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extraordinary ways of representation. He 
was extraordinary in terms of his engaged 
worldview and his unique conception of art 
as a reflexive DIY.
k/c Jozef Cseres

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

Milan Maur: Nejisté sekvence děje / 
Uncertain Sequences of Action 
do/until 14. 1.
Autorovy subjektivní záznamy přírodních 
dějů zachycené důslednou metodikou 
doprovází často lyrické texty dokládající jeho 
autentický prožitek. Komplexní výstava prací 
z let 1982–2022 zahrne umělcovy přírodní 
koncepty a akční tvorbu v typologicky různých 
záznamech časově podmíněných jevů, ale 
i jeho zcela nová aktuální témata. 
en The artist’s subjective records of natural 
events captured with consistent methodol-
ogy are frequently accompanied by lyrical 
texts illustrating his authentic experience. 
This retrospective of works from 1982-2022 
will include the artist’s natural concepts and 
action work in typologically diverse records 
of time-based phenomena, as well as his new 
topical subjects. 
k/c Denisa Kujelová, Ondřej Navrátil  
a Jana Písaříková

Tomáš Hlavina: TLNVXYK Hlavolam /  
TLNVXYK Puzzle
22. 2. – 6. 5.

Souborná výstava Tomáše Hlaviny vychá-
zí z principu variabilního herního plánu či 
struktury hlavolamu, který umožní nové 
seskupování starších i aktuálních, dopo-
sud neprezentovaných děl vstupujících do 
nečekaných vzájemných dialogů rozšiřujících 
jejich kontext. V instalaci se tak v nových 
souvislostech budou protínat okruhy prací, 
či spíše fenomény zahrnující metafory, 
modely, fyzikální jevy, nástroje, analogie nebo 
anachronismy.
en Tomáš Hlavina’s retrospective is based 
on the principle of a variable game plan or 
the structure of a puzzle, enabling new group-
ings of earlier and current works including 
those previously unpublished, entering into 
unexpected dialogues that expand their con-
text. The installation will thus feature, in new 
contexts, the intersections of circles of works, 
or rather, phenomena involving metaphors, 
models, physical phenomena, tools, analogies 
and anachronisms.
k/c Ondřej Chrobák

– MEM
Veronika Vlková: Tatínku_hrubý_ 
a_zmenšený_final_ok / Daddy_rough_ 
and_reduced_final_ok 
do/until 14. 1. 
Matka a syn putují pěšky do Vídně. Po cestě 
vaří, myjí se, dívají se, ukazují si věci. Občas 
je to složité, jejich ruce jsou z kamene. Kroky 
jsou verše, a pochod modlitba za zdravé 
vztahy. Bez ztráty humoru se snaží setřást 
vrstvy patriarchálního sedimentu usazeného 
na svých pažích, srdcích, rodu i krajině.
en Mother and son are travelling on foot to 
Vienna. On the way they cook, wash, look, 
show each other things. Sometimes it’s dif-
ficult, their hands are of stone. The steps are 
verses and the march is a prayer for healthy 
relationships. Without losing their humour, 
they are trying to shake off the layers of patri-
archal sediment settled on their arms, hearts, 
family and landscape.
k/c Marie Štindlová

Jan Šerých: O důslednosti vědy /  
On Exactitude in Science
22. 2. – 6. 5.
Instalace nazvaná O důslednosti vědy te-
matizuje vztahy velkého a malého, blízkého 
a vzdáleného, abstraktního a konkrétního, 
viditelného a neviditelného, pomalého a rych-
lého, lidského a technického.
en The subject of the installation entitled 
On Exactitude in Science is the relationship 
between the large and the small, the near and 
the distant, the abstract and the concrete, 
the visible and the invisible, the slow and 
the fast, the human and the technical.
k/c Tomáš Dvořák

– PREVIEW

Jiří Staněk: Brightness 
do/until 14. 1. 
Jas je atribut vizuálního vnímání, ve kterém 
se zdá, že zdroj vyzařuje nebo odráží světlo. 
Jestliže jas je atribut vizuálního vnímání, tak 
vizuální umění je jeho synonymem, spolé-
hajícím na kontext prostředí a pozorovatele. 
Site-specific instalace Brightness je snahou 
o zhmotnění prostředí jasu.
en Brightness is an attribute of visual percep-
tion in which the source appears to emit or 
reflect light. If brightness is an attribute of vi-
sual perception, then visual art is synonymous 
with it, relying on the context of the en-
vironment and observer. The site-specific 
installation called Brightness is an attempt to 
materialize the environment of brightness.
k/c Jiří Dušek

Filip Dvořák: The Ravine – The Room
22. 2. – 6. 5.
Samostatná výstava vizuálneho umelca Filipa 
Dvořáka predstavuje špekulatívnu fikciu 
opierajúcu sa o autorskú poviedku Strž, ktorá 
opisuje príbeh spoločenstva žijúceho v rokline 
vytvorenej po nečakanom prepadnutí zeme. 
Úvahy o viere, nádeji či pohľade na svet 
a život rozvíja eklektickým výstavným envi-
ronmentom prezentujúcim nové priestorové 
inštalácie, expandované a konceptuálne ma-

ľby, závesné objekty či imaginatívne artefakty 
uložené do obrazotvornej scény.
en The solo exhibition of the visual artist Filip 
Dvořák presents a speculative fiction based 
on the artist’s short story Strž (Ravine), about 
a community living in a ravine created by an 
unexpected sinking of earth. Reflections on 
faith and hope and views of the world and 
life are developed by means of an eclectic 
exhibition environment presenting new 
spatial installations, expanded and conceptual 
paintings, hanging objects and imaginative 
artefacts inserted in visual scenes.
k/c Michal Stolárik

GALERIE ARCHITEKTURY BRNO 
Starobrněnská 341/18 • 
st–ne/Wed–Sun 14:00–19:00 • 
galeriearchitektury.wordpress.com

Drazí architekti… – Architektura jako práce / 
Dear architects… – Architecture as Labour 
do/until 22. 1. 
Třetí výstava projektu „Drazí architekti…“ 
se zabývá pracovními podmínkami v oblasti 
architekury se zaměřením na nejisté pracovní 
a životní podmínky (především, ale nejen) 
mladé generace absolventů*tek architektury. 
Cílem je zvýšit povědomí a přispět k diskusi 
o organizaci práce v oblasti architektury, ne-
placené práci a stážích, struktuře architekto-
nických kanceláří a rovnováze mezi pracovním 
a soukromým životem. 
en The third exhibition of the project "Dear 
architects…" deals with the labour condi-
tions in the field of architecture, with 
a focus on the precarious working and living 
conditions of the (mainly, but not exclusively) 
young generation of architecture graduates. 
The goal is to raise awareness and contribute 
to the discussion on the organization of work 
in the field of architecture, non-paid labour 
and internships, the structure of architectural 
offices, and work-life balance.
k/c Karolína Plášková

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

Kolektiv SocialMaps: Socialmaps.App 
W2022/1
do/until 12. 2.
Trasa je součástí projektu SocialMaps, jehož 
cílem je tvorba aplikace, která se snaží proces 
mapování přeměnit v sociální a kolektivní 
aktivitu, díky níž může být svět reflektován 
spravedlivějším, etičtějším a rozmanitějším 
způsobem. Trasy se budou věnovat různým 
tématům, na nichž se kolektiv snaží ilustrovat 
limity mapových služeb a to, co nám mohou 
rozličné kartografické podklady říci o světě 
a schopnosti zapojení lidí v procesu tvorby 
map.
en The route is part of the SocialMaps 
project, which aims to create an app that 
seeks to turn the mapping process into 
a social and collective activity that can make 
the world more just, ethical and diverse. 
The routes will address various themes 
on which the collective seeks to illustrate 
the limits of mapping services and what 
different cartographic materials can tell us 
about the world and the ability to engage 
people in the map-making process.

Dětský animační workshop: Flipbook / 
Children’s animation workshop: Flipbook
8. 1. 15:00
Kolik obrázků je potřeba, aby vám vznikl film? 
A vejde se vám takový film do kapsy? Většina 
z vás už určitě někdy kreslila malé postavičky 
do rožků svých sešitů, na každý list s malou 
změnou. A při rychlém prolétnutí rožků se 
vám postavičky rozhýbaly. A přesně v tom 
spočívá princip optické hračky z 19. století, 
kterou si společně vyrobíme. Přitom se 
podíváme na filmová dílka z kinematografické 
prehistorie a dozvíme zase něco víc o princi-
pech klasické filmové animace. 
en How many images are needed for a film to 
form? And could you fit such a film into your 
pocket? Most of you have surely drawn little 
figures into the corner of your notebooks, 
each sheet with a small change. And a quick 
flip through the corners set your figures in 
motion. And that exactly is the principle of an 
optical toy from the 19th century we are going 
to make together. Meanwhile, we will watch 
film works from the cinematographic prehis-
tory and get to know a little bit more about 
the principles of classic film animation.

