jsou materiály, se kterými Jiří Pelcl v průbě-
hu své kariéry pracoval, všechny se vždy snažil 
dokonale poznat a respektovat jejich přirozené 
kvality. Designérova tvorba bude v Umělecko-
průmyslovém muzeu dokumentována nejenom 
konkrétními produkty, ale především prostřed-
nictvím pozadí jejich vzniku. 

en The retrospective of Jiří Pelcl’s work charts 
the forty-year-long career of this leading Czech 
designer spanning multiple creative periods and 
reflecting both the development of the decora-
tive arts in the last decades and the political, 
social and economic changes. The exhibition 
aims to open up a view to the backstage of 
a designer’s job and to let the public know what 
lies behind. Wood, metal, plastic, paper, glass, 
porcelain and textiles. During his career Jiří Pelcl 
worked with all of those materials, always trying 
to perfectly acquaint himself with each of them 
and respect their inherent characteristics. In 
the Museum of Applied Arts the designer’s work 
will be documented by concrete products but in 
particular by the background to their origin.

Lucie Koldová: Lightness
do/until 26. 2. 2023
Výstava je první příležitostí představit šířeji Lucii 
Koldovou a její tvorbu domácímu publiku. Pro-
jekt je plánován jako komplexní dílo autorského 
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 kurátorkou Michaelou Kádne-
rovou. Pečlivě vybrané kusy představují desig-
nérčinu 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 authorial team 
made up of prominent creative personalities. 
In addition to the designer Lucie Koldová, the 
exhibition is completed by cooperation with 
the photographer Alžběta Jungrová, graphic 
designer Zuzana Lednická (Studio Najbrt) and 
curator Michaela Kádnerová. Carefully selected 
pieces represent the designer’s ultimate work. 
The set of signal works consists of luminaires, 
with which it is most often associated, but also 
representative furniture pieces, which present 
her as a versatile author.

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

Brno předměstí Vídně
stálá expozice od / permanent exhibition
od/from 14. 11. 2019
Moravská galerie otevřela v Místodržitelském 
paláci první etapu nové dlouhodobé výstavy. 
Expozice je věnovaná umění 19. století a zabývá 
se uměleckým vztahem Brna a Vídně. Její 
součástí jsou oddíly věnované secesi, folklori-
smu a historismu. Expozice kombinuje ukázky 
umění i uměleckého řemesla – rozsáhlý studijní 
depozitář keramiky, porcelánu a skla. Výjimečný 
je rovněž grafický kabinet, který představuje 
pozoruhodnou sbírku rakouské secesní kresby 
a grafiky, jejíž jádro tvoří práce dvou největších 
rakouských secesních malířů Gustava Klimta 
a Egona Schieleho. Nově byla expozice rozší-
řena o další místnost věnovanou obrazu Hlava 
Medusy od Petera Paula Rubense a soudobému 
vlámskému umění. Dočasná intervence v ex-
pozici 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 col-
lection of Austrian art-nouveau drawings and 
prints, the core of which are works by two lumi-
naries 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 generace 
umělkyň s plnohodnotným vysokoškolským 
vzděláním, výstava se však soustředí rovněž 
na bydlení, životní styl, módu, grafický design, 
reklamu a film, humoristické kresby, karikaturu 
a dobové ženské "life-stylové" časopisy. Spolu-
práce: Milena Dopitová, Libuše Heczková
en The exhibition traces the parallel processes 
of modernisation and women’s emancipation, 
which accompanied the birth and growth of 
Czech modern culture and culminated in the 
interwar period. One of the common denomi-
nators of these processes was the character 
of a new – civilised and modern – woman. 
Through that as well, the first Czechoslovak Re-
public 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 cari-
catures; special attention will be given to period 
women’s and 'life-style' magazines. Coopera-
tion: Milena Dopitová, Libuše Heczková 
k/c Martina Pachmanová, Kateřina Svatoňová

– JURKOVIČOVA VILA / JURKOVIČ HOUSE
Jana Nečase 2 • 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/kontakt/
jurkovicova-vila

Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům / 
Dušan Jurkovič. The Architect and His House
Stálá expozice / Permanent exhibition

