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Barbora Klímová: Navzájem / Mutually
19. 4. – 9. 7.
Výstava se odvíjí od dlouhodobého zájmu 
autorky o mezigenerační dialog, momenty 
setkání, návratu, vzpomínání, rozhovoru za 
nevšedních okolností a také o motiv stárnutí. 
Projekt spočívá v inscenování akcí na hraně 
civilních událostí, na nichž se podílí osobnosti 
převážně starších generací, s nimiž pojí au-
torku nějaká výrazná zkušenost či vzpomínka. 
Inspirativní dialogy s Inge Koskovou, Marií 
Kratochvílovou, Marií Filippovovou, Danou 
Chatrnou, Barborou Bažantovou a Vladimírem 
Havlíkem jsou ve výstavě přítomny prostřed-
nictvím autorských videí.
en The exhibition is based on the artist's long-
standing interest in intergenerational dialogue, 
moments of encounter, return, recollection, 
conversation in unusual circumstances, and 
the motif of ageing. The project consists in 
staging events on the edge of civil events, 
involving personalities of mainly older genera-
tions with whom the artist is connected by 
some significant experience or memory. 
Inspiring dialogues with Inge Kosková, Marie 
Kratochvílová, Marie Filippovová, Dana 
Chatrná, Barbora Bažantová and Vladimír 
Havlík are present in the exhibition through 
the author's videos.

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

Lloyd Dunn: Hypnagogické cykly /  
The Hypnagogic Cycles
18. 4. – 9. 7.
Výstava je pokračováním instalace, která 
byla vystavena v roce 2022 ve zvukové galerii 
IGLOO v Jihlavě. Skládá se z videoprojekce 
a čtyř samostatných zvukových stop. Umělec 
se pro tuto instalaci inspiroval fenoménem tzv. 
hypnagogického stavu vědomí, který prožívá-
me ve fázi mezi bděním a spánkem.
en The exhibition is a continuation of the 
installation that was exhibited in 2022 in the 
IGLOO sound gallery in Jihlava. It consists 
of a video projection and four separate 
soundtracks. For this installation, the artist 
was inspired by the phenomenon of the 
so-called hypnagogic state of consciousness, 
which we experience in the phase between 
wakefulness and sleep.
k/c Miloš Vojtěchovský

– DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU & G99 
Dominikánská 9

Jan Zuziak: Insiderství outsidera / 
An Outsider’s Insidership
do/until 12. 3.
První ucelená výstava díla Jana Zuziaka splácí 
dluh české výtvarné obce nekonvenčnímu 
výtvarníkovi, bez něhož je obraz brněnské 
výtvarné scény posledních čtyřiceti let ne-
kompletní a mdlý. Zuziak vnášel do brněnského 
genia loci pohledy, jejichž chytře nastavované 
fokusy a úhly odhalovaly obyčejná témata 
zcela neobyčejnými způsoby reprezentace. 
Byl mimořádný z hlediska angažovaného svě-
tonázoru i svébytného pojetí výtvarničení jako 
reflexivního kutilství.
en The first comprehensive exhibition of 
the work of Jan Zuziak repays the debt of 
the Czech art community to the unconven-
tional 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 extraordinary ways of repre-
sentation. He was extraordinary in terms of his 
engaged worldview and his unique conception 
of art as a reflexive DIY.
k/c Jozef Cseres

Před a za [umění*m]
22. 3. – 9. 4.
Kancelář architekta města Brna vyhlásila 
architektonicko-krajinářskou soutěž na úpravu 
předprostoru Domu umění na Malinovského 
náměstí a přilehlého parku Koliště I. Hlavním 
cílem soutěže bylo získat návrhy uspořádání 
daného prostoru, které by odpovídaly po-
třebám galerie současného umění a vytvořily 
prostranství vhodné k volnočasovým aktivitám 
a odpočinku.
en The Brno City Chief Architect's Office 
announced an architectural and landscape 
design competition for the redevelopment 
of the forecourt of the House of Arts on Ma-
linovského sq. and the adjacent Koliště I park.

– G99

Karin Písaříková: Omnia Munda Mundis
29. 3. – 28. 5.
Sólová výstava Karin Písaříkové, ve které 
zpracovává téma úklidu. Metodou uměleckého 
průzkumu se zamýšlí nad subjektivitou lidské
zkušenosti s chaosem a řádem. Zkoumá motiv 
péče a udržitelnosti, neviditelné úkony, které 
se denně opakují. Zaměřuje se na ideu čistoty
jako synonyma dobra i na očistu v rituálním 
slova smyslu.
en Solo exhibition of Karin Písaříková in which 
she explores the topic of cleaning. Using the 
method of artistic research, she reflects on 
the subjectivity of human experience with 
chaos and order. She examines the motif of 
care and sustainability, invisible tasks that are 
repeated on a daily basis. The artist focuses 
on the idea of purity as a synonym of good, 
and on purification in the ritual sense. 
k/c Silvie Šeborová

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

Tomáš Hlavina: TLNVXYK Hlavolam / 
TLNVXYK Puzzle
do/until 6. 5.
Souborná výstava Tomáše Hlaviny vychází 
z principu variabilního herního plánu či struk-
tury hlavolamu, který umožní nové seskupo-
vání starších i aktuálních, doposud nepre-
zentovaných děl vstupujících do nečekaných 
vzájemných dialogů rozšiřujících jejich kontext. 
V instalaci se tak v nových souvislostech budou 
protínat okruhy prací, či spíše fenomény zahr-
nující 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

Jan Šerých: O důslednosti vědy / 
On Exactitude in Science
do/until 6. 5.
Instalace tematizuje vztahy velkého a malého, 
blízkého a vzdáleného, abstraktního 
a konkrétního, viditelného a neviditelného, 
pomalého a rychlého, lidského a technického.
en The subject of the installation is the re-
lationship between the large and the small, 
the near and the distant, the abstract and 
the concrete, the visible and the invis-
ible, the slow and the fast, the human and 
the technical.
k/c Tomáš Dvořák

– PREVIEW

Filip Dvořák: The Ravine – The Room
do/until 6. 5.
Výstava představuje spekulativní fikci 
založenou na autorově povídce Strž, která 
popisuje příběh komunity žijící v rokli vzniklé 
po nečekaném propadu země. Úvahy o víře, 
naději či pohledu na svět a život jsou rozvíjeny 
prostřednictvím eklektického výstavního 
prostředí, které představuje nové prostorové 
instalace, rozšířené a konceptuální malby, 
závěsné objekty či imaginativní artefakty 
zasazené do figurální scény.
en The exhibition 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 con-
ceptual paintings, hanging objects and imagi-
native 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

GAB je zřizovaná Nadací české architek-
tury. Její rolí je propojování širší a odborné 
veřejnosti pomocí styčných témat, která 
inspirují a vzdělávají.
en GAB is established by the Foundation of 
Czech Architecture. Its role is to connect the 
general and professional public through inter-
facing topics that inspire and educate.