Kurz digitální kresby / Digital Drawing 
Workshop
12. 1., 19. 1., 26. 1., 2. 2., 9. 2.
Více na / More at kinoskola.cz.

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

David Severa: It’s My Party Unless  
It’s Your Party 
21. 1. – 5. 3.
Fluidní interaktivní instalace brněnského 
umělce a módního návrháře Davida Severy 
evokuje scénografii skanzenové jizby. V ko-
notaci tradičního kroje zkoumá možné ekvi-
valenty nalézání společenského statusu jeho 
nositele. Reinterpretací folklorního oděvu jako 
komunikačního média genderové, národnost-
ní, sexuální, politické i městské identity otevírá 
otázku: kdo má právo nosit kroj? Značkové 
oblečení ze second handů Severou přešité 
do krojů náležících fiktivní skupině vytváří 
estetiku stojící na průniku folklorního tvaro-
sloví, street stylových popkulturních značek 
a techno kultury. Rituál hodů a žní staví do 
kontextu současných zábav (technoparty), 
inkluzivně vůči skupinám, kterým hody nebý-
vají jednoduše přístupné. Skrze 360stupňové 
video ve VR brýlích instalace zprostředkovává 
rituál stávání se stárkou/kem v stylizovaném 
průvodu napříč městem Blanskem.
en The fluid interactive installation by artist 
and fashion designer David Severa based in 
Brno evokes the scenography of an open-air 
museum room. The connotation of traditional 
costume, he explores the possible equivalents 
of finding the social status of its wearer. By 
reinterpreting folklore clothing as a commu-

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.

Dynamický blok: Keep calm and discourse
do/until 15. 1.
Kolektiv Dynamický blok sleduje trend 
instagramových účtů kriticky reflektujících 
současnou, nejen architektonickou scénu. 
Prostřednictvím sociálního média a formátu 
memu satiricky a trefně komentuje řadu 
palčivých témat, s kterými se architektura 
v dnešní době potýká. V přechodu z di-
gitálního média do fyzického prostoru se 
témata zaměří zejména na přiblížení aktuální 
(brněnské) architektonické scény a reflexi 
úskalí profese architekta*tky širší neodborné 
veřejnosti.
en Dynamický blok collective follows 
the trend of Instagram accounts critically 
reflecting the contemporary, not only archi-
tectural, scene. Through the social media 
and meme format, it satirically and aptly 
comments on issues which architecture is 
facing today. In the transition from the digital 
medium to the physical space, the topics 
will focus mainly on bringing the current 
architectural scene closer to the non-pro-
fessional public and reflecting on the pitfalls 
of the profession of an architect.
k/c Eva Truncová

CEJLA 
Körnerova 9 • Pro více informací 
o výstavách sledujte instagram galerie 
Cejla / For more information about exhibi-
tions, follow the gallery’s instagram Cejla

Kolektiv galerie Cejla (Kristýna Gajdošová, 
Barbora Ilič, Risto Ilič, Monika Rygálová, 
Tereza Vinklárková): Kurátorské menu
22. 2. – 8. 3.
Kurátorské menu je úvodní výstavou, která 
zahájí provoz nově vzniklé galerie Cejla v ně-
kdejších prostorách Solo Offspace s cílem 
vytvořit kurátorský tým a platformu, která by 
poskytovala nový výstavní a vzdělávací pro-
stor v Brně. První výstava otevře téma obec-
ných hodnot a přístupů kurátorského týmu 
k provozu vlastní galerie. Nebude tak pouhým 
představením individuální tvorby jednotlivých 
autorů*rek, ale především situační ukázkou 
fungování kurátorského kolektivu umělců*kyň 
formou nadsázky.
en The Curatorial Menu is the inaugural exhi-
bition that will launch the newly established 
Cejla Gallery in the former Solo Offspace 
space with the aim of creating a curato-
rial team and platform to provide a new 
exhibition and educational space in Brno. 
The first exhibition will open up the topic 
of the general values and approaches of 
the curatorial team to running the gallery. 
Thus, it will not be a mere presentation of 
the individual work of artists, but above all 
a situational demonstration of the func-
tioning of a curatorial artistic collective in 
the form of hyperbole.
k/c kolektiv galerie Cejla

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

Milena Dopitová: Příští zastávka je na 
znamení / The Next Stop Is a Request Stop
do/until 19. 3.

 
Milena Dopitová je jednou z klíčových osob-
ností současného českého vizuálního umění, 
jejíž práce výrazně rezonuje i v mezinárodním 
kontextu. Výstava reflektuje otázky udržitel-
nosti kulturní, národní i etnické identity, které 
dnes na západní civilizaci doléhají s mimořád-
nou intenzitou. Parafrázuje a mísí jazyk křes-
ťanské, judaistické a arabské tradice – tedy 
kultur, které po staletí nejvýrazněji formovaly 
evropský „západ“ (ve smyslu okcidentu, nikoli 
poválečného uspořádání), a zároveň využívá 
prvky asociující obyčejnost, ale částečně 
i povrchnost života současné společnosti. 
en Milena Dopitová is one of the key person-
alities of contemporary Czech visual art and 
her work resonates strongly in the local and 
international contexts. The exhibition reflects 
on the sustainability of cultural, national and 
ethnic identities, whose impact on Western 
civilization has been extremely intense. It 
paraphrases and blends the vocabularies of 
Christian, Judaic and Arabic traditions – i.e., 
the cultures that for centuries have most 
significantly shaped the European “West” (in 
the sense of the Occident, not the post-war 
order) – while employing elements that evoke 
the ordinariness, and to some extent the su-
perficiality, of contemporary life.
k/c Martina Pachmannová

Svatopluk Sládeček, Pavel Preisner: 
O otcích, kterým děti pomáhají vyrůst / 
About Fathers Whose Children Help Them 
Grow Up 
do/until 19. 3.
Naléhavé otázky spojené s prožíváním otcov-
ství jsou tématem výstavy, která spojuje dva 
dlouholeté zlínské souputníky, malíře Pavla 
Preisnera a architekta Svatopluka Sládečka. 
Každý si v jiné konstelaci prošel procesem 
sebedefinice otce a tato nově ustanovená 
kategorie začala postupně reagovat i s povo-
láním každého z nich. Pavel Preisner je malíř, 
pro kterého je otcovství katalyzátorem sledu 
křehkých vzpomínek na dětství. Svatopluk 
Sládeček je architekt, u kterého svět dítěte 
nabývá stejného významu jako architektonic-
ká kompozice. 
en Urgent questions related to the experi-
ence of fatherhood are the theme of the ex-
hibition, which brings together two long-time 
Zlín contemporaries, painter Pavel Preisner 
and architect Svatopluk Sládeček. Each went 
through the process of self-definition of 
fatherhood in a different constellation, and 
this newly established category gradually 
began to interact with the profession of each 
of them. Pavel Preisner is a painter for whom 
fatherhood is the catalyst for a sequence 
of fragile childhood memories. Svatopluk 
Sládeček is an architect for whom the world 
of the child takes on the same meaning as an 
architectural composition.
k/c Rostislav Koryčánek

Umění měnit Brno / The Art of Changing 
Brno. Kancelář architekta města Brna
do/until 19. 3.
Kancelář architekta města Brna byla v roce 
2016 obnovena po třináctileté pauze. Co 
vše se už podařilo změnit i naplánovat? Jaké 
projekty, akce i vize kancelář městského 
architekta nabízí? Výstava nabídne výsledky 
architektonických soutěží včetně vítězných 
modelů, navrhované i realizované promě-
ny veřejných prostranství, nových ulic či 
náměstí, rozvoj Brna plánovaný v celoměst-
ském měřítku i na úrovni dopravy jedné ulice, 
dlouhodobé projekty i drobná zlepšení kaž-
dodenního života. A také spolupráce během 
participací, workshopů nebo diskuzí.
en Brno City Chief Architect’s Office was 
revived in 2016 after a 13-year hiatus. What 
have they already managed to change and 
plan? What are the projects, events and 
visions offered by the Office? You will have 
an opportunity to see the results of archi-
tectural competitions, including the win-
ning models, designed as well as realized 
transformations of public spaces, new streets 
or squares, the development of Brno planned 
on a citywide scale as well as at the level of 
the traffic in one street, long-term projects 
as well as small improvements to everyday 
life. And finally, the opportunity to cooperate 
during participative sessions, workshops and 
discussions. 
k/c Šárka Reichmannová

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

Stálá expozice děl Bohuslava Woodyho 
Vašulky / Permanent exhibition of works by 
Bohuslav Woody Vasulka
do/until 31. 3.
Dvě místnosti Vašulka Kitchen Brno předsta-
vují fluidně fungující výstavní prostory, kde 
se mezi sebou alternují krátkodobé expozice 
reagující na aktuální události z oblasti nových 
médií a současného umění a expozice stálé, 
jež jsou ve vlastnictví nebo v trvalé výpůjčce 
spolku Vašulka Kitchen Brno. Nyní ve Vašulka 
Kitchen Brno vystavujeme dvě díla ze stálé 
expozice, Lucifer’s Commission a Light 
Revisited.
en The two rooms of Vasulka Kitchen Brno 
are fluidly functioning exhibition spaces, 
where short-term exhibitions responding to 
current events in the field of new media and 
contemporary art alternate with permanent 
exhibitions owned or on permanent loan 
to the association Vasulka Kitchen Brno. 
Currently, Vasulka Kitchen Brno is exhibiting 
two works from the permanent exhibition, 
Lucifer’s Commission and Light Revisited.

– DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU & G99 
Dominikánská 9

Monika Fryčová: Art & Business
do/until 12. 2.
Výstava je vytvořena přímo pro Dům pánů 
z Kunštátu, renesanční památku, kde byl 
kdysi obchodní bazar s padesáti obchůdky 
se suknem, kde se za tržními účely skladovala 
mouka a obilí, kde se předváděla divadelní 
představení všelijakých německých společ-
ností, kde až do druhé světové války působily 
různé okresní a městské úřady…
en The exhibition is created directly for 
the House of the Lords of Kunštát, a renais-
sance monument, where once in history was 
shopping bazaar with fifty cloth shops and 
market purposes, where flour and grain were 
stored, where the performances of various 
German companies were performed, where 
different district and city authorities oper-
ated until the Second World War…
k/c Anita Topínka

Jan Zuziak: Insiderství outsidera /  
An Outsider’s Insidership
do/until 12. 3.
První ucelená výstava díla Jana Zuziaka 
(1946–2021) splácí dluh české výtvarné obce 
nekonvenčnímu výtvarníkovi, bez něhož je 
obraz brněnské výtvarné scény posledních 
čtyřiceti let nekompletní a mdlý. Zuziak vná-
šel do brněnského genia loci pohledy, jejichž 
chytře nastavované fokusy a úhly odhalovaly 
obyčejná témata zcela neobyčejnými způso-
by reprezentace. Byl mimořádný z hlediska 
angažovaného světonázoru i svébytného 
pojetí výtvarničení jako reflexivního kutilství.
en The first comprehensive exhibition of 
the work of Jan Zuziak (1946-2021) repays 
the debt of the Czech art community to 
the unconventional artist, without whom 
the picture of the Brno art scene of the last 
forty years is incomplete and vague. 
Zuziak brought into the Brno genius loci 
views whose cleverly adjusted focuses and 
angles revealed ordinary themes in quite 

nication medium of gender, national, sexual, 
political and urban identity, it opens the ques-
tion: who has the right to wear a costume? 
Severa’s second-hand branded clothing sewn 
into costumes belonging to a fictitious group 
creates an aesthetic at the intersection of 
folklore morphology, street style pop culture 
brands and technoculture. The ritual of feasts 
and harvests is placed in the context of con-
temporary entertainment (techno parties), 
inclusive for groups for which they are often 
not easily accessible. Through a 360-degree 
video in VR glasses, the installation conveys 
the ritual of becoming a leader in a stylized 
procession across the city of Blansko. 
k/c Júlia Chodúrová Bútorová

Eva Juračková: Vlouce 
21. 1. – 5. 3.
Autorka se dlouhodobě a téměř bezvýhrad-
ně věnuje zobrazování rostlinných motivů. 
Intuitivně se nechává vést svými kořeny, 
časem stráveným na lukách a pastvinách 
rodného Valašska. Její přímočará monote-
matická tvorba o to víc nabývá na autenticitě. 
Prostřednictvím vrstvené instalace velko-
formátových kreseb se divák ocitá „uvnitř” 
louky – ve spletité organické síti travin, stébel, 
klasů, stonků, listů a květů, jež působí zdánlivě 
nahodile. Přitom však z potřeby opravdovosti 
vede Juračková linky botanicky věrně a vytváří 
tak svůj autorský osobní herbář.
en Eva Juračková for a long time, and almost 
exclusively, has been devoted to depicting 
plant motifs. Intuitively guided by her roots, 
the time spent in the meadows and pastures 
of her native Wallachia, her monothematic 
work remains authentic and straightforward. 
Through the layered installation of large-
format drawings, the viewer finds himself 
"inside" the meadow – in an intricate organic 
network of grasses, stalks, spikes, stems, 
leaves and flowers, which seems to be 
random. At the same time, however, out of 
a need for authenticity, Juračková follows 
the lines botanically faithfully and thus creates 
her author’s personal herbarium.
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

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

Synthetic Becoming 
Malin Ah-King & Eva Hayward, Aliens in 
Green, Konstantin Biehl, Anjali Rao-Herel, 
Jacquelyne Luce & Feminist Technoscience 
Governance Collaboratory, Maddalena Frag-
nito & Zoe Romano, Annabel Guérédrat, Rian 
Ciela Hammond, Franziska Klaas & Susanne 
Bauer, Marne Lucas, Mary Maggic & Perrrfor-
mat, Byron Rich & Liz Flyntz, Mariana Rios 
Sandoval & the Rosæ Canine Collective, 
Lenka Veselá, Ker Wallwork & Juliet Jacques 
do/until 30. 1. 
Výstava tematizuje spolubytí s hormonálně 
aktivními chemickými látkami. „Synthetic“ 
v názvu výstavy vyznačuje chápání těl jako po-
sthumánních asambláží vznikajících syntézou 
mnoha různých procesů a vlivů. Zároveň je 
i afirmací „umělosti“ či „nepřirozenosti“ těch, 
kteří jsou normativním diskurzem stigmati-
zováni coby „proti přírodě“. Výstava načrtne 
dynamický a vrstevnatý obraz „hormonálních 
krajin“ coby prostorů „stávání se“ (becoming), 
představivosti a péče (namísto prostorů „zne-
čištění“), a nabídne tak kritickou, avšak nadě-
jeplnou vizi života se syntetickými chemickými 
látkami, tvořící alternativu jak k normativním 
představám o „zdravých“ a „čistých“ tělech 
a prostředích bez toxických chemických látek, 
tak k nihilistickým obrazům antropocénní 
apokalypsy.
en The collective exhibition brings together 
research by artists, activists and feminist 
technoscience practitioners concerned with 
sympoietic becoming with hormones and hor-
monally active chemicals. Adopting a decolo-
nial feminist approach and embracing queer 
ecological sensibilities, Synthetic Becoming 
examines how substances unfold performa-
tively and relationally—beyond the dualisms 
of "natural" and "synthetic," "pure" and "pol-
luted," or "healthy" and "damaged." Synthetic 
Becoming paints various scenes in which 
hormonally active substances emerge, explor-
ing these hormonal landscapes as sites of 
indeterminacy and becoming—ditching purity 
politics for the sake of interrogating the possi-
bilities of resilience, chemical kinships, queer 
survival, and resurgent life, which asserts and 
continues, nonetheless.
k/c Lenka Veselá

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

Samuel Paučo: A Love Supreme 
do/until 20. 1.

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

Jarmila Tioková: 48 let / 48 years 
do/until 31. 1. 
Retrospektivní výstava lokální výtvarnice 
Jarmily Tiokové představí výběr z obrazové 
i objektové tvorby. Propojení tradiční techniky 
paličkovaných krajek a abstrahujícího přístupu 
k formě symbolů posunuje hranice a vytváří 
zcela jedinečné dílo.
en Retrospective exhibition of local artist 
Jarmila Tioková introduces selection of 
pictorial and object art works. Connection 
of traditional technique of bobbin lace and 
abstracting approach to the form of symbol 
shifts the bundaries and makes a unique 
artefact.
k/c Max Lysáček, Ester Hotová

Andrea Uváčiková a Klára Kusá: Stred je inde 
únor/February 
Tvorba obou umělkyň se v mnoha bodech 
překrývá. Byl to také prvotní impuls ke spo-
lupráci, autorky se nikdy osobně nesetkaly, 
znají se pouze ze sociálních sítí. Rozhodly se 
toho využít k vytvoření vlastní, experimen-
tální metody spolupráce. Základní motivací 
jejich spolupráce je pocit sounáležitosti, 
obsahové a vizuální blízkosti v jejich tvorbě. 
Proto si vybírají klíčová slova, okruhy, kolem 
kterých se ve své práci aktuálně pohybují. 
Ty pak zanesou do myšlenkových map. Obě 
umělkyně pracují automaticky, podvědomě, 
vizuální obrazy často odrážejí vnitřní pochody 
jejich myslí.
en Works of Andrea Uváčiková and Klára Kusá 
are blend in many areas. From that arosed 
the first impulse for cooperation, authors 
never met each other in person, they know 
each other artworks from social media. They 
decided to use this when it came to making 
their own, experimental method of coopera-
tion. Basic motivation of collaboration is 
certain sense of solidarity, content and visual 
closeness in artwork. That’s why they are 
choosing key words, circuits, around which 
they both exist. Afterwards They are puting 
these into mindmaps. Both authors work 
automaticaly, subconsciously, and the visu-
als very often reflect internal march of their 
minds. 
k/c Max Lysáček, Ester Hotová

