
12. – 18. březen 2012

PROGRAM



 PONDĚLÍ 12. 3.

 SUPL PLUS + 
Týden výměnného kočování učitelů po třídách

  Po dobu výuky na PdF MU
  Učebny, auly, ateliéry, laboratoře, hudebny, pitevny a tělocvič-

ny, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7/9, 31
  V rámci rozvrhu běžné výuky dojde k tajným přemetům před-

mětů.
  Zdarma

Interaktivní inspiračně-vzdělávací mezioborové turné učitelů s cílem 
dosažení univerzálnějšího univerzitního vzdělání studentů PdF MU.

Zodp. osoba: Marta Svobodová, 549 496 505, 
marta.svoboda@gmail.com

 Ó živly 
Tiskařina! Grafická dílna k výstavě Bohdana Laciny

  Začátky 9:30; 10:00; 10:30; 11:00  
(po domluvě lze i jinak, termíny i mimo TVK)

  Muzeum města Brna, hrad Špilberk, sraz účastníků u poklad-
ny – na malém nádvoří hradu

  Výtvarná dílna k výstavě
  Bude upřesněno na webových stránkách

Grafické experimenty I – tisk z výšky. Prohlídka výstavy s pracovním 
listem a grafickou dílnou. Muzeum města Brna ve spolupráci se ZUŠ 
Jaroslava Kvapila v Brně a Katedrou výtvarné výchovy PdF MU uvádí 
v rámci Týdne výtvarné kultury tématiku živlů ve výtvarném umění.

Pro školy, délka programu cca 45 – 90 min. Na program je nutné se 
objednat.

Zodp. osoba: MgA. Barbora Svátková, Ph.D., 
542 123 635, svatkova@spilberk.cz, www.spilberk.cz

pondělí

Týden veřejných dialogů s výtvarným uměním v Brně

Třetí ročník osobité brněnské akce opět přináší otázku, zda doká-
žeme dostatečně pozorně vnímat, co nám sděluje výtvarné umění. 
Ptáme se, jak umění zrcadlí problémy a dění ve společnosti, zda 
může měnit náš život. Cílem Týdne výtvarné kultury je upozornit 
na pozoruhodné výtvarné aktivity v Brně, ale současně i na některé 
otázky aktuální kulturní politiky města.

Muzea, galerie a vysoké školy ve spolupráci s katedrou výtvarné 
výchovy pedagogické fakulty společně nabízejí mnoho zajímavých 
programů. Je to pozvání na výstavy, na odborná a diskusní setkání, 
ale je to i pozvání k obohacujícím citovým zážitkům, jež výtvarné 
umění přináší.

Akce připomíná odkaz Igora Zhoře, který byl významným znalcem 
i popularizátorem současného umění (9. 3. 1925 – 28. 11. 1997).

Za organizační tým se na Vaši návštěvu těší 
Radek Horáček 

Café Práh
Divadlo Reduta

Dům umění města Brna
Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

Filharmonie Brno
Galerie TIC

Masarykova univerzita 
Moravská galerie v Brně

Moravské zemské muzeum
Muzeum města Brna

Muzeum romské kultury
Pedagogická fakulta MU

Vysoké učení technické v Brně
Wannieck Gallery

ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně



 Ó živly 
Tiskařina! Grafická dílna k výstavě Bohdana Laciny

  14:30 – 16:30
  Muzeum města Brna, hrad Špilberk, sraz účastníků u poklad-

ny – na malém nádvoří hradu
  Výtvarná dílna k výstavě
  Bude upřesněno na webových stránkách

Grafické experimenty I – tisk z výšky. Prohlídka výstavy s pracovním 
listem a grafickou dílnou. Muzeum města Brna ve spolupráci se ZUŠ 
Jaroslava Kvapila v Brně a Katedrou výtvarné výchovy PdF MU uvádí 
v rámci Týdne výtvarné kultury tématiku živlů ve výtvarném umění. 
Pro školy i veřejnost, jednotlivci bez objednání, skupinám od 10 osob 
doporučujeme předchozí rezervaci.