Maximilan Steverding: Eurotopia 
do/until 30. 4.
První výstava v cyklu Zoom In představuje 
práci německého architekta a výzkumníka 
Maximiliana Steverdinga. Kam směřuje evrop-
ská veřejná sféra – a tedy i evropský prostor 
– a jakou roli v tomto procesu může hrát 
architektura? Steverding v současnosti působí 
jako odborný asistent na univerzitě v Bonnu 
a zabývá se prostorovým rozvojem Evropy 
a tím, co z toho vyplývá. 
en The first exhibitio in the Zoom In series 
presents the work of German architect and 
researcher Maximilian Steverding. Where is 
the European public sphere - and therefore 
European space heading? And what role can 
architecture play in this process? Steverd-
ing is currently an assistant professor at the 
University of Bonn, focusing on the spatial 
development of Europe and what this implies.
k/c Katarína Klusová, Erik Vaněk

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

Dětský animační workshop / 
Children's animation workshop: flipbook
12. 3.
Kolik obrázků je potřeba, aby vznikl film? 
A vejde se takový film do kapsy? Většina z vás 
už určitě někdy kreslila malé postavičky do 
rožků svých sešitů 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 kinemato-
grafické prehistorie a dozvíme zase něco víc 
o principech klasické filmové animace. 
en How many images do you need to make 
a film? And can you fit such a film in your 
pocket? I'm sure most of you have drawn little 
characters on the corners of your notebooks, 
with a little change on each page. And a quick 
flick through the rolls got your characters 
moving. And that's the principle behind the 
19th century optical toy we're going to make 
together. In doing so, we'll look at pieces from 
cinematic prehistory and learn again about 
the principles of classic film animation.

Vojtěch Vaněk, Miroslav Maixner: Dungeon 
31. 3. – 30. 4.
Původní anglické slovo „dungeon“ označo-
valo obyvatelnou hradní věž. Čeština jej již 
pod vlivem gotických románů překládá jako 
hladomornu. Většina z nás, co někdy v životě 
seděla u počítače, ale dobře ví, že dungeon 
je úžasný svět spletitých chodeb, podzem-
ního labyrintu, kavern plných nástrah, pastí 
i prastarých truhel, skrývajících se na konci 
jednoho ze slepých ramen bludiště. Dungeon 
Vojtěcha Vaňka a Miroslava Maixnera je magií 
apropriace, vystavěnou z cárů „zneužitých“ 
uměleckých těl, roztavených obrazů a míst 

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

45 000 L: 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.

Prokop Matěj: Pawnshops: Místa okrajové 
ekonomiky / Places of Fringe Economy 
7. 3. – 13. 5.
Výstava vyobrazuje typologii okrajové ekono-
miky vzniklou jako reakce na patologické jevy 
společnosti. Prostřednictvím kurátorského 
výběru artefaktů jsou kromě samotné typolo-
gie prezentovány příběhy původních majitelů 
a související subjektivní hodnoty daných věcí.
en The exhibition depicts a typology of pawn-
shops resulting from pathological phenomena 
in society. Through a curated selection of 
artefacts, the stories of the original owners 
and the associated subjective values of the 
objects are presented.
k/c Eva Truncová

Komentovaná procházka po brněnských 
bazarech a zastavárnách / Guided walk 
through Brno's bazaars and pawnshops
23. 4.
Doprovodným programem výstavy Pawnshops: 
Místa okrajové ekonomiky bude komentovaná 
procházka po současných i zaniklých brněn-
ských bazarech a zastavárnách. Stručně bude 
představena jejich historie, typologie a stylizo-
vaná estetika archivu kolektivní paměti, která 
je výsledkem kurátorů jednotlivých sbírek. 
en The accompanying programme of the ex-
hibition Pawnshops: Places of Fringe Economy 
will be a guided walk through current and 
defunct Brno bazaars and pawnshops. Their 
history, typology and the stylized aesthetics 
of the archive of collective memory, which is 
the result of the curators of each collection, 
will be briefly presented.

ART GALLERY BRNO 
Veveří 455/8 • út–čt/Tue–Thu 10:00–
17:00 • www.artgallerybrno.cz

Meeting 2023. Výstava sdružení Magma 
Bohuslava Olešová, Jaroslav Hamža,  
Zdeněk Hamža, Václav Kyselka 
do/until 31. 3.
Výstava prezentuje tvorbu členů sdružení 
Magma, které vzniklo v roce 2004 s cílem po-
pularizovat pro veřejnost aktivity výtvarného 
umění v Brně. Jako první u nás organizovalo 
projekt Otevřených ateliérů zpřístupňující 
soukromé ateliéry umělců veřejnosti. K dalším 
aktivitám patří vlastní skupinové výstavy. V ak-
tuálním výběru se odráží pohledy autorů, 
které spojuje zájem o reflexi prostředí, 
v němž žijeme – své vize ovšem interpretují 
rozdílnými způsoby. 
en The exhibition is an example of the free 
work of the Magma Association members. 
The association has been founded in 2004 
with the aim to popularize activities in the 
field of visual arts for the Brno public. They 
were the first to organise the Open Studios 
project, making artists' private studios ac-
cessible to the public. Other activities of the 
above association include occasional group 
exhibitions. The current selection reflects the 
perspectives of authors who share an inter-
est in topics that reflect the environment in 
which we live – but each of them interpret it 
in different way.

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

Klára Fantová a Lucie Cimburková
16. 3. – 23. 4.
Klára Fantová a Lucie Cimburková se ve své 
praxi zajímají o tvorbu scénického prostředí. 
Díky silnému vlivu divadla a filmu dochází 
k propojení performativních aspektů a práce 
s diváky, které oslovují skrze interaktivní 
prvky, jimiž jsou např. různé formy gamifikace 
nebo LARPu. Mimo to působí v rámci nově 
vznikajícího kolektivu Lofofora, který vytváří 
série site specific událostí využívající výše 
zmíněné principy v kombinaci s propojováním 
dalších tvůrců.
en Klára Fantová and Lucie Cimburková focus 
on the creation of scenic environments in 
their artistic practice. With a strong influence 
of theatre and film, they combine performa-

tive aspects and work with the audience, 
addressing them with interactive elements 
such as various forms of gamification or LARP. 
In addition, Klára and Lucie are part of the 
emerging collective Lofofora, which creates 
a series of site-specific events using the 
above principles in combination with con-
necting other artists.