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

Petr Kamenický
do/until 15. 1.
Petr Kamenický je vizuální a multimediální 
umělec, pedagog a kurátor výstav současného 
umění a jeho dlouhodobým zájmem je lidské 
tělo jako nástroj poznávání kodifikovaných 
záznamů tělesnosti a bohatě vizuálně struk-
turovaných procesů, prožitků, dat a vizuál-
ních informací. Ve svých objektech pracuje 
zároveň i s biologickým materiálem. 
en Petr Kamenický is a visual, multimedia art-
ist, pedagogue, and curator of contemporary 
art exhibitions, and his long-term interest is 
the human body, as a tool for learning codi-
fied records of physicality and richly visually 
structured processes, experiences, data, and 
visual information. At the same time, he works 
with biological material in his objects.
k/c Karin Písaříková

Andrea Uváčiková: Don’t open the door 
16. 1. – 13. 2. 
Experimentální instalace Andrey Uváčikové 
pro vitrínu galerie Umakart zkoumá snový 
prostor prostřednictvím grafických listů 
a objektů. Klíčovými slovy, která prostupují 
výstavním projektem, jsou sny, prostor, iluze, 
kresba a tisk. Výstava je manifestem nových 
interpretačních rovin uměleckého vyjádření 
autorky.
en Andrea Uváčiková’s experimental instal-
lation for the Umakart gallery showcase 
explores dream space through her graphic 
sheets and art objects. The key words pervad-
ing the exhibition project are: dreams, space, 
illusion, drawing and print. The exhibition is 
a manifesto of new levels of interpretation of 
the author’s artistic expression.
k/c Karin Písaříková, Jana P. Francová

Hana Barabášová: Dokud nějaký máme /  
As Long As We Have Some
14. 2. – 14. 3. 
Barabášová se ve své umělecké tvorbě zabývá 
osobními vzpomínkami, které vypráví pomocí 
personifikovaných vlků. Ty zpracovává ve své 
monumentální ilustrativní malbě, ale také v ke-
ramických miniaturních soškách dodávajících 
humorná pojítka. Malby se tak stávají scé-
nografií pro keramické vlky a diváka pohlcují 
v umělčiných imaginativních příbězích. Důleži-
tými se pro Hanu stávají ambivalentní emoce, 
ve kterých hledá spojující průsečíky.
en Barabášová in her artistic work deals with 
personal memories, which she tells through 
personified wolves. She processes them in 
her monumental illustrative painting, but also 
in ceramic miniature statuettes providing 
humorous connections. The paintings thus 
become a stage set for the ceramic wolves, 
immersing the viewer in the artist’s imagina-
tive stories. Ambivalent emotions become an 
important moment for Hana, in which the art-
ist searches for connecting intersections.
k/c Kristýna Gajdošová, Tereza Vinklárková

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

Jakub Polach: Memetodologie
do/until 3. 2.
Memetodologie analyzuje roli a váhu pojmu 
mem v procesu transformace asymetric-
kého, autoritativně regulovaného veřejného 
prostoru v neregulovatelnou mediasféru, v níž 
převládá symetrická komunikace v sociálních 
sítích a kterou obecně charakterizuje radikální 
vzpoura proti mainstreamově definované 
realitě. Zvolení Donalda Trumpa prezidentem 
USA bylo zlomovým momentem v našem 
vnímání této proměny; mainstreamová média 
a akademické elity ji interpretovaly jako 
katastrofický důsledek nové kontra-hegemo-
nie internetových memů v mediasféře, která 
nebezpečně rozvrátila regulované prostředí 
veřejných diskuzí.
en Memethodology analyses the role and 
weight of the term meme in the process of 
transformation of asymmetrical, authorita-
tively regulated public space into an unregu-
lated mediasphere, in which symmetrical 
communication in social networks prevails and 
which is generally characterized by a radical 
rebellion against mainstream-defined reality. 
The election of Donald Trump as US President 
was a watershed moment in our percep-
tion of this transformation; the mainstream 
media and academic elites interpreted it 
as a catastrophic consequence of the new 
counter-hegemony of internet memes in 
the mediasphere, which dangerously sub-
verted the regulated
environment of public discourse.

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 exhibi-
tions. 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: Jiří Valoch, Pavel Büchler a Ladislav 
Džadoň. Dočasné intervence v expozici 
moderního umění: Alfons Mucha, Josef Šíma, 
Vincenc Makovský. 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: Jiří Valoch, Pavel Büchler and Ladislav 
Džadoň. 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

Archeologie a konceptuální umění / 
The Archeology and Conceptual Art 
Valoch & Valoch 
do/until 27. 8. 
Nález zlomku čelisti neandertálce při archeo-
logickém průzkumu jeskyně Kůlna v Morav-
ském krasu se zapsal mezi nejdůležitější 
události poválečné archeologie. Na tomto 
objevu se podíleli Karel Valoch a jeho syn Jiří. 
Zatímco Karel Valoch, archeolog brněnské-
ho ústavu Anthropos, vedl již od roku 1961 
průzkum této lokality, student Jiří Valoch zde 
trávil jako brigádník na vykopávkách již něko-
likáté letní prázdniny v řadě. Před archeologií 
dal Jiří Valoch přednost umění a během pár 
následujících let se stal viditelným protago-
nistou experimentální poezie, teoretikem 
nového umění a kurátorem řady klíčových 
výstav. Aktuální výstava prezentuje přesahy 
archeologie a konceptuálního umění tak, jak 
se propsaly od poloviny 60. let 20. století do 
života Karla a Jiřího Valocha. 
en The discovery of a Neanderthal jaw 
fragment during the archaeological survey 
of the Kůlna cave in the Moravian Karst has 
become one of the most important events in 
post-war archeology. Karel Valoch and his son 
Jiří participated in this discovery. While Karel 
Valoch, an archaeologist from the Anthropos 
Institute in Brno, has been leading the survey 
of this site since 1961, student Jiří Valoch has 
spent his umpteenth summer vacation here 
as a part-time worker on excavations. Jiří 
Valoch preferred art to archaeology, and over 
the next few years, he became a visible pro-
tagonist of experimental poetry, a theoreti-
cian of new art, and the curator of several key 
exhibitions. The current exhibition presents 
the overlaps of archeology and conceptual 
art as they permeated the lives of Karel and 
Jiří Valoch from the mid-1960s. 
k/c Jana Písaříková, Ondřej Chrobák, Petr 
Ingerle, Miroslav Maixner

We Shall Overcome
do/until 2. 4.
Prostor Atria v Pražákově paláci je dlouhodo-
bým hájemstvím současného umění. Příští tři 
výstavní termíny budou zasvěceny projekcím 
pohyblivému obrazu a Atrium se transformu-
je na malý kinosál. Na základě práce Berlín 
duben 1945 byl vyzván její autor Tomáš Svobo-
da, aby své dílo zasadil do širšího pásma prací 
současných autorek a autorů zabývajícími se 
médiem pohyblivého obrazu. Pod nadějepl-
ným názvem We Shall Overcome vybral práce 
umělkyň Alžběty Bačíkové a Poliny Davydenko, 
uměleckého kolektivu BCAA a Milana Mazúra. 
Divákům nabídne přibližně hodinový blok, 
který se z různých stran potkává s tísnivou 
atmosférou doby.
en The Atrium space in the Pražák Palace has 
been a long-term home for contemporary 
art. The next three exhibition dates will be 
dedicated to moving image screenings and 
the Atrium will be transformed into a small 
cinema. Based on the work Berlin, April 1945, 
the artist Tomáš Svoboda was invited to place 
this work within a wider range of works by 
contemporary artists dealing with the me-
dium of the moving image. Under the hopeful 
title We Shall Overcome he selected works 
by two artists, Alžběta Bačíková and Polina 
Davydenko, the BCAA art collective and Milan 
Mazur. It will offer the audience an approxi-
mately one-hour programme, which meets 
the oppressive atmosphere of the times from 
different perspectives.
k/c Ondřej Chrobák

– 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 umě-
ní. 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, exhibi-
tions and new facilities prepared exclusively 
for the Moravian Gallery by leading Czech 
designers.