Josef Bolf v Jurkovičově vile: Minoritní 
zpráva / Josef Bolf in Jurkovič's villa: Minority 
Report 
do/until 26. 3. 2023 
Představa o tom, co je obraz, socha, kresba, 
není nijak komplikovaná. Mnohem složitější 

je přemýšlet o tom, kdy se obraz nebo socha 
stává uměleckým dílem. Je to v momentu, kdy 
je prohlásí malíř nebo sochař za dokončené? 
Do jaké míry je zrod uměleckého díla řízeným 
procesem a do jaké míry sledem živelných 
událostí? A nestává se někdy, že nastane 
vzpoura všech těch čmáranic a zmuchlaných 
papírů, které se společně zatvrdí v odhodlání 
stát se také uměleckým dílem? Takový 
rebelující tábor vznikl i v ateliéru Josefa Bolfa 
a útočiště našel v Jurkovičově vile, která svojí 
atmosférou umocňuje odbojné nálady všech 
odstřižků, stránek z roztrhaných skicářů 
a odložených záložek. 
en The idea of   what is a painting, a statue, 
a drawing is not complicated at all. It is much 
more difficult to think about when a painting 
or sculpture becomes an artwork. Is it the 
moment a painter or sculptor declares them 
as completed? To what extent is the birth 
of a work of art a controlled process and 
to what extent is it a sequence of natural 
events? And doesn't it sometimes happen 
that there is a revolt of all those doodles and 
crumpled papers that together strengthen 
the determination to become a work of art 
as well? Such a rebellious camp was also 
established in the studio of Josef Bolf and 
found refuge in Jurkovič's villa, which with its 
atmosphere enhances the rebellious moods of 
all the clippings, pages from torn sketchbooks, 
and discarded bookmarks.
k/c Rostislav Koryčánek

– RODNÝ DŮM JOSEFA HOFFMANNA / 
JOSEF HOFFMANN MUSEUM
náměstí Svobody 263, Brtnice  • duben–
říjen/April–October: út–ne/Tue–Sun 10–12 
& 12:30–18 nebo po domluvě / or by ap-
pointment, tel: +420 724 543 722

Josef Hoffmann: Inspirace / Inspiration
Stálá expozice / Permanent exhibition

15 let Muzea Josefa Hoffmanna 
do/until 26. 3. 2023
Muzeum užitého umění MAK ve Vídni se již 
skoro třicet let podílí na aktivitách spojených 
s obnovením a dalším využíváním rodného domu 
Josefa Hoffmanna v Brtnici. V roce 2020, ke 150. 
výročí narození Josefa Hoffmanna (15. prosince 
1870), věnoval MAK tomuto nejvýznamnějšímu 
rakouskému architektovi a designérovi klasické 
moderny velkou výstavu ve svém muzeu ve Vídni 
nazvanou „Josef Hoffmann. Pokrok skrze krásu”. 
Letos připomene také patnáctileté výročí úspěš-
ného působení v rodném domě Josefa Hoffman-
na v Brtnici výstavou věnovanou vlivu díla Josefa 
Hoffmanna na současné umělce a architekty. 
en For almost thirty years, the MAK Museum 
of Applied Arts in Vienna has been involved in 
the restoration and further use of Josef Hoff-
mann's birthplace in Brtnice. In 2020, on the 
150th anniversary of Josef Hoffmann's birth (15 
December 1870), the MAK dedicated a major 
exhibition at its museum in Vienna to this most 
important Austrian architect and designer of 
classical modernism, entitled "Josef Hoffmann. 
Progress through Beauty". This year, it will also 
commemorate the fifteen-year anniversary of 
his successful work in Josef Hoffmann's birth-
place in Brtnice with an exhibition dedicated 
to the influence of Josef Hoffmann's work on 
contemporary artists and architects.

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 představí 
nejvýznamnější malby a sochy ze sbírek Muzea 
města Brna do konce 19. století. Navodí před-
stavu, 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 mon-
archy. 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: Satura lanx 
do/until 18. 9. 
Výstava soch známého brněnského sochaře 
Ondřeje Svobody v exteriérech hradu 
Špilberku. en Exhibition of sculptures by the 
famous Brno sculptor Ondřej Svoboda in the 
exteriors of Špilberk Castle.