Jakub Polách: Lidskost rozpuštěná 
v TikTokovém substrátu / Humanity  
Dissolved in TikTok substrate 
27. 4. – 4. 6.
Jakub Polách je mikroinfluencer, TikToker 
a designér. Ve své praxi osciluje mezi akade-
mickou činností a memy. Na FaVU VUT píše 
doktorát na téma designu prostředí fandomů. 
Participuje na vývoji kolaborativního projektu 
Glossy Research (glossyresearch.org), kde mj. 
publikuje svoje texty a v roce 2021 se spolupo-
dílel na vydání sborníku Teorism zaměřeného 
na vzdělávání v designu. Dlouhodobě se věnuje 
zkoumání dezorientovaných tiktokových orga-
nismů a jiných internetových subkultur.
en Jakub Polách is a micro-influencer, TikTok-
er, and designer. His practice oscillates be-
tween the academic field and memes. Polách 
studied graphic design at FaVU BUT, where 
he is currently pursuing doctoral research 
focusing on online fandom organisation. He 
is involved in developing the collaborative 
project Glossy Research (glossyresearch.org), 
where he publishes his texts and in 2021 co-
published the collection Theorism focused 
on design education. He has a long-standing 
research interest in disoriented TikTok organ-
isms and other internet subcultures.

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. 
Výstava reflektuje otázky udržitelnosti 
kulturní, národní i etnické identity, které dnes 
na západní civilizaci doléhají s mimořádnou 
intenzitou. Parafrázuje a mísí jazyk křesťanské, 
judaistické a arabské tradice – tedy kultur, 
které po staletí nejvýrazněji formovaly evrop-
ský „západ“, a zároveň využívá prvky asociující 
obyčejnost, ale částečně i povrchnost života 
současné společnosti. 
en 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” – while employing 
elements that evoke the ordinariness, and to 
some extent the superficiality, of contempo-
rary 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 tyto 
dva dlouholeté zlínské souputníky, malíře Pavla 
Preisnera a architekta Svatopluka Sládečka. 
Pavel Preisner je malíř, pro kterého je otcov-
ství katalyzátorem sledu křehkých vzpomínek 
na dětství. Svatopluk Sládeček je architekt, 
u kterého svět dítěte nabývá stejného význa-
mu jako architektonická 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. Pavel Preisner is a paint-
er 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
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 
každodenního života. 
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 vi-
sions offered by the Office? You will have an 
opportunity to see the results of architectural 
competitions, including the winning models, 
designed as well as realized transformations 
of public spaces, new streets or squares, 
the development of Brno planned on a city-
wide scale as well as at the level of the traffic 
in one street, long-term projects as well as 
small improvements to everyday life. 
k/c Šárka Reichmannová

Matěj Smetana: Čas zvenku /  
Time from the Outside
19. 4. – 9. 7.
Ústředním motivem výstavy je pozorování 
času a způsob, jakým jej zprostředkovává 
médium animace. Paradox vztahu statických 
obrazů a jejich řazení do sekvencí a fází, 
jejichž následnost evokuje pohyb a ubíhání 
času, autora na animaci dlouhodobě zajímá. 
Vnímání těchto veličin promítá do obsa-
hové roviny děl, čerpající z historických, 
uměleckých a fyzikálních odkazů, s motivem 
neodvratně ubíhajícího času.
en The central motif of the exhibition is the 
observation of time and the way it is con-
veyed through the medium of animation. The 
paradox of the relationship between static 
images and their ordering into sequences 
and phases, the succession of which evokes 
movement and the passage of time, has long 
interested the artist. His perception of these 
variables is projected into the content of 
his works, drawing on historical, artistic and 
physical references, with the motif of the 
inevitable passage of time.
k/c Marika Svobodová

tak, aby odhalil duši Pána jeskyně, kartografic-
kou podstatu digitálního minotaura, požírače 
autorských světů.
en The original English word "dungeon" 
referred to "keep", a habitable castle tower. 
But most of us who have sat at a computer at 
some point in our lives know that a dungeon 
is an amazing world of intricate passages, 
underground labyrinths, caverns full of traps, 
pitfalls and ancient chests hiding at the end 
of one of the blind arms of the maze. Vojtěch 
Vanek and Miroslav Maixner's dungeon is 
a magic of appropriation, built from the 
shreds of "abused" art bodies, melted images 
and places to reveal the soul of the Lord of 
the Cave, the cartographic essence of the 
digital minotaur, the devourer of authorial 
worlds.

– BILLBOARD (podchod u Galerie Art)

SOCIALMAPS: FW2023/2
do/until 30. 4.
Projekt SocialMaps analyzuje alternativní 
možnosti mapování světa a prostoru okolo 
nás. Za koncepcí stojí designéři Petr Škobrtal 
a Iva Balcaříkovám, kteří kromě práce na vývoji 
vlastní nekomerční mapové aplikace, zapojují 
do svých aktivit další umělkyně a umělce. 
Ve svém přístupu zohledňují mimo jiné 
sociální a environmentální aspekty mapování 
a přesouvají těžiště svých zájmů po různých 
lokalitách v Brně, i v zahraničí. 
en The SocialMaps project analyses alterna-
tive ways of mapping the world and space 
around us. Behind the concept are designers 
Petr Škobrtal and Iva Balcaříkovám, who, in 
addition to working on the development of 
their own non-commercial map application, 
involve other artists in their activities. In their 
approach they take into account, among 
other things, the social and environmental 
aspects of mapping and shift the focus of 
their interests to different locations in Brno, 
and abroad.

Matthew Leckie: Nenásilná komunikace /  
Non-violent communication
od/from 1. 3.
Mathew Leckie umístil do veřejného prostoru 
v průchodu vedle Kina Art geometrickou 
malbu s prvky optické iluze. Tématem díla 
je analýza možností komunikace z hlediska 
vzájemné empatie a respektu k potřebám 
druhého. Zaměřuje se na hru s tenkou hranicí 
mezi nasměrováním a manipulací 
en Mathew Leckie placed a geometric paint-
ing with elements of optical illusion in the 
public space in the passageway next to the Art 
Cinema. The theme of the work is an analysis 
of the possibilities of communication in terms 
of mutual empathy and respect for the needs 
of the other. It focuses on playing with the 
thin line between directing and manipulating.