Jiří Pelcl Design 
do/until 26. 2.
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. Dřevo, kov, plast, papír, sklo, porcelán 
a textil. To jsou materiály, se kterými Jiří Pelcl 
v průběhu své kariéry pracoval, všechny se 
vždy snažil dokonale poznat a respektovat 
jejich přirozené kvality. 
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 de-
velopment of the decorative arts in the last 
decades and the political, social and eco-
nomic changes. 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.

Lucie Koldová: Lightness
do/until 29. 1.
Výstava je první příležitostí představit 
šířeji Lucii Koldovou a její tvorbu domácímu 
publiku. Výstavní projekt je komplexním 
dílem autorského týmu složeného z výraz-
ných tvůrčích osobností. Vedle designérky 
Lucie Koldové výstavu dotváří spolupráce 
s fotografkou Alžbětou Jungrovou, grafickou 
designérkou Zuzanou Lednickou (Studio 
Najbrt) a kurátorkou Michaelou Kádnerovou. 
Záměrem výstavy je dopřát divákovi potěšení 
posunout se za vnější formu a nahlédnout 
na design Lucie Koldové jako na rozmanitou 
a radostnou tvorbu i dobrodružnou cestu za 
optimálním řešením.
en The exhibition is the first opportunity to 
present Lucia Koldová and her work more 
widely to the local audience. The exhibi-
tion project is a complex work of a team 
composed of prominent creative figures. 
In addition to designer Lucie Koldová, 
the exhibition is completed by collaboration 
with photographer Alžběta Jungrová, graphic 
designer Zuzana Lednická (Studio Najbrt) and 
curator Michaela Kádnerová. The intention of 
the exhibition is to give the viewer the plea-
sure of moving beyond the external form and 
looking at Lucie Koldová’s design as a diverse 
and joyful creation as well as an adventurous 
journey to find the optimal solution.

Terra Alba 
do/until 29. 1.
Výstava, poprvé představená na Designbloku 
2022, je „mapováním“ krajiny současného 
porcelánu. Více než pětadvacet autorů 
dohromady naznačuje nejen aktuální obraz 
tohoto média, ale přináší také kombinovanou 
zprávu o dnešní každodennosti, v níž rezonují 
témata jako jsou ekologie, udržitelnost, inklu-
ze nebo pandemická situace.
en The exhibition, first presented at Design-
blok 2022, is a „surveing“ of the landscape of 
contemporary porcelain. More than twenty-
five artists together not only suggest a cur-
rent image of the medium, but also present 
a combined account of today’s everyday life, 
in which themes such as ecology, sustain-
ability, inclusion or the pandemic situation 
resonate.
k/c Radek Wohlmuth

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

Brno předměstí Vídně
stálá expozice / permanent exhibition
do/until 29. 1.
Expozice je věnovaná umění 19. století a za-
bývá se uměleckým vztahem Brna a Vídně. 
Její součástí jsou oddíly věnované secesi, 
folklorismu a historismu. Expozice kombinuje 
ukázky umění i uměleckého řemesla – roz-
sáhlý studijní depozitář keramiky, porcelánu 
a skla. Výjimečný je rovněž grafický kabinet, 
který představuje pozoruhodnou sbírku 
rakouské secesní kresby a grafiky, jejíž jádro 
tvoří práce dvou největších rakouských 
secesních malířů Gustava Klimta a Egona 
Schieleho. Dočasná intervence v expozi-
ci Brno předměstí Vídně: Martin Skalický 
„Generation”. 
en 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

Moravská zemská obrazárna (1817–1961) 
/ Moravian Regional Picture Gallery 
(1817–1961) 
do/until 29. 1. 
Od roku 1817 kontinuálně shromažďovaná 
zemská umělecká sbírka se v roce 1961 stala 
jedním ze základů dnešní Moravské galerie 
v Brně. Tato takzvaná „Obrazárna“ jako 
samostatné oddělení Moravského zemského 
muzea plnila úlohu ústřední výtvarné sbírky 
země Moravské a těšila se příslušné podpoře 
zemských úřadů a politiků. Vybraná, z velké 
části nově zrestaurovaná díla od středověku 
po modernu budou na výstavě představena 
nejen jako ilustrace jednotlivých období dějin 
brněnské Obrazárny, ale také jako samostatné 
artefakty spojené s aktuálními objevy nebo 
konkrétními lidskými příběhy. 
en The regional art collection, which 
has been continuously collected since 
1817, became one of the foundations of 
today’s Moravian Gallery in Brno in 1961. This 
so-called „Picture Gallery", as a separate de-
partment of the Moravian Regional Museum, 
fulfilled the role of the central art collection 
of the Moravian Region and enjoyed the ap-
propriate support of regional authorities and 
politicians. Selected, mostly newly restored 
works from the Middle Ages to modern times 
will be presented at the exhibition not only as 
illustrations of individual periods in the his-
tory of the Brno Picture Gallery but also as 
separate artifacts connected to current 
discoveries or specific human stories. 
k/c Petr Tomášek

those of contemporary artists (Darina Alster 
or Vladimír Turner, among others) and in-
quires into what we experience today. What 
is our spring like and do we still welcome it? 
Does it excite a sense of reconciliation or 
are we paralyzed by yet another information 
about abnormal temperatures? And how 
do the various temporalities, emotions, and 
socio-environmental contexts intertwine in 
our own consciousness?
k/c Ondřej Navrátil

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

Vitrínová galerie a prostor pro prezentaci
současného umění v podchodu v centru 
města
en Showcase gallery and contemporary art 
presentation space in the underpass of 
the city centre.

Tamara Pavlechová: My Little Bodies
do/until 18. 1. 
Instalace My Little Bodies představuje 
soubor analogových fotografií, vzniklých 
v krátké době během autorčiny cesty po 
Španělsku a Portugalsku. Pavlechová kon-
frontuje dokumentární fotografie událostí 
prožitých na pláži, která je pro ni místem 
klidu, se znepokojivými záběry rozvíjející 
téma našeho přístupu ke zvířatům, která 
jsou komodifikovanými objekty. Autorka 
klade kritické otázky zdůrazňující potřebu 
přehodnotit vztahy mezi lidmi a přírodou, 
ale také člověka jako přírody samotné.
en The installation My Little Bodies presents 
a collection of analog photographs taken 
in a short period of time during the artist's 
travels in Spain and Portugal. The artist 
juxtaposes documentary photographs of 
events experienced on the beach, which for 
her is a place of peace, with disturbing im-
ages that develop the theme of our attitude 
towards animals, which are commodified 
objects. The author poses critical questions 
highlighting the need to rethink the rela-
tionship between humans and nature, but 
also humans as nature itself.
k/c Viktória Pardovičová

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

Prostor pro tvorbu experimentálních pro-
jektů, průzkum a reflexi nových technologií 
v umění i společnosti. Spolek hledá nehie-
rarchizované formy (sebe)vzdělávání skrze 
praxi, interdisciplinární způsoby spolupráce 
a realizace v post-digitální době. 
en The space for the creation of experi-
mental projects, exploration and reflection 
of new technologies in art and society. 
The association is looking for non-hierarchi-
cal forms of (self) education through prac-
tice, interdisciplinary ways of cooperation 
and implementation in the post-digital age.

Koncert: Laura Agnusdei + Daniele Fabris
18. 2. 20:00
Živá vystoupení Laury Agnusdei a Daniele 
Fabris se zaměřují na zpracování a pro-
storovou úpravu zvuku Lauřina saxofonu 
pomocí digitálních nástrojů kódovaných 
Fabrisem. Duo zkoumá hranice mezi elek-
tronickou a akustickou doménou, vyměňuje 
si role a hledá nové způsoby zvukových 
interakcí. Jejich repertoár, inspirovaný 
musique concrète a computer music, 
kombinuje emocionální sílu melodie se zvu-
kovými plochami evokujícími experimentální 
ambientní hudbu. 
en The live performances of Laura Agnusdei 
and Daniele Fabris focus on the process-
ing and spatialization of Laura's saxophone 
sound using digital instruments encoded 
by Fabris. The duo explores the boundar-
ies between the electronic and acoustic 
domains, swapping roles and finding new 
ways of sonic interaction. Their reper-
toire, inspired by musique concrète and 
computer music, combines the emotional 
power of melody with soundscapes evoking 
experimental ambient music.

TERÉN
Zelný trh 294/9 • jasuteren.cz

Terén je dramaturgická a produkční platfor-
ma bez vlastního souboru a stálé scény, kte-
rá celoročně produkuje jedinečné divadelní 
a hraniční umělecké projekty.
en Terén is a dramaturgical and production 
platform without its own ensemble and 
permanent stage, which produces unique 
theatrical and art projects throughout 
the year.