60 let oddělení dějin architektury / 60 years 
of the Department of History of Architecture 
do/until 31. 12. 
Architektura provází lidstvo od úsvitu jeho dějin. 
Mnohdy avantgardní až extravagantní, inspirující, 
nezkrotná – jindy poddajná či poplatná své době, 
ale stále se proměňující. Prostřednictvím výstavy 
poodhalíte její tajemství. Unikátní fondy originální 
plánové dokumentace, náčrtů, kreseb, fotografií, 
koláží, korespondence, nábytkových artefaktů 
a dalších dokladů, které ji reprezentují, byly 
v muzeu založeny 1. prosince 1962, v souvislosti 
se vznikem oddělení dějin architektury. 
en Architecture has accompanied mankind 
since the dawn of its history. Often avant-
garde to extravagant, inspiring, irrepressible 
- sometimes submissive or dutiful to its time, 
but ever changing. Through the exhibition you 
will discover its secrets. The museum's unique 
holdings of original plan documentation, 
sketches, drawings, photographs, collages, 
correspondence, furniture artefacts and 
other documents that represent her were 
established on 1 December 1962, in connection 
with the creation of the Department of 
Architectural History.

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

Inspiration 1: Marit Wolters – Home Grounds II
do/until 10. 7.
Marit Wolters se ve své tvorbě zabývá vztahem 
mezi přírodou a architekturou a různorodými 

aspekty jejich prolínání. Hlavní roli v jejích 
instalacích často hrají jednotlivé materiály, 
zkoumání jejich vlastností, lokální materiálová 
historie či téma recyklace. Ve vile Tugend-
hat Marit naváže na svou výzkumnou stáž 
v Bauhausu v Desavě v roce 2017, během 
které vznikla série artefaktů ve formě sloupů 
z pórobetonu s příměsí písku ze tří bauhau-
sovských lokací. Pro výstavu ve vile Tugendhat 
vznikne cca 50 betonových objektů za použití 
lokálních materiálů (např. bratčický písek, který 
tvořil specificky nažloutlou barvu fasády vily 
Tugendhat, písek z mlatové terasy či hlína ze 
zahrady).
en Marit Wolters' work explores the relation-
ship between nature and architecture and the 
various aspects of their intersection. Individual 
materials, exploration of their properties, local 
material histories and the theme of recycling 
in artwork often play a central role in her 
installations. Marit will follow up on her 2017 
research internship at the Bauhaus in Dessau, 
during which she created a series of artefacts 
in the form of columns made of porous 
concrete with a mixture of sand from three 
Bauhaus locations. For the exhibition at Villa 
Tugendhat, approximately 50 concrete objects 
will be created using local materials (e.g. 
Bratčice sand, which formed the specifically 
yellowish colour of the Villa Tugendhat facade, 
sand from the compacted terrace or clay from 
the villa’s garden).

Mies / Tugendhat / Sandalo / Kalivoda 
12. 7.–11. 9. 
Výstava prezentuje řadu dobových dokladů 
vztahujících se k vile, jejím obyvatelům či archi-
tektovi z mimořádného a nedocenitelného 
fondu oddělení dějin architektury Muzea města 
Brna. Vedle unikátní autentické plánové doku-
mentace shlédnou návštěvníci také originální 
fotografie vily Tugendhat, které na přelomu let 
1930/1931 pořídil Rudolf Sandalo. Prostřednic-
tvím fotodokumentace i filmového dokumentu 
o realizaci brněnské výstavy celoživotního díla 
architekta Miese van der Rohe v Domě umění 
z let 1968–1969, iniciované architektem Fran-
tiškem Kalivodou, nahlédnou návštěvníci do její 
tehdejší vizuální podoby a architektonického 
řešení. Autoři: Jindřich Chatrný a Dagmar 
Černoušková 
en The exhibition presents a number of 
contemporary documents relating to the 
villa, its inhabitants or the architect from the 
extraordinary and invaluable collection of 
the Department of Architectural History of 
the Brno City Museum. In addition to unique 
authentic design documentation, visitors will 
also see original photographs of Villa Tugendhat 
taken by Rudolf Sandalo at the turn of 
1930/1931. Through the photo documentation 
and a film documentary about the realisation 
of the Brno exhibition on the lifetime and work 
of architect Mies van der Rohe in the House 
of Arts in 1968–1969, initiated by architect 
František Kalivoda, visitors will get a glimpse 
of its visual appearance and architectural 
design at the time. Authors: Jindřich Chatrný 
a Dagmar Černoušková 

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 histo-
rií a kulturou Romů od počátků k dnešku.
en A unique institution follows the history and 
culture of Roma from its beginnings until today.