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

Tereza Holá: Žeň / Reap
18. 3. – 30. 4.
Výstava vychází z reflexe odpovědnosti 
konzumní společnosti za stav planety i její vliv 
na mezilidské vztahy. Dlouhodobě zpraco-
vávané téma vlastního mateřství posouvá do 
celospolečenského problému potřeby nakr-
mení lidstva. V nadrozměrných objektech ze 
slámy a kresbách na hovězí kůži rozvíjí otázku 
vytěžování půdy a řízené produkce kravského 
mléka, jakožto strategického produktu na po-
travinovém trhu. Upozorňuje na nenasytnost 
člověka stojící za bezohledným narušováním 
přirozeného koloběhu zrození a vývoje druhů.
en The exhibition is based on the reflec-
tion of consumer society responsible for 
the condition of the planet and interper-
sonal relationships. The long term topic of 
one's own motherhood moves into a societal 
problem of the need to feed humanity. In 
oversized objects made of straw and drawings 
on cowhide, she develops an issue of land ex-
ploitation regulated production of cow's milk 
as a strategic product on the food market. It 
draws attention to the greed of man behind 
the reckless disruption of the natural cycle of 
the birth and development of species.
k/c Júlia Chodúrová Bútorová

Věra Vtípilová: Jdeme dopředu, někdy doleva 
či doprava, často úplně opačným směrem / 
We Go Forward, Sometimes to the Left or 
Right, Often in the Opposite Direction
18. 3. – 30. 4.
Autorka se prostřednictvím tvorby smiřuje 
s pomalým procházkovým tempem vlastních 
potomků. Zkoumá daným faktorem omezenou 
nabídku pohledů a podnětů, umožňující na 
druhou stranu detailní studii věcí všedních 
a na první pohled nepovšimnutelných. Zazna-
menává kompozice oken, dveří a předzahrá-
dek, zachycuje letité vzkazy tvůrců či obyvatel 
domů v podobě artefaktů, prvků, dekorací, 
zahradních instalací. Frustraci z přemíry pro-
tékajícího času přetavuje na drobné koncepty 
jeho využití v rámci možností.
en Through her work, the author comes to 
terms with the slow walking pace of her own 
offspring. It examines the range of views and 
stimuli limited by the given factor, on the 
other hand enabling a detailed study of every-
day and at first glance imperceptible things. 
She records the composition of windows, 
doors and front gardens; she captures age-
old messages from the creators or residents 
of houses in the form of artefacts, elements, 
decorations, garden installations. She trans-
forms the frustration from the excess of pass-
ing time into small concepts of its use within 
the limits of possibilities.
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

Jitka Králová: Chodím kolem Baltu /  
I Walk Around the Baltic Sea
15. 3. – 30. 4.
Výstavní projekt Jitky Králové zachycuje roční 
pozorování a budování vztahu s přímořskou 
krajinou. Snaha zachytit prostředí ústí řeky 
a mořského pobřeží se promítla do série 
objektů, které ohledávají možnosti předání 

zkušenosti konkrétního místa. Výstava před-
staví jak nasbírané předměty přímo z pláže, tak 
autorčiny vlastní objekty jimi inspirované. 
en The exhibition project by Jitka Králová cap-
tures her one year of observations and bond-
ing with the seaside. The efforts to depict the 
estuary and countryside near the sea reflects 
in series of objects that tests the boundaries 
of possibility to transmit the unique experi-
ence of a place to others. Edikula Gallery will 
present both objects collected in the beaches 
and author’s own objects inspired by the ones 
she collected on the seaside.
k/c Johana Zelenáková

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

Nástroje osvobození / Tools of Liberation 
Denisa Štefanigová, Asztrid Csatlós
15. 3. – 12. 4.
Výstava spojuje malířské objekty obou 
umělkyň, chápané jako pozůstatky po střetu 
s dravcem. Ten je touhou po rozkoši, po 
svobodě, bezpečí a nechává za sebou obrazy 
chtíče i otisky vlastního těla. 
en The exhibition brings together the painting 
objects of both artists, understood as rem-
nants of the clash with a predator. The colli-
sion is a desire for pleasure, freedom, security 
and leaves behind images of lust and imprints 
of one's own body.
k/c Šárka Koudelová

 
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

Anna Stepanova: [out]sider 
9. – 30. 3.
k/c Max Lysáček

Nikola Fialová, Alexandr Langr 
17. – 23. 4.
k/c Max Lysáček
Výstava v rámci Brno Art Week. 
en Exhibition as part of Brno Art Week.

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

Hana Barabášová: Dokud nějaký máme / 
As Long As We Have Some
do/until 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.
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 humor-
ous connections. The paintings thus become 
a stage set for the ceramic wolves, immersing 
the viewer in the artist’s imaginative stories.
k/c Kristýna Gajdošová, Tereza Vinklárková 
 
Antonín Závodný: Svědectví jílového ostrovu / 
Clay Island Testimonials
20. 3. – 17. 4. 
Zpívající bažina s ořešáky, paintballové kuličky 
a solární panely. Závodný poodkrývá vztah 
k místům tvořících naše vzpomínky. Dává jim 
hlas a citlivou pozornost. S humorně palčivou 
hravostí vytváří audiovizuální instalaci a přesa-
huje nostalgické pouto s násilně transformova-
nou krajinou. 
en A singing bog with nut trees, paintball 
balls and solar panels. Závodný highlights the 
relationship to the places that make up our 
memories and gives them a voice and sensitive 
attention. With humorously poignant playful-
ness, he creates an audiovisual installation and 
transcends the nostalgic bond with a violently 
transformed landscape. 
k/c Jan Matýsek

Minami Nishinaga : The Long Mug: Farewell to 
Every Evanes(c)enc(s)e in Parents’ Home 
17. 4. – 14. 5.
Japonská umělkyně žijící v Praze se pomocí 
metod kulturní antropologie a uměleckého 
výzkumu zamýšlí nad původem dobrého vkusu. 
Klade si přitom otázky, zda lidé nakupující 
v módních obchodech mají stylově zařízený 
i vlastní byt, či jak vypadá dům jejich rodičů. 
A jak probíhá přerod z eklektického zařízení 
našeho dětského pokoje až k bytu osoby 
s vytříbeným vkusem. Jako počáteční kus vidí 
Nishinaga hrnek. 
en A Japanese artist living in Prague uses the 
methods of cultural anthropology and artistic 
research to reflect on the origins of good 
taste. In doing so, she asks whether people 
who shop in fashion stores also have their 
own apartment furnished in style, or what 
their parents' house looks like. And how the 
transition from the eclectic furnishings of our 
children's room to the apartment of a person 
with refined taste takes place. Nishinaga sees 
the mug as the initial piece. 
k/c Karin Písaříková

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

The Biodegradable Space
Aleksandra Przybysz, Tomasz Kawecki 
do/until 23. 3. 
Ve slovanském folklóru lidé obdařovali domy 
antropomorfními rysy: dům–tělo. Věřilo se, 
že dům vede svou vlastní existenci a hraje 
v rodinném životě roli podobnou člověku. 
Hranice vymezující polohu opuštěných míst se 
rozšiřovaly směrem ven. Jsou přízrakem před-
chozího prostoru, mlžným oparem, skrze který 
člověk tápe. Jsou to prostory nepřítomnosti, 
zbavené i sebe sama.

en In Slavic folklore, people endowed houses 
with anthropomorphic features: a house–
body. The house was believed to be leading 
its own existence, playing a humanlike role in 
family life. The boundaries defining the loca-
tion of abandoned places spread outwards. 
They are the ghost of theprevious space, 
a murky haze through which one gropes. 
These are spaces
of absence, devoid even of themselves.