Návštěva 
21. a 22. 1. Studio CED 
Divadelní inscenace pro děti, jejich rodiče 
a všechny, kdo rádi chodí na návštěvy. 
Tvůrci: Veronika Vlková a Robert Smolík. 
en A theatre play for children, their parents, 
and all who love visiting others. Authors: 
Veronika Vlková a Robert Smolík.

Lidé chodí sem a tam 
20. 2. OC Dornych 
Akustické divadlo založené na proudu zvuků 
a slov od režiséra Jiřího Austerlitze a jeho 
skupiny Boca Loca Lab. 
en Acoustic theatre based on a stream of 
sounds and words by director Jiří Austerlitz 
and his group Boca Loca Lab.

TIC GALERIE
TIC Brno, Radnická 4 • út, st, pá/Tue, 
Wed, Fri 10–18, čt/Thu 12–20:30, so/Sat 
10:00–14:00 • www.galerie-tic.cz

– GALERIE MLADÝCH

Markéta Wagnerová: Něžná krása jabloní / 
The Gentle Beauty of Apple Trees
17. 1. – 25. 2.
Výstavní projekt rozprostřený mezi Galerii 
mladých a sál Kina CIT představuje příběh 
literárního alter ega Markéty Wagnero-
vé a.k.a. Amadea Planktona, který píše 
prozaická díla C-kvality a poezii ještě horší. 

– JURKOVIČOVA VILA / JURKOVIČ HOUSE
Jana Nečase 2 • so–ne/Sat–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. 
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 odhod-
lání 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 paint-
ing 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 sketch-
books, and discarded bookmarks.
k/c Rostislav Koryčánek

– RODNÝ DŮM JOSEFA HOFFMANNA / 
JOSEF HOFFMANN MUSEUM
náměstí Svobody 263, Brtnice  • Pouze 
na objednání / Only by appointment, tel 
+420 724 543 722, pokl_brt@moravska-
galerie.cz • www.moravska-galerie.cz/
kontakt/muzeum-josefa-hoffmanna

Posel krásy / A Messenger Of Beauty
Stálá expozice / Permanent exhibition
Muzeum Josefa Hoffmanna, které je součástí 
Moravské galerie a Muzea užitého umění MAK, 
prezentuje dílo jednoho z nejvýznamnějších 
architektů a designérů první poloviny 20. 
století. Josef Hoffmann stál u zrodu vídeňské 
moderny a byl spoluzakladatelem Wiener 
Werkstätte. Nová stálá expozice s názvem 
Posel krásy přibližuje Hoffmannův život a dílo, 
nahlíží na něj jako na inspiraci dnešních 
tvůrců, a zároveň se zaměřuje na Hoffmannův 
rodný dům se zahradou a stodolou. Právě 
z něj se na Hoffmanovu počest vybudovalo 
samotné muzeum.
en The Josef Hoffmann Museum, part of 
the Moravian Gallery and the MAK Museum 
of Applied Arts, presents the work of one of 
the most important architects and designers 
of the first half of the 20th century. Josef 
Hoffmann was at the birth of Viennese 
Modernism and co-founder of the Wiener 
Werkstätte. The new permanent exhibi-
tion, entitled Messenger of Beauty, presents 
Hoffmann’s life and work, looking at him as an 
inspiration for today’s creators, while focusing 
on Hoffmann’s family home with its garden 
and barn. It was from this house that the mu-
seum itself was built in Hoffmann’s honour.

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
Nová stálá expozice starého umění představí 
nejvýznamnější malby a sochy ze sbírek Mu-
zea města Brna do konce 19. století. Navodí 
představu s jakými výtvarnými díly se Brňané 
ve své době setkávali, a jak se umění v Brně 
v období Habsburské monarchie vyvíjelo. Vět-
šinu obrazů v části věnované 19. století neměli 
návštěvníci dosud možnost vidět.
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.

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

Zuza Golińska: Inspirace 4
do/until 26. 2.
Zuza Golińska se ve své tvorbě věnuje vlivu 
architektury a veřejného prostoru na člověka. 
Série předmětů z nerezové oceli připomíná 
kusy tzv. nepřátelské architektury, tedy prvků 
městského designu zaměřených na regulaci 
nežádoucího chování ve veřejném prostoru, 
jako jsou hřeby proti bezdomovcům zapuš-
těné do podlah či laviček, které lidem brání 
ve spánku. Vizuálně také odkazují k dalším 
artefaktům z leštěného kovu, jako jsou zábra-
dlí, koupelnová madla, držadla či piercingy. 
Spolupráce: Markéta Slaná
en Zuza Golińska explores the impact of 
architecture and public space on the human 
individual in her works. The serie of stainless 
steel objects resembles pieces of so-called 
hostile architecture, the intrusive elements of 
urban design aimed at regulating undesir-
able behaviours in the public space – like 
anti-homeless studs embedded in the floors 
or benches to prevent people from sleeping. 
They also visually refer to other polished 
metal artefacts such as railings, bathroom 

grab bars, mobility handles or body jewelry. 
Collaboration: Markéta Slaná
k/c Neli Hejduk

Epidermitektura
28. 2. – 30. 4.
Site-specific výstava na pomezí architektury 
a geomikrobiologie založená na dlouhodobém 
výzkumu Adama Hudce. Jedním z výchozích 
bodů projektu je zkoumání benefitů dnes 
nechtěných skvrn na fasádách. Většina z nich 
je biologického charakteru a navzdory tomu, 
že dokáží odbourávat CO² a jiné toxiny ze 
vzduchu, jsou z povrchů neustále odstraňo-
vány. Právě proto se Epidermitektura pokusí 
růst na plášti budov spíše posílit než potlačit 
a přetvořit tak současný diskurz o vizuálním 
formovaní a údržbě architektury.
en A site-specific exhibition at the intersec-
tion of architecture and geomicrobiology 
based on Adam Hudec’s long-term research. 
One of the starting points of the project is 
the investigation of the benefits of the now 
unwanted stains on facades. Most of them 
are biological in nature and despite the fact 
that they can break down CO² and other 
toxins from the air, they are constantly being 
removed from surfaces. It is for this reason 
that Epidermitecture will attempt to enhance 
rather than suppress the growth on a build-
ing, and in so doing, reshape the current 
discourse on the visual formation and mainte-
nance of architecture. 
k/c Neli Hejduk 

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.

Příběh Romů / The Story of Roma
Stálá expozice přibližuje dějiny romského et-
nika, od jejich předků ve starověké Indii přes 
příchod Romů do Evropy v 11. století až po 
události druhé světové války, hrůzy holokaustu 
i současnost. V expozici si prohlédnete origi-
nální exponáty i věrné repliky, které doplňují 
působivé audiovizuální prvky a dioramata.
en The permanent exhibition presents 
the history of the Roma ethnic group. From 
their ancestors in ancient India, through 
the arrival of the Roma in Europe in the 11th 
century, to the events of the Second World 
War, the horrors of the Holocaust and 
the present day. In the exhibition you will see 
original exhibits and faithful replicas, which 
are complemented by impressive audiovisual 
elements and dioramas.

Bielá televízia / White Cinema 
do/until 15. 1.
Výstava laureáta Ceny Jindřicha Chalupecké-
ho Roberta Gabrise. Gabris se ve své tvorbě 
dlouhodobě zabývá identitou romské queer 
tělesnosti, zdůrazňuje potřebu citlivého na-
pojení (uměleckých) institucí na tato témata. 
Výstavní projekt se zabývá tématem rasismu 
v československé kinematografii. 
en Exhibition of the Jindřich Chalupecký Prize 
winner Robert Gabris. Gabris' work has long 
been concerned with the identity of Roma 
queer corporeality, emphasizing the need 
for (art) institutions to sensitively connect to 
these themes. The exhibition project deals 
with the theme of racism in Czechoslovak 
cinema. 
k/c Karin Kottová

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

František Novák
11. 1. – 15. 2.
Karton z množství krabic, tak dostupných 
v produkty oplývající zemi pozdního kapi-
talismu, jsme si už navykli vnímat také jako 
alternativní lože pro lidi bez domova. Pro 
Františka Nováka je to dlouhodobě charakteri-
stický výtvarný materiál, do něhož nejčastěji 
vyřezává svůj „betlém“ lidí uvržených na okraj 
společnosti. Sociální aktivismus mu přitom 
není jen ismem, trendem v oblasti umění, ale 
prožívanou realitou, péčí, již věnuje již pat-
náct let mužům v azylovém domě v Jihlavě. 
en Cardboard from many boxes, so acces-
sible in the product-abounding lands of late 
capitalism, to which we have already become 
so accustomed as an alternative bed for 
people without a home. For František Novák it 
remains to be a characteristic material from 
which he recurrently carves his ‘Holy Cradle’ 
of people cast to the outskirts of society. To 
him, social activism is not just an -ism, a mere 
trend in art, but an experienced reality; 15 
years of care he devoted to men in a shelter 
home in Jihlava.
k/c Petr Kovář