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 fol-
lowed a latent line of the poetic expression.

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

Marie Tomanová 
do/until 13. 7.
Marie Tomanová, umělkyně z Moravy, žije a pů-
sobí v New Yorku. V Brně vystudovala malbu 
na FaVU a poté odjela do USA, kde se začala 
věnovat fotografii. Do povědomí veřejnosti se 
dostala výstavou Young American v Českém 
centru New York (2018) a následnou publikací 
stejného jména s předmluvou od fotografa 
Ryana McGinleyho. Následující série It Was 
Once My Universe (2018–2019) slavila úspěch 
na prestižním fotografickém festivalu Rencon-
tres d’Arles ve Francii a byla nominovaná na 
cenu Louis Roederer Discovery Award 2021. 
Tomanová v současné době vydává druhou 
publikaci New York New York s německým 
nakladatelstvím Hatje Cantz a s předmluvou od 
Kim Gordon (Sonic Youth). 
en Marie Tomanová, an artist from Moravia, 
lives and works in New York. She studied 
painting at FaVU in Brno and then left for the 
USA, where she began to dedicate herself to 
photography. She became known to the public 
through the exhibition Young American at 
the Czech Center in New York (2018) and the 
subsequent publication of the same name with 
a foreword by photographer Ryan McGinley. 
The next series, It Was Once My Universe 
(2018–2019), was a success at the prestigious 
Rencontres d'Arles photography festival in 
France and was nominated for the Louis 
Roederer Discovery Award 2021. Tomanova is 
currently publishing her second publication 
New York New York with the German publishing 
house Hatje Cantz and with a foreword by Kim 
Gordon (Sonic Youth). artmap.cz
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Písky mikrosvěta 2.0
14. 06. — 15. 10. 2022

Galerie TIC 

FAIT GALLERY
www.faitgallery.com

Petr Nikl
Divoké záhony / 
Wild Flowerbeds

Lukáš Jasanský- 
Martin Polák
Sirův revír / 
Sir’s Hunting 
Ground

1/6—30/7/2022
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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 

Vcházení do krajinomalby a krajinářské 
fotografie / Entering landscape painting and 
landscape photography
do/until 11. 9.
Výstava představí část výsledků projektu zalo-
ženého na dohledávání míst reálných předloh 
krajinomaleb a starých krajinářských fotografií 
a interpretaci změn krajiny z oblasti jižní Mo-
ravy a moravských Karpat. Zatímco jsou tyto 
změny obvykle studovány s pomocí starých 
a novějších map, či leteckých a družicových 
snímků, využívá projekt poznatky o výskytu 
a rozšíření rostlin obrazové dokumenty – 
krajinomalby, grafiky a fotografie. Mezi autory 
prezentovaných obrazů patří například Joža 
Uprka, Alois Kalvoda, Vladimír Vašíček, Vladimír 
Hroch, Stanislav Lolek a Alois Schneiderka. 
en The exhibition will present part of 
the results of a project based on tracing 
the locations of real landscape painting 
models and old landscape photographs and 
interpreting landscape changes in the area of 
South Moravia and the Moravian Carpathians. 
While these changes are usually studied 
with the help of old and more recent maps, 
or aerial and satellite images, the project 
uses knowledge about the occurrence 
and distribution of plants from pictorial 
documents - landscape paintings, graphics and 
photographs. The authors of the presented 
paintings include Joža Uprka, Alois Kalvoda, 
Vladimír Vašíček, Vladimír Hroch, Stanislav 
Lolek and Alois Schneiderka.

Václav Vaculovič: Naléhavost času / 
The urgency of time
do/until 11. 9.
Výstava českého výtvarníka a hudebníka 
Václava Vaculoviče (*1957) je jedním z výstupů 
širšího výstavního projektu retrospektivního 
charakteru. Z hlediska malířských přístupů jej 
charakterizuje pohyblivá hranice mezi figura-
tivním a abstraktním tvarem. Autor, který má za 
sebou výstavy v prestižních galeriích v Evropě 
i zámoří, se po téměř dvacetileté pauze vrací 
do českých státních galerií. Výstava Naléhavost 
času je součástí letošního XXXIII. ročníku 
mezinárodního festivalu současného umění 
FORFEST CZECH REPUBLIC 2022. 