AUSGANG studio: Spawn Point
5. 4. – 27. 4.
Spawn Point – pohlcující AV instalace s VR 
zážitkem. Moment metamorfózy. Prchavý oka-
mžik zrození. Co je uvnitř vejce, kdy se vylíhne 
a co se z něj stane? Replikace jako něco, co 
posouvá život kupředu. Něco, co přináší nové 
možnosti, jak se lépe přizpůsobit, aby obstálo 
v nových podmínkách.
en Spawn Point – Immersive AV installation 
with VR experience. The moment of meta-
morphosis. The ephemeral moment of birth. 
What is inside of the egg? When will it hatch 
and what will become of it? Replication as 
something that moves life forward.Something 
that brings new possibilities to be better ad-
aptation to withstand the new conditions.

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 Valo-
cha, klíčové osobnosti nejen kulturního Brna. 
Dočasné intervence v expozici nového umění: 
Pavel Büchler s Tomášem Džadoněm, Fluxus 
etc., Inez Tuschnerová, Kateřina Šedá. Stálá 
expozice Moderní umění obsahuje díla Emila 
Filly, Toyen či Jana Zrzavého. Dočasné inter-
vence v expozici moderního umění: Alfons 
Mucha, Josef Šíma, Vincenc Makovský. 
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. Tem-
porary interventions in exhibition of New Art: 
Pavel Büchler s Tomášem Džadoněm, Fluxus 
etc., Inez Tuschnerová, Kateřina Šedá. Perma-
nent exhibition Modern Art includes works by 
Emil Filla, Toyen or Jan Zrzavý. Temporary in-
terventions in exhibition of Modern Art: Alfons 
Mucha, Josef Šíma, Vincenc Makovský. 
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 
archeologickém průzkumu jeskyně Kůlna 
v Moravském krasu se zapsal mezi nejdůleži-
tější 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 protagonis-
tou experimentální poezie, teoretikem nového 
umění a kurátorem řady klíčových výstav. Ak-
tuální 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 theoretician 
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.
Na základě práce Berlín duben 1945 byl vyzván 
její autor Tomáš Svoboda, aby své dílo zasadil 
do širšího pásma prací současných autorek 
a autorů zabývajícími se médiem pohyblivého 
obrazu. Pod nadějeplným názvem We Shall 
Overcome vybral práce umělkyň Alžběty Bačí-
kové a Poliny Davydenko, uměleckého kolek-
tivu BCAA a Milana Mazúra. Divákům nabídne 
přibližně hodinový blok, který se z různých 
stran potkává s tísnivou atmosférou doby.
en 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 Uměleckoprůmyslo-
vého muzea Moravské galerie získala nový kon-
cept: ART DESIGN FASHION. Předesílá jím, že 

muzeum se věnuje nejen samotnému designu, 
ale také módě a vztahu designu a umění. 
Návštěvníky čeká stálá expozice, výstavy i nové 
zázemí, které exkluzivně pro Moravskou galerii 
připravili přední čeští designéři. 
en The permanent exhibition in the building of 
the Museum of Applied Arts of the Moravian 
Gallery has acquired a new concept: ART 
DESIGN FASHION. It prefaces the fact that 
the museum is dedicated not only to design 
itself, but also to fashion and the relationship 
between design and art. Visitors can look 
forward to a permanent exhibition, exhibi-
tions and new facilities prepared exclusively 
for the Moravian Gallery by leading Czech 
designers.

Vrtiška a Žák: Za dobrý design
do/until 29. 2. 2024
Svou tvorbu představí architektonické a de-
signérské duo Roman Vrtiška a Vladimír Žák 
v expozici, která návštěvníky provede výběrem 
jejich společné práce v oblasti produktového 
designu. Ten je v případě předního českého 
studia jednou ze svébytných součástí širokého 
portfolia, ve kterém nechybí ani realizace 
výstavních instalací, komerčních a privátních 
interiérů či architektury. 
en The architectural and design duo Roman 
Vrtiška and Vladimír Žák will present their work 
in an exhibition that will guide visitors through 
a selection of their joint work in the field of 
product design. In the case of the leading 
Czech studio, this is one of the distinctive 
parts of a broad portfolio, which also includes 
the realisation of exhibition installations, com-
mercial and private interiors and architecture.
k/c Adam Štěch

– 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 odhodlání 
stát se také uměleckým dílem?  
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?
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 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 zamě-
řuje na Hoffmannův rodný dům se zahradou 
a stodolou. Právě z něj se na Hoffmanovu 
počest vybudovalo samotné muzeum.
en The Josef Hoffmann Museum 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 exhibition, entitled Messenger 
of Beauty, presents Hoffmann’s life and 
work, looking at him as an inspiration for 
today’s creators, while focusing on Hoff-
mann’s family home with its garden and barn. 
It was from this house that the museum itself 
was built in Hoffmann’s honour.

15 let Muzea Josefa Hoffmanna /  
15 Years of the Josef Hoffmann Museum
do/until 26. 3. 
Muzeum užitého umění MAK ve Vídni se téměř 
třicet let podílí na aktivitách spojených s ob-
novením a dalším využíváním rodného domu 
Josefa Hoffmanna v Brtnici. V roce 2020, 
ke 150. výročí narození Josefa Hoffmanna, 
věnoval MAK tomuto nejvýznamnějšímu 
rakouskému architektovi a designérovi klasické 
moderny velkou výstavu ve svém muzeu ve 
Vídni. Letos připomene také patnáctileté 
výročí úspěšného působení v rodném domě 
Josefa Hoffmanna v Brtnici výstavou věnova-
nou vlivu díla Josefa Hoffmanna na současné 
umělce a architekty.
en The MAK Museum of Applied Arts in 
Vienna has been involved in activities related 
to the restoration and further use of Josef 
Hoffmann's birthplace in Brtnice for almost 
thirty years. In 2020, on the 150th anniversary 
of Josef Hoffmann's birth, the MAK dedicated 
a major exhibition at its museum in Vienna 
to this most important Austrian architect 
and designer of classical modernism. This 
year, it will also commemorate the 15th 
anniversary of its successful work in Josef 
Hoffmann's birthplace in Brtnice with an 
exhibition dedicated to the influence of Josef 
Hoffmann's work on contemporary artists 
and architects.
k/c Rostislav Koryčánek, Rainald Franz

whale and the world which is drawing to its 
close. Director: Petra tejnorová

Jedu do Magadanu 
3. a 4. 4., Sklepní scéna CED 
Autorská inscenace podle vězeňského de-
níku běloruského anarchisty Igora Oliněviče 
v podání Divadla 3+KK. Host Terénu.
en An original production based on the 
prison diary of Belarusian anarchist Igor 
Olinjevic performed by 3+KK Theatre. 
Guest of Terén.