Vítání jara / Welcoming spring
22. 2. – 29. 3. 
V 70. a 80. letech minulého století uskutečnilo 
více umělců performance a happeningy, které 
se inspirovaly příchodem jara (Jan Steklík, Mi-
loslav Sonny Halas, Vladimír Havlík). Mezi pod-
něty, které akce formovaly, můžeme zařadit 
cyklické vnímání, hledání vztahu k přírodnímu 
dění, odkazy na rituální jednání, filosofii… 
Výstava chce konfrontovat dokumentaci či 
jiné zpřítomnění historických děl uvedených 
umělců s díly současných umělců a umělkyň 
(Darina Alster, Vladimír Turner a další) a klade 
si otázku, co dnes zakoušíme my. Jaké je 
naše jaro a vítáme ho ještě? Probouzí pocit 
souznění, nebo nás paralyzují informace o ab-
normálních teplotách? Jak se v našem vědomí 
proplétají různé časy, emoce a společensko-
-environmentální kontexty?
en The 70s and 80s of the last century de-
livered a number of performances and hap-
penings by many artists directly inspired by 
the arrival of spring (Jan Steklík, Miloslav Son-
ny Halas, Vladimír Havlík). Among the impulses 
forming these events could be highlighted 
ones like cyclical perception, search for 
natural occurrences, references to ritual acts, 
philosophy, etc. The exhibition strives for 
a confrontation between the documentation, 
or other presence, of historical artworks with 
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GALERIE KINA ART

GALERIE PRŮCHOD

JURKOVIČOVA VILA

MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC

GALERIE PITEVNA

GALERIE EDIKULA

GALERIE KINA ART
UMAKART

VILA TUGENDHAT

GALERIE SIBIŘ

SVITAVA

OFF FORMAT

GALERIE FAVU

PRAŽÁKŮV PALÁC

HRAD ŠPILBERK

DŮM PANŮ Z KUNŠTÁTU G99
GALERIE TIC

ZAAZRAK | DORNYCH

45 000L

INDUSTRA ART

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY

TERÉN

FAIT GALLERY

POSTPOST GALLERY

PROSTOR PRO ANGAŽOVANOU ARCHITEKTURU

DŮM UMĚNÍ

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM

GALERIE ARCHITEKTURY

CEJLA

Inspiračními zdroji jsou jablečné sady a farmy 
v Kentu, kam každoročně jezdí na sběračské 
brigády společně s jinými studenty a absol-
venty uměleckých nebo humanitních oborů. 
Prostřednictvím dokumentárních fotografií, 
audioknihy a hudebních videoklipů nebo 
video-esejí ironicky komentuje každodenní 
život umělců a intelektuálů v roli východoev-
ropských nádenních pracovníků.
en An exhibition project spread between 
the Galerie mladých and the Kino CIT hall 
presents the story of the literary alter-ego of 
Markéta Wagnerová a.k.a. Amadeus Plankton, 
who writes C-grade prose and even worse 
poetry. Sources of inspiration are the apple 
orchards and farms in Kent, where he goes 
on picking brigades every year together 
with other students and graduates of arts or 
humanities. Through documentary photos, an 
audiobook and music videos or video-essays, 
he ironically comments on the daily life of 
artists and intellectuals in the role of Eastern 
European day laborers. 
k/c Ivana Hrončeková

– GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE

Zbyněk Baladrán: Nekrologie / Necrology
do/until 11. 2.
Koncept výstavy vychází z předpokladu, že 
existuje nauka jménem nekrologie. Na české 
wikipedii je její předmět zkoumání lakonicky 
popsán tak, že se „zabývá studiem procesů, 
které probíhají v živočišných a rostlinných 
tělech po jejich odumření. Procesů, které 
vedou k rozkladu jejich organických částí, 
hnilobných procesů, tlení a následnému 
vracení organických látek do koloběhu.“ 
Žádné další reference tohoto termínu, žádný 
cizojazyčný ekvivalent. A právě ona nekrologie 
jako jakási „marginální nauka“ nabízí autorovi 
paralely k současnému umění a pomáhá mu 
uvědomovat si jeho smysl. Stejně jako nekro-
logie se i současné umění zabývá rozkladem 
a umíráním, byť většinou v environmentálním 
nebo společensko-ideologickém rámci.
en The concept of the exhibition is based on 
the assumption that there is a science called 
necrology. On the Czech Wikipedia, its object 
of study is laconically described as “the study 
of the processes that take place in animal 
and plant bodies after they die. The pro-
cesses that lead to the decomposition of 
their organic parts, putrefaction, decay and 
the subsequent return of organic matter to 
the cycle.” No other references for this term, 
no foreign language equivalent. And it is this 
necrology, as a kind of “marginal science,” 
that offers the author parallels to contem-
porary art and helps him comprehend its 
meaning. Just like necrology, contemporary 

art deals with decay and dying, albeit mostly 
within an environmental or socio-ideological 
framework. 
k/c Marika Kupková

– KONTEXT

V roce 2023 se Galerie Kontext transformuje 
ve výstavní cyklus prezentovaný na instagramu 
galerie. Sledujte instagram.com/galerie_tic.
en In 2023, Galerie Kontext will be trans-
formed into an exhibition cycle presented 
on the gallery’s Instagram. Follow instagram.
com/galerie_tic.

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

AKCE / EVENTS

PROSTOR PRO ANGAŽOVANOU 
ARCHITEKTURU / SPACE FOR ENGAGED 
ARCHITECTURE 
OC Dornych, Dornych 404/4, 3. patro/
floor • st–ne / Wed–Sun 14:00–19:00

Tracing Spaces: Stop and Go
do/until 22. 1.
Silniční koridory představují modernizaci 
států, ale jsou také velkou zásobárnou ima-
ginace. Fungují jako magnety a přitahují věci 
i jednotlivce, kteří se dostanou na jejich orbi-
tu nebo se kolem nich kumulují. Tyto zážitky 
jsou zaznamenány v oficiálních statistikách 
kontrolních orgánů, v příbězích z každoden-
ního života uživatelů silnic a rezidentů, ve 
výzkumných zprávách a uměleckých dílech. 
Místa, kde je tok dopravy přerušen – auto-
busové terminály, logistická centra, dálniční 
odpočívadla, tržiště nebo hraniční přecho-
dy – nám umožňují číst strategie kontroly 
(nad)národních organizací a velkých podniků 
a motivy a biografie aktérů na cestě.
en Road corridors represent the modernisa-
tion of states but are also great reserves 
of imagination. They operate like magnets, 
attracting both things and individuals that 
come within their orbit or accumulate around 
them. Those experiences are registered in 

official control body statistics, stories from 
the daily lives of road users and residents, in 
research reports and art works. The points 
where the flow of traffic is interrupted – bus 
terminals, logistic centres, motorway service 
stations, markets or border crossing points – 
allow us to read the strategies of control 
of (supra)national organisations and large 
enterprises and the motives and biographies 
of the actors en route.
k/c Michael Hieslmair, Michael Zinganel

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, GRAFICKÝ 
KABINET 

Dvacet let FMK: The Best of
do/until 22. 1.
U příležitosti oslav svého 20. výročí připravila 
Fakulta multimediálních komunikací UTB 
výstavy prezentující nejvýznamnější tvůrčí 
výstupy, experimenty i úspěchy na poli umění 
a kreativních průmyslů, které za poslední dvě 
dekády z ateliérů a ústavu vzešly. Retrospek-
tivní část prezentace The Best of v krajské 
galerii shrne archivní materiál instituce 
s důrazem na proměny přístupů a identity 
ateliérů.
en On the occasion of its 20th anniver-
sary, it has prepared Faculty of Multimedia 
Communications UTB exhibitions presenting 
the most important creative achievements, 
experiments and successes in the field of art 
and creative industries over the last two de-
cade from the studios and the institute. Ret-
rospective part of the presentation The Best 
of in the regional gallery will summarize 
the archival material of the institution with an 
emphasis on the changing approaches and 
identities of the studios. 
k/c Vít Jakubíček