en The exhibition of the Czech artist and musi-
cian Václav Vaculovič (*1957) is one of the out-
comes of a broader retrospective exhibition 
project. In terms of his painting approaches, 
he is characterised by the shifting boundary 
between figurative and abstract form. The 
artist, who has exhibited in prestigious gal-
leries in Europe and overseas, returns to the 
Czech state galleries after a hiatus of almost 
twenty years. The exhibition The Urgency of 
Time is part of this year's XXXIII International 
Festival of Contemporary Art FORFEST CZECH 
REPUBLIC 2022.
k/c Václav Mílek

– 2. PODLAŽÍ BUDOVY 14, GRAFICKÝ 
KABINET

Dominik Fey: Stavitelem na přelomu doby
do/until 31. 7. 
Výstava návštěvníka seznámí s životem 
a dílem architekta a stavitele Dominika Feye 
(1863–1950), který svou profesní kariéru spojil 
s tvorbou v regionu jihovýchodní Moravy. Fey 
svými stavbami výrazně zasáhl do podoby po-
malu se proměňujícího Zlína na konci 19. stol. 
– budovy Záložny a měšťanské školy. Rejstřík 
jeho tvorby byl široký. Od eklektického stavi-
telství – budova radnice v Napajedlích – až po 
díla reflektující jurkovičovskou secesi – vlastní 
dům Na Tůni v Uh. Hradišti. Feyovi byla vlastní 
i hluboká znalost barokního tvarosloví, kterou 
využil při práci např. na zámku Buchlovicích. 
Výstava se koná při příležitosti 700 let města 
Zlína. 
en The exhibition introduces visitors to the life 
and work of architect and builder Dominik Fey 
(1863-1950), who linked his professional career 
with his work in the region of south-east Mora-
via. Fey's buildings, for example, significantly 
influenced the shape of the slowly transforming 
Zlín at the end of the 19th century – the build-
ing of the pawnshop and the burgher school. 
The register of his work was wide. It ranged 
from eclectic architecture – the building of the 
town hall in Napajedlice, to works reflecting 
Jurkovič's Art Nouveau – his own house Na 
Tůni in Uh. Hradiště. Fey also possessed a deep 
knowledge of Baroque morphology, which he 
used in his work, for example at the Buchlovice 
Castle. The exhibition is held on the occasion 
of the 700th anniversary of the city of Zlín.
k/c Ivan Bergmann

Petr Bařinka: Super last minute
10. 8.–27. 11.
Petr Bařinka (*1979) je multimediální vizuální 
umělec. Ve svém díle kombinuje zdánlivě 
naivní pohádkové prvky se závažnějšími tématy 

vztahující se k paměti, nevědomí, strachu, 
fantazii. Zachycuje obrazy, které se mu otiskují 
do paměti. Jeho tvorba využívá celou škálu 
aktuálních technik od malby přes sochařství, 
fotografii, film, až po digitální tisk a animaci. 
Neustále experimentuje s různými materiály 
a technikami. 
en Petr Bařinka (*1979) is a multimedia visual 
artist. In his work he combines seemingly naive 
fairy tale elements with more serious themes 
related to memory, the unconscious, fear 
and fantasy. He captures images that imprint 
themselves on his memory. His work uses 
a range of current techniques from painting 
to sculpture, photography, film, digital printing 
and animation. He is constantly experimenting 
with different materials and techniques.
k/c Ladislava Horňáková

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

GALERIE JOSEFA JAMBORA
Brněnská 475, Tišnov • st, pá / Wed, 
Fri 12:00 – 18:00, so–ne / Sat–Sun 
10:00 – 17:00 • mekstisnov.cz/galerie

Veronika Richterová: Pet Tropicana 2.0
do/until 2. 10.
Výstava Pet Tropicana 2.0 představuje inspi-
race sochařky Veroniky Richterové cestami 
do zemí tropického podnebného pásu 
a materiálově sestává převážně z vyhozených 
plastových lahví a nalezených přírodnin. Ve-
ronika Richterová se dlouhodobě zabývá 
využíváním a estetikou odpadových materiálů 
a vytváří objekty a instalace z PET lahví, tzv. 
pet art. Zaměřuje se na možnosti upcyclingu 
a šíří téma udržitelnosti v umění.
en The exhibition Pet Tropicana 2.0 presents 
the sculptor’s Veronika Richterová inspirations 
by journeys to tropical countries and consists 
mainly of discarded plastic bottles and found 
natural objects. Veronika Richterová has long 
been engaged in the use and aesthetics of 
waste materials and creates objects and in-
stallations from PET bottles, so-called pet art. 
She focuses on the possibilities of upcycling 
and realizes the theme of sustainability in 
the arts.
k/c Radka Kaclerová