Die Reise 
12. a 13. 4., Sklepní scéna CED 
Scénická mapa vnímání česko-rakouské 
krajiny, příběhů, které jsou v ní ukryty, 
a stop, které jsou do ní vepsány. Režie: 
Anna Klimešová 
en A scenic map of the perception of the 
Czech-Austrian landscape, the stories that 
are hidden in it and the traces that are 
inscribed in it. Director: Anna Klimešová

Carolina Arandia: Aurora 
20. 4., Sklepní scéna CED 
Taneční dílo, ve kterém si dvě performerky 
představují, jak se jejich rytmus spojuje 
s řádem vesmíru. Host Terénu. 
en A dance piece in which two performers 
imagine how their rhythm connects with 
the order of the universe. Guest of Terén.

LyrArkestra+ Jan Steklík 
21. 4., Dům pánů z Kunštátu
Audiovizuální interpretace grafických parti-
tur. Probíhá v rámci Brno Art Week 2023. 
en Audiovisual interpretation of graphic 
scores. It takes place within Brno Art Week 
2023.

The Labyrinth of Dr. Paradise 
26. 4., Sklepní scéna CED 
Fyzické divadelní sólo performera Maura 
Bernardiho. Host Terénu. 
en Physical theatre solo by performer 
Mauro Bernardi. Guest of Terén.

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

Judita Levitnerová: Od hlavy k patce /  
Head to Presser
7. 3. – 22. 4.
Judita Levitnerová se zajímá o textil 
v širokém záběru významů. Jako umělkyně 
rukodělně parafrázuje průmyslovou auto-
matizovanou výrobu, prostřednictvím které 
zkoumá širší sociologické dopady zejména 
genderově podmíněného dělnictví, vliv 
tvrdé manuální práce na formování identity 
i pole uměleckých řemesel.
en Judita Levitnerová is interested in 
textiles in a wide range of meanings. As an 
artist, she handily paraphrases industrial 
automated production, through which she 
explores the wider sociological implica-
tions of gendered labour in particular, the 
impact of hard manual labour on identity 
formation and the field of artistic crafts. 
k/c Ivana Hrončeková

– GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE

Všade doma, dobře nejlíp 
Katarína Hládeková a Václav Magid
21. 3. – 27. 5.
Katarína Hládeková se dlouhodobě zabývá 
životním příběhem ruské emigrantky 
Matreny Makovické, jež ve dvacátých 
letech minulého století odešla za svým 
mužem, spisovatelem a lékařem Dušanem 
Makovickým na Slovensko, aby tu po jeho 
sebevraždě žila v ústraní. Autorka realizo-
vala v průběhu tří let sérii výstav, které srze 
Matrenin osud komentovaly otázky národní 
identity, stigma emigrace a společenskou 
situaci „ženy velkého muže“. Aktuální 
výstava posouvá Matrenin příběh ještě dál 
za původní historická východiska.
en Katarína Hládeková has long been deal-
ing with the life story of Russian emigrant 
Matrena Makovicka, who in the 1920s 
followed her husband, writer and doctor 
Dušan Makovický to Slovakia to live in seclu-
sion after his suicide. Over the course of 
three years, the artist realized a series of 
exhibitions that commented on issues of 
national identity, the stigma of emigration 
and the social situation of the "woman of 
the great man" through Matrena's fate. The 
current exhibition takes Matrena's story 
even further beyond its original historical 
starting point. 
k/c Marika Kupková

– KONTEXT

Jakub Polách 
Jakub Polách je mikroinfluencer, TikToker 
a designér. Ve své praxi osciluje mezi 
akademickou činností, memy a chatová-
ním. Jako umělecký výzkumník se zabývá 
postgramotnou subjektivitou pozdně 
kapitalistických konzumentů v prostředí 
sociálních sítí a mainstreamových médií. 
Jako umělec i kurátor se podílí na celoroč-
ním cyklu Galerie Kontext zkoumající hranu 
online a offline prostředí. 
en Jakub Polách is a microinfluencer, Tik-
Toker and designer. His practice oscillates 
between academia, memes and chatting. 
As an artistic researcher, he is interested 
in the post-literate subjectivity of late 
capitalist consumers in the environment of 
social networks and mainstream media. As 
an artist and curator, he participates in the 
year-long Context Gallery series, exploring 
the edge between being online and offline.

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 inter-
valech převážně vernisážovou formou.
en Zaazrak|Dornych is located in an area 
under the railway overpass between Koliště 
and Dornych Streets. It opens at irregular 
intervals mainly for vernissages.

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 
10:00–18:00 • www.tugendhat.eu

Adam Hudec: Epidermitektura
do/until 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.

Vesmíry/Kosmosa/Universes 
3. 3. – 31. 12.
Výstava představuje výtvarná díla a archi-
tektonické návrhy romského výtvarníka a ar-
chitekta Zdeňka Daniela. Kromě působivých 
fantazijních maleb jsou vystaveny také kresby 
reflektující temnou rodinnou minulost zasa-
ženou holokaustem Romů během II. světové 
války. Daniel se výtvarnou tvorbou zabývá 
od dětství – jeho práce kromě rodinného 
traumatu obsahují také témata fantazijní 
a spirituální, v jeho portfoliu nechybí typické 
výjevy tradičního života Romů. 
en The exhibition presents artworks and 
architectural designs by the Romani artist 
and architect Zdeněk Daniel. In addition to 
impressive fantasy paintings, the exhibition 
also includes drawings reflecting the dark 
family history affected by the Holocaust of 
the Roma during World War II. Daniel has 
been making art since childhood - his works, 
in addition to family trauma, also contain 
fantasy and spiritual themes, and his port-
folio includes typical scenes of traditional 
Romani life.

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

Vítání jara / Welcoming Spring
do/until 29. 3. 
V 70. a 80. letech minulého století usku-
tečnilo více umělců performance a happe-
ningy, které se inspirovaly příchodem jara 
(Jan Steklík, Miloslav Sonny Halas, Vladimír 
Havlík). Mezi podněty, 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. 
en The 70s and 80s of the last century 
delivered a number of performances and 
happenings by many artists directly inspired 
by the arrival of spring (Jan Steklík, Miloslav 
Sonny 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 exhibi-
tion strives for a confrontation between 

the documentation, or other presence, of 
historical artworks with those of contempo-
rary artists (Darina Alster or Vladimír Turner, 
among others) and inquires into what we 
experience today. What is our spring like and 
do we still welcome it?
k/c Ondřej Navrátil 
 