Jan Merta: Neboj se! / Don’t You Worry!
do/until 5. 3.
Ve svém svébytném vizuálním projevu vychá-
zejícím z osobní paměti přetváří Jan Merta 
témata reálného světa v jedinečnou projekci 
vlastního prožitku. Tento neobyčejně upřímný 
přístup je svou intenzitou a pravdivostí 
k divákovi až pozoruhodně přenosný a sdílný. 
Ve většině případů autor vybírá jako náměty 
svých maleb, kreseb a objektů předměty 
a reálie na okraji běžné pozornosti, které jsou 
však pro něj osobně velice podstatné. Jejich 

vytržením z původního kontextu a volným 
zpracováním jim přisuzuje nový obsah. 
en In his unique visual expression based on 
personal memory, Jan Merta transforms real-
world themes into a unique projection of his 
own experience. This extraordinarily honest 
approach is in its intensity and truthfulness 
remarkably portable and forthcoming to 
the viewer. In most cases, the author choos-
es as the subjects of his paintings, drawings, 
and objects such items and realities on 
the margins of ordinary attention, which are, 
however, very important to him personally. 
By taking them out of their original context 
and processing them freely, he assigns them 
new content.
k/c Ivan Bergmann

Jan Pospíšil 
1. 2. – 21. 5. 
Pospíšil je glosátor lidského života. Ve svých 
obrazech zachycuje s nadsázkou a větši-
nou i laskavým humorem motivy toho, co 
jej samotného obklopuje a čeho on sám je 
součástí. Velké barevné plochy obývají jen 
pár tahy štětce nahozené postavičky, často 
s naznačeným směrem svého minulého nebo 
budoucího pohybu. Dějovost je opakem 
zachycení okamžiku, snahou zachytit život 
v pohybu a jako celý komplex vztahů a vzá-
jemných působení. 
en Pospíšil is a glossator of human life. In 
his paintings he captures, with slight exag-
geration and a kind humor, motives of what 
surrounds him and is himself a part of. 
Large colorful surfaces are inhabited by only 
a few rough brushstrokes of figures, often 
indicating the direction of their past or future 
movement. Its narrativeness is the opposite 
of capturing of a moment–its endeavor is 
to capture life itself in motion and in its 
full complexity of relationships and mutual 
interactions.
k/c Václav Mílek

– 2. PODLAŽÍ BUDOVY 14

Karel Čapek: Kresby z cest po Evropě / 
Drawings from Trips Around Europe
do/until 12. 3. 
Výstava z volného cyklu, ve kterém se po-
tkávají osobnosti českého písemnictví v sou-
vislosti s výtvarným uměním, se tentokrát 
věnuje životu a dílu Karla Čapka. Představí 
spisovatelovy rukopisy spolu s drobnými 
kresbami a skicami z cest. Výstavu doprovodí 
obrazy a kresby Karlova bratra Josefa Čapka, 
rukopisy Olgy Scheinpflugové, T. G. Masaryka 
a dalších. Rovněž budou vystaveny dopisy 
adresované Karlu Čapkovi spolu s písemný-
mi odkazy na životní osudy dalších klasiků. 

Vlastním pohledem na osobnost Karla Čapka 
doplní výstavu díla současných malířů – Věry 
Novákové a Tomáše Císařovského. 
en The exhibition from the free cycle, in 
which figures of Czech literature meet 
in connection with the visual arts, is this 
time devoted to the life and work of Karel 
Čapek. It will present the writer’s manu-
scripts together with small drawings and 
sketches from his travels. The exhibition will 
be accompanied by paintings and drawings 
by Karl’s brother Josef Čapek, manuscripts 
by Olga Scheinpflugová, T. G. Masaryk, and 
others. Letters addressed to Karel Čapek 
will also be exhibited, together with written 
references to the lives of other classics. 
The exhibition will be supplemented by 
the works of contemporary painters – Věra 
Nováková and Tomáš Císařovský – with their 
own view of Karel Čapek’s personality.

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

Karíma Al-Mukhtarová a Nicole Wendel: 
Prostor mezi námi / A Space Between Us
do/until 20. 1.
Obě umělkyně pracují na instalacích, perfor-
mancích a experimentálně používají techniky 
hraniční, které samy vynalézají. Karíma vyšívá 
sklo, Nicole kreslí rozkomíhaným pohybem 
vlastního těla. Obě řeší styčné obsahy jinými 
formami. Jedno z nastolených témat němec-
ké umělkyně je pohyb v prostoru, rozvíjení 
zachycené myšlenky. Její přístup je tělesný, 
haptický. Naopak Karíma pracuje s materi-
ály křehkými, kterým hrozí rozpad, kresbu 
nahrazuje text, ctí tradice a stálost materiálů. 
Obě pracují s gesty odlišným způsobem, obě 
smýšlejí podobně, ale hledají jiné přístupy 
k uměleckému vyjádření. 
en Both artists work on installations, perfor-
mances, and experimentally use borderline 
techniques that they themselves invent. 
Karíma embroiders glass, and Nicole draws 
with her own moving body. Both deal with 
commonalities in different forms. One of 
the themes raised by the German artist is 
movement in space, the development of 
a captured idea. Her approach is bodily, hap-
tic. On the contrary, Karíma works with fragile 
materials that are at risk of disintegration, 
drawing is replaced by text, honoring tradi-
tion and the permanence of materials. Both 
work with gestures in different ways, both 
think alike but seek different approaches to 
artistic expression.
k/c Ludwig Seyfarth, Lenka Tutschová

Jakub Tajovský: Ve vlastním poli /  
In My Own Field 
10. 2. – 14. 4.

Přístup Jakuba Tajovského v sobě snoubí 
zájem o rozvíjení technologických možností 
média, touhu po experimentu a hledání 
výrazného formálního jazyka. Jeho „malbot“, 
autorský robot určený k aplikování malby, 
bude pracovat v průběhu celé výstavy a spíše 
než výsledek bude do popředí vystupovat 
proces. Nejen příběhy, ale i obrazy mají 
otevřené konce. 
en Jakub Tajovský’s approach combines 
an interest in developing the technologi-
cal possibilities of the medium, a desire for 
experimentation and the search for a distinc-
tive formal language. His "malbot", an art-
ist’s robot designed to apply painting, will be 
at work throughout the exhibition, bringing 
process rather than outcome to the fore. Not 
only the stories, but also the paintings have 
open ends. 
k/c Jan Zálešák

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

Libor Veselý: 22 v pohybu / 22 in motion 
do/until 5. 2.
Výstava představuje autora jako bytostného 
figuralistu. Na velkoformátových plátnech 
reflektuje životní zkušenosti i inspirace myto-
logiemi, uměleckými díly a dalšími rezervoáry 
kolektivní lidské zkušenosti. Propojuje osobní 
vize s tím, co představuje lidskou bytost, 
a bourá iluzi naší vzájemné oddělenosti. Sou-
bor vystavených děl spojuje linka narace 
ve specifickém symbolickém jazyce. Každý 
z obrazů vypráví příběh o člověku v pohybu 
jeho existence.
en The exhibition presents Veselý as an es-
sential figuralist. On large-format canvases, 
he reflects life experiences and inspirations 
from mythologies, works of art and other 
reservoirs of collective human experience. 
He connects personal visions with what 
the human being represents and breaks down 

the illusion of our separation from each 
other. The collection of exhibited works is 
connected by a line of narration in a specific 
symbolic language. Each of the paintings tells 
the story of a human being in the movement 
of his existence. 
k/c Radka Kaclerová

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

Lubomír Typlt: Sevřely se kleště oblohy 
13. 1. – 23. 3.
Typlt studoval na VŠUP, FaVU VUT i Kunstaka-
demii v Düsseldorfu. Ve své tvorbě se 
zasazuje za malířství současnosti, které ne 
nepodstatně čerpá i z německého kořene 
neoexpresionismu. Zároveň se ve své malbě 
oddává rozkoši ze surreálna, zaměřeného 
proti vysvětlitelnosti světa. Barevné skvrny na 
Typltových plátnech působí jako táhlé vřeš-
tění zvuků zahnaných do chladných kráterů 
kapely WWW, s níž spolupracuje od roku 
1993. WWW je zkratka pro „We Want Words“. 
Něco myšlenkového, textového, obrazové-
ho, zvukového – u Typlta jsou tyto roviny do 
sebe pevně zaklesnuty. Jak Typlt maluje, tak 
také píše. Zasypanými prostory proráží plnou 
silou kov.
en Typlt studied in VSUP, FaVU VUT and 
Kunstakadiemie in Düsseldorf. He is a knowl-
edgeable and agile mind in his commitment 
to a contemporary painting that, among 
others, is influenced to a not unsubstan-
tial extent by German Neo-Expressionism. 
At the same time, he indulges in a lust for 
the surreal that refutes the explicability of 
the world. Streaks of paint like the drawn-
out screeching sounds of WWW Neurobeat, 
the band he has been collaborating with 
since the 1990s. WWW stands for ‘We Want 
Words’. Thoughts, texts, visuals, sounds – in 
Lubomír Typlt’s work these levels are intri-
cately linked. Typlt writes like he paints. Sharp 
metallic edges emerge from buried terrains 
with full force. 
k/c Andrea Krejčí
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