MUZEUM MĚSTA TIŠNOVA 
Jungmannova 80, Tišnov • st–ne / Wed–
Fri 10:00 – 17:00 • www.mekstisnov.cz/
muzeum

Michal Cihlář: Deníčky a památky z cest
do/until 2. 10.
Své cesty po světě zachytil Michal Cihlář již 
ve 103 osobitých, kolážovaných cestovních 
denících, z dlouhého nošení v kapse kalhot 
řádně uležených. Selekce pro tišnovskou 
výstavu představuje deníčky z cest do oblastí 
tropického a subtropického pásu a nálezy 
a suvenýry z Kambodži, Japonska, Mexika 
či Kuby. Výstava je výběrem tématu tropů 
propojena s výstavou Veroniky Richterové 
Pet Tropicana 2.0 v Galerii Josefa Jambora. 
Doménou Michala Cihláře je technika ručně 
kolorovaného linorytu a veřejnosti je znám 
především z tvorby grafické image pražské 
ZOO nebo také z ilustrací pro týdenní přílohu 
Lidových novin Orientace. 
en Michal Cihlář has captured his travels 
around the world already in 103 distinctive, 
collaged travel diaries, properly aged from 
the long carrying in the pocket of his trou-
sers. In Tišnov he presents diaries from trips 
to the tropical belt and finds and souvenirs 
from Cambodia, Japan, Mexico and Cuba. The 
exhibition is connected with Veronika Rich-
terová's Pet Tropicana 2.0 exhibition at the 
Josef Jambor Gallery. Michal Cihlář's domain 
is the technique of hand-coloured linocut 
and he is known to the public mainly thanks to 
the graphic image of the Prague Zoo. 
k/c Radka Kaclerová

GALERIE ZÁVODNÝ 
Husova 3, Mikulov • po–pá/Mon–Tue 
10:00–18:00 • galeriezavodny.com

Břetislav Malý: Spiritual Mirror
do/until 22. 7. 
Instalaci velkoformátových grafitových 
maleb propojil Malý do zajímavého dialogu 
s figurálními sakrálními plastikami, vyhotove-
nými v průběhu minulých století. Plastiky byly 
součástí interiérů vesnických kostelů a oltářů, 
neznámí řezbáři je vytvořili v duchu ustále-
ných a konvenčních ikonografických pravidel. 
Postavy měly být srozumitelné prostému lidu, 
aby se s nimi mohl identifikovat a ztotožnit. 
Výstava Spiritual Mirror je součástí série 
site-specific projektů, které od roku 2021 
připravují pro galerii vybraní umělci.
en Malý has linked the installation of large-
format graphite paintings into an interesting 
dialogue with figurative sacred sculptures 
made during the past centuries. The sculp-
tures were part of the interiors of village 
churches and altars, and the unknown carvers 
created them in the spirit of established and 
conventional iconographic rules. The figures 
had to be understandable to the common 

people so that they could identify and relate 
to them. The exhibition Spiritual Mirror is 
part of a series of site-specific projects that 
selected artists are preparing for the gallery 
from 2021.
k/c Vladimíra Brucháčková Závodná

Stanislav Kolíbal: Kresba v prostoru / 
Drawing in Space 
od/from 9. 6.
Kolíbal realizoval svou plastiku Kresba 
v prostoru pro 58. bienále výtvarného umění 
v Benátkách. Byla umístěna před vstupem do 
Českého a Slovenského pavilonu, reagovala 
na architekturu výstavní budovy, kterou pro-
jektoval architekt Otakar Novotný, a uváděla 
velkorysou Kolíbalovu výstavu s názvem Bý-
valé nejisté tušené. Následně byla benátská 
výstava reprízována v roce 2020 pod názvem 
Ozvěny Benátského bienále: Stanislav Kolíbal 
v Národní galerii v Praze. V květnu tohoto 
roku byla plastika osazena do veřejného 
urbánního prostoru Lormova náměstí v Mi-
kulově, kde bude umístěna trvale. 
en Kolíbal realized his sculpture Drawing in 
Space for the 58th Venice Biennale of Fine 
Arts. It was placed in front of the entrance 
to the Czech and Slovak Pavilion, responding 
to the architecture of the exhibition building 
designed by architect Otakar Novotný, and 
introducing Kolíbal's generous exhibition 
entitled Former Uncertain Intimations. 
Subsequently, the Venice exhibition was 
reprised in 2020 under the title Echoes of 
the Venice Biennale: Stanislav Kolíbal at the 
National Gallery in Prague. In May this year, 
the sculpture was installed in the public ur-
ban space of Lorm Square in Mikulov, where 
it will be permanently installed.