Seznamovací večer společensky prospěšné 
akce VýTěr 2023 / Introductory evening of 
the socially beneficial event VýTěr 2023 
5. 4.
Akce VýTěr (Výtvarník + Teoretik vytřou 
světu zrak) si klade za cíl přispívat k rozvoji 
spolupráce mezi umělci a kurátory, přede-
vším mladými adepty těchto profesí. Řada 
zajímavých výtvarných umělců totiž zůstává 
bez valných výstavních možností, bez kurá-
torského vedení a zájmu teoretiků, stejně tak 
vysoké školy produkují ročně stovky adeptů 
výtvarné kritiky, kteří nenacházejí uplatnění 
v oblasti, pro kterou se vzdělávali.
en The event VýTěr (Artist + Theoretician 
Wipe the World's Eyes) aims to contribute to 
the development of cooperation between 
artists and curators, especially young aspi-
rants of these professions. Many interesting 
visual artists remain without any significant 
exhibition opportunities, without curatorial 
guidance and the interest of theoreticians, 
and similarly, universities produce hundreds 
of art critics every year who do not find 
employment in the field for which they were 
trained. 
Daniela Krajčová 
12. 4. – 17. 5.
Daniela Krajčová je umělkyně, která umění 
využívá především jako nástroj analýzy me-
zilidských vztahů. Za výrazné téma můžeme 
označit zkoumání historických i současných 
zkušeností imigrantů, uprchlíků a vylučo-
vaných. V poslední době pak do popředí 
vystoupily prožitky a prostory sociálních 
interakcí, spojené s autorčiným mateřstvím. 
Z ohledávání jejich pozitiv, negativ, intenzit 
a omezení bude vycházet také prezentace 
v OFF/FORMATu pracující s autorčiným 
oblíbeným médiem kresby. 
en Daniela Krajčová is artist who uses art 
primarily as a tool for analysing interpersonal 
relationships. A distinct theme is the explo-
ration of the historical and contemporary 
experiences of immigrants, refugees and the 
excluded. More recently, the experiences 
and spaces of social interaction associated 
with the artist's motherhood have come to 
the fore. The presentation in OFF/FORMAT, 
working with the artist's favourite medium of 
drawing, will also be based on the explora-
tion of their positives, negatives, intensities 
and limitations.
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. 
 
Březen / March 2023
Postpost ONLINE: Návraty k výstavným 
projektom a aktuálne odkazy vystavujúcich 
umelcov*kýň, zdieľané na sociálnych sieťach 
Postpost gallery. 
en Postpost ONLINE: Returns to exhibition 
projects and current links of the exhibit-
ing artists, shared on the social media site 
Postpost gallery.

Patrícia Chamrazová: Stojíme na prahu 
nového sveta – Industry 4.0. – a zároveň 
na hrane / We Stand on the Threshold of 
a New World – Industry 4.0. – And at the 
Same Time on the Edge 
3. 4. – 5. 5. 
Úvodní výstava nového výstavního bloku 
s názvem Organismus, který bude v galerii 
probíhat v roce 2023. 
en The opening exhibition of a new exhibi-
tion block called Organism, which will run at 
the gallery during the year 2023.
k/c Jiří Gruber

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 experimen-
tal projects, exploration and reflection of 
new technologies in art and society. The as-
sociation is looking for 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 platfor-
ma bez vlastního souboru a stálé scény, která 
celoročně produkuje jedinečné divadelní 
a hraniční umělecké projekty.
en Terén is a dramaturgical and produc-
tion platform without its own ensemble and 
permanent stage, which produces unique 
theatrical and art projects throughout 
the year.

Návštěva 
18. a 19. 3., 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 and Robert Smolík.

Za bílou velrybu 
28. a 29. 3., OC Dornych 
Zvukově-divadelní mše za bájnou velrybu 
i svět spějící ke svému konci. Režie: Petra 
Tejnorová 
en The work combining theatre and sound 
design presents a mass for the mythical 
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Matěj Smetana  
Dům umění města Brna
19. 4. – 9. 7. 2023

House of Arts Brno
www.dum-umeni.cz
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Suck My DIY (křest/launch)
10. 3.
Subkulturní DIY zin Suck My DIY, za jehož 
produkcí stojí převážně autor působící pod 
aliasem Punx23, jenž zve ke spolupráci další 
spřízněné umělce, pokřtí své nejnovější číslo 
na Dornychu začátkem března. Součástí akce 
bude doprovodný hudební program.
en Subcultural DIY zine Suck My DIY is mainly 
produced by an author known under alias 
Punx23 who often invites other artists to 
cooperate. Its latest issue will be launched at 
Zaazrak|Dornych by the beginning of March, 
the event will be accompanied by music 
performance.

Anna Ruth: Cozy Void
16. 3. – 6. 4.
Tajemství, které zahaluje obrazy Anny Ruth, lze 
připodobnit k pocitům, jež člověk zažívá při 
soumraku sám v hustém lese, na neočekávané 
návštěvě cizího bytu plného starodávného 
nábytku, při prolézání jeskynních útrob nebo 
za noční bouře v chalupě na samotě. Možná 
trochu paradoxně znějící, leč důvěrně známé 
chvějivé spojení nejistého s bezpečným, 
představí autorka, jež se v poslední době těší 
širšímu společenskému ohlasu, na nových 
plátnech formou site specific instalace vytvo-
řené na míru Zaazrak|Dornych.
en The mystery covering canvases of Anna 
Ruth can be liken to the feelings that one might 
experience when alone in a deep forrest during 
sun dusk, at an unexpected visit of an unknown 
old flat full of ancient furnishing, while crawling 
through a cave complex or in a solitary cottage 
at a night thunder storm. This maybe paradoxi-
cally appearing, yet well known vibrant junction 
of uncertain with secure will be presented by an 
artist, who has recently gained the attention of 
wider audience, in a form of a site-specific in-
stallation made exclusively for Zaazrak|Dornych.

Shelter of Trust
13. 4. – 4. 5.
Shelter of Trust je proměňující se kolaborativní 
projekt, v jehož základu stojí autorská dvojice, 
jež se pro účely jednotlivých intervencí fluidně 
rozrůstá. Obvykle se veřejně představují for-
mou krátkodobých pop-up výstav v neobvyk-
lých výstavních prostorech.
en The core of a collaborative project Shelter 
of Trust is formed by an artistic duo that fluidly 
ramifies for the purposes of individual inter-
ventions. Their projects are usually presented 
in the form of short-term pop-up exhibitions 
in atypical exhibiting spaces.