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

Vernisáž / Vernissage
8. 7.
Prezentace prací z oblasti grafického, 
motion a produktového designu studentů 
a studentek pražské vyšší odborné školy 
Scholastika. Vizuální identity ambasád ČR 
prezentované na vlajících vlajkách, grafické 
návrhy podrážek bot vytištěné na 3D 
tiskárně nebo sady nápojového skla a karaf 
ručně foukaných do forem z bukového dřeva 
to vše v kombinaci s projekcemi krátkých 
animací, tzv. explainer videí. Lehká a svěží 
letní výstava. 
en Presentation of works from the field 
of graphic, motion and product design by 
students of the Prague vocational school 

Scholastika. Visual identities of Czech em-
bassies presented on flags, graphic designs 
of shoe soles printed on a 3D printer or sets 
of drinking glass and decanters hand-blown 
into beech wood moulds, all combined with 
projections of short animations, so-called 
explainer videos. A light and fresh summer 
exhibition.

Promítání v GaPu / Screening in GaP
20. 7.
V rámci doprovodného programu k výstavě 
Trnkova Zahrada uvádíme dva filmy z dílny 
Jiřího Trnky: Pérák a SS (1946, 14 min.), Ruka 
(1965, 18 min.) a krátký dokument o studiu 
animovaného filmu s názvem To jsou bratři 
v triku (1957, 22 min.) Filmy jsou určené 
dospělému publiku. 
en As part of the accompanying programme 
to the Trnka's Garden exhibition, we are 
showing two films from Jiří Trnka's work-
shop: Pérák a SS (1946, 14 min.), Ruka 
(1965, 18 min.) a krátký dokument o studiu 
animovaného filmu s názvem To jsou bratři 
v triku (1957, 22 min.) The films are intended 
for an adult audience.

Promítání v GaPu / Screening in GaP
10. 8.
V rámci doprovodného programu k výstavě 
Trnkova Zahrada uvádíme první kreslené 
filmy z dílny Jiřího Trnky pro děti. Zasadil dě-
dek řepu (1945, 10 min.), Zvířátka a petrovští 
(1946, 9 min.), O zlaté rybce (1951, 15 min.), 
Jak stařeček měnil až vyměnil (1953, 9 min.). 
en As part of the accompanying programme 
to the Trnka's Garden exhibition, we present 
the first cartoons from Jiří Trnka's workshop 
for children. He Planted a Beet (1945, 10 
min.), Animals and the Petrovskis (1946, 9 
min.), About a Goldfish (1951, 15 min.), How 
the Old Man Changed Until He Changed 
(1953, 9 min.).

Statutární město Brno
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Brno Art Open 2022 

1  Tomáš Gabzdil Libertíny 
Rooseveltova 31, Park Koliště pod 
Janáčkovým divadlem / Koliště park 
under Janáček Theatre

2  Anna Hulačová 
Mendlovo náměstí 1, 
u Augustiniánského kláštera / 
The Augustinian Abbey

3  Kuai Shen 
Malinovského náměstí 2, Park Koliště 
za Domem umění / Koliště park 
behind the House of Arts

4  Saša Spačal 
Drobného 32, Zahrada Vily Löw-
Beer / Garden of Villa Löw-Beer

5  Jiří Y. Suchánek 
Jánská 22 
 
Uli Westphal

6  Úvoz 14
7 Pekařská 16
8  Dominikánská 9, Dům pánů 

z Kunštátu, u vchodu do pasáže 
Velkého Špalíčku / House of the 
Lords of Kunštát, next to the 
entrance to the passage of Velký 
Špalíček

9  Kotlářská 2, Botanická zahrada / 
Botanical garden

10  Jaselská 17, zeď naproti domu / 
the wall opposite to the building