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 

Jan Pospíšil 
do/until 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 
 
Univerzum Max Švabinský (1873–1962) / 
Universe Max Švabinský (1873–1962)
22. 3. – 21. 5.
Švabinský patří k významným představitelům 
generace, která formovala základy moderní 
umělecké tradice na přelomu 19. a 20. století. 
Výstava se soustředí na Švabinského bohatý 
grafický odkaz, který sleduje v tematických 
celcích doprovázených úryvky autorových 
vlastních textů, aby autenticky předestřela 
jeho pevné umělecké i životní postoje. Dále 
přináší rozšiřující pohled na pedagogický 
přínos Maxe Švabinského, kdy v letech 1910 až 
1928 vedl na pražské Akademii grafickou školu 
a výrazně ovlivnil další generace nastupujících 
umělců. 
en Švabinský is one of the important repre-
sentatives of the generation that formed the 
foundations of the modern artistic tradition 

at the turn of the 19th and 20th centuries. 
The exhibition focuses on Švabinský's rich 
graphic legacy, which it follows in thematic 
units accompanied by excerpts from the 
artist's own texts to authentically present his 
firm artistic and life attitudes. It also provides 
an expanded view of Max Švabinský's peda-
gogical contribution, as he led the graphic 
design school at the Prague Academy from 
1910 to 1928 and greatly influenced the next 
generation of emerging artists. 
k/c Pavlína Pyšná

– 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. Vlastním pohledem na osobnost 
Karla Čapka doplní výstavu díla současných 
malířů – Věry Novákové a Tomáše Císařov-
ského. 
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 manuscripts 
together with small drawings and sketches 
from his travels. The exhibition will be ac-
companied by paintings and drawings by 
Karl’s brother Josef Čapek, manuscripts by 
Olga Scheinpflugová, T. G. Masaryk, and oth-
ers. 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. 
 
Vladimír Karfík a inspirace Amerikou: Praxe 
u architekta Franka Lloyda Wrighta a jeho 
projekty pro firmu Baťa / Vladimír Karfík 
and the Inspiration of America: Internship 
With Architect Frank Lloyd Wright and His 
Projects for Baťa
29. 3. – 11. 6.
Výstava se věnuje světové osobnosti archi-
tektury Franka Lloyd Wrighta v konfrontaci 
s tvorbou architekta Vladimíra Karfíka, který 
v letech 1928–1929 prošel praxí v jeho ate-
liéru v Americe. Řadu zde získaných znalostí 

a zkušeností poté využil při své práci ve Zlíně 
ve firmě Baťa. Výstava představuje originální 
plánovou a fotografickou dokumentaci pro-
tagonistů světové architektonické scény ze 
sbírky Muzea města Brna – např. návrh by-
tové věže St. Mark’s Tower v New Yorku nebo 
fotografie staveb F. L. Wrighta. Karfíkovy 
realizace pro firmu Baťa jsou prezentová-
ny na fotografiích Josefa Sudka a Rudolfa 
Brunera-Dvořáka. 
en The exhibition focuses on the world 
personality of Frank Lloyd Wright in confron-
tation with the work of architect Vladimír 
Karfík, who worked in his studio in America 
from 1928 to 1929. He then used a lot of the 
knowledge and experience gained there in 
his work in Zlín at the Bat'a company. The 
exhibition presents original planning and 
photographic documentation of protagonists 
of the world architectural scene from the 
collection of the Brno City Museum - e.g. the 
design of the St. Mark's Tower in New York 
or photographs of F. L. Wright's buildings. 
Karfík's realisations for the Baťa company are 
presented in photographs by Josef Sudek 
and Rudolf Bruner-Dvořák. 
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

Jakub Tajovský: Ve vlastním poli / 
In My Own Field
do/until 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
 
Částečný nákres prstence /  
Partial Drawing of the Ring 
Comunite Fresca, Inge Kosková, Eva Brodská,  
Jaroslav Alt, Tomáš Džadoň, Zuzana 
Janečková, Lucie Králíková, Michaela 
Casková, Kryštof Netolický, Jahou Baul 
20. 4. –  31. 7.
Výstava kurátorsky vedená uměleckým kolek-
tivem Comunite Fresca vytvoří pole pro
mezigenerační sdílení tvůrkyň a tvůrců 
různých generací propojených nitkou sympatií 
a příbuzností v přístupu k umělecké tvorbě 
a žití. V galerii Kabinet T. představí průběžnou 
skicu zaznamenávající proces tvorby a vzá-
jemného učení. 
en Curated by the Comunite Fresca artistic 
collective, the exhibition will create a field for
intergenerational sharing of artists of differ-
ent generations connected by a thread of 
sympathies and affinities in their approach 
to artistic creation and living. In the gallery 
Cabinet T.
will present an ongoing sketch recording the 
process of creation and mutual learning.

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

 
Nad vodami / Above the Waters
Miloš Sláma, Jan Spěváček 
do/until 10. 5.
Výstava představuje dvě osobnosti rozdílné 
v přístupu k tvůrčí práci a ve způsobu využití 
technologií. Grafika a malba. V čem hledat 
styčnou plochu? V jejich postoji k pozorované 
krajině. Právě fascinace proměnlivým živlem 
vody prezentované autory propojuje. Vodu, 
mocné krajinářské téma, Miloš Sláma i Jan 
Spěváček vytrvale ohledávají a ztvárňují v ob-
razech hladin rybníků, tůní, potoků a říček. 
en The exhibition presents two personalities 
different in their approach to artistic work 
and in the way of using technology. Graphics, 

painting. Where to find a liaison between 
them? It lies in their attitude to the observed 
landscape. The fascination with the varying 
element of water is that connects the au-
thors. Water, a powerful landscape theme, is 
persistently examined by Miloš Sláma and Jan 
Spěváček, and depicted in images of ponds, 
pools, rivers and streams. 
k/c Radka Kaclerová

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

Lubomír Typlt: Sevřely se kleště oblohy /  
The Heavens Have Closed Their Grip 
do/until 23. 3.
Lubomír Typlt se dlouhodobě věnuje tématu 
figury a lidské hlavy, ve své malbě sugestiv-
ně zaznamenává podivuhodné momenty 
všedního dne zahalené do roušky poezie 
a tajemství. 
en Lubomír Typlt is long devoted to painting 
of the figure. He suggestively records the re-
markable moments of everyday life shrouded 
in a veil of poetry and mystery. 
k/c Andrea Krejčí 
 
Michal Škapa aka Tron: Enigma 
24. 3. – 4. 5. 
Enigma je název válečného šifrovacího stroje. 
Také graffiti pro mnohé představuje nepřá-
telskou šifru, kterou nedokážou pochopit. 
Možná to změní obrazy Michala Škapy, legen-
dárního writera, který se prosadil jak na ulici, 
tak v galerijním provozu. 
en Enigma is the name of a wartime encryp-
tion machine. For many people, graffiti also 
represents a hostile code that they cannot 
understand. Maybe the paintings of Michal 
Škapa, a legendary writer, who made his mark 
both on the streets and in the galleries, will 
change that. 
k/c Radek Wohlmuth

Statutární město Brno
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Zuza Golińska & Markéta Slaná, Performance Villa(in), Villa Tugendhat, 2022 
Performed by Trin Alt, Chiara Bartl-Salvi, Magdalena Forster, Teuta Jonuzi
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