Zodp. osoba: MgA. Barbora Svátková, Ph.D., 
542 123 635, svatkova@spilberk.cz, www.spilberk.cz

 Prezentace monografie ed. s názvem  
 Obrazy příběhů, příběhy obrazů 
doc. Hana Stehlíková Babyrádová

  15:00
  Galerie Černá linka, Pedagogická fakulta MU,  

Poříčí 7/9
  Diskuze o knize, ukázky z knihy, komentované obrazy autorů 

s mentálním postižením
  Zdarma

Zodp. osoba: doc. Hana Stehlíková Babyrádová, 
babyradova@ped.muni.cz

 Oficiální zahájení Týdne výtvarné kultury 
  16:00
  Kavárna Trojka – přednáškový sál, Dům pánů z Kunštátu, 

Dominikánská 9
  Úvodní slovo, vernisáž výstavy vybraných soutěžních děl od 

žáků ZŠ a SŠ, předání cen
  Zdarma

Zodp. osoba: prof. Radek Horáček, Jana Reichel, Veronika Drobná

 Na žluté lince 
Vernisáž výstavy fotografií Františka Topinky

  17:00
  Galerie ∞, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Poříčí 

7/9, budova D, schodiště u učebny 1, vchod ze dvora
  Vernisáž
  Zdarma

Zodp. osoba: Táňa Šedová, 105376@mail.muni.cz

 Škrty nebo investice? 
  17:30
  Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 6
  Diskuze
  Zdarma

Eduard Schmidt a Radek Horáček, bývalí předsedové bývalého 
Poradního sboru pro kulturní politiku Rady města Brna, diskutují 
o podpoře výtvarné kultury v Brně.

Zodp. osoba: prof. Radek Horáček

pondělí



 Věčný svit neposkvrněné mysli 
Michel Gondry, USA, 2004

  18:00
  Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, 

Husova 14, přednáškový sál
  Cyklus Filmový obraz mysli pořádaný ve spolupráci s Velvy-

slanectvím USA
  Zdarma

Principy narušené časoprostorové kontinuity v kombinaci s asoci-
ativním spojováním útržků různých vrstev paměti v rekonstrukci 
vztahu Joela (Jim Carrey) a Clementine (Kate Winslet). Odvíjí se 
pozpátku, k některým zážitkům se film opakovaně vrací či mnohé 
deformuje v závislosti na Joelových rozjitřených emocích.

Zodp. osoba: Mgr. Pavlína Vogelová, 532 169 349, 
pavlina.vogelova@moravska-galerie.cz, www.moravska-galerie.cz

 ÚTERÝ 13. 3.

 SUPL PLUS + 
Týden výměnného kočování učitelů po třídách

  Po dobu výuky na PdF MU
  Učebny, auly, ateliéry, laboratoře, hudebny, pitevny a tělocvič-

ny, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7/9, 31
  V rámci rozvrhu běžné výuky dojde k tajným přemetům před-

mětů.
  Zdarma

Interaktivní inspiračně-vzdělávací mezioborové turné učitelů s cílem 
dosažení univerzálnějšího univerzitního vzdělání studentů PdF MU.

Zodp. osoba: Marta Svobodová, 549 496 505, 
marta.svoboda@gmail.com

 Ó živly 
Tiskařina! Grafická dílna k výstavě Bohdana Laciny

  Začátky 9:30; 10:00; 10:30; 11:00  
(po domluvě lze i jinak, termíny i mimo TVK)

  Muzeum města Brna, hrad Špilberk, sraz účastníků u poklad-
ny – na malém nádvoří hradu

  Výtvarná dílna k výstavě
  Bude upřesněno na webových stránkách

Grafické experimenty I – tisk z výšky. Prohlídka výstavy s pracovním 
listem a grafickou dílnou. 

Pro školy, délka programu cca 45 – 90 min. Na program je nutné se 
objednat.

Zodp. osoba: MgA. Barbora Svátková, Ph.D., 
542 123 635, svatkova@spilberk.cz, www.spilberk.cz

 Ó živly 
Tiskařina! Grafická dílna k výstavě Bohdana Laciny

  14:30 – 16:30
  Muzeum města Brna, hrad Špilberk, sraz účastníků ve 14:30 

u pokladny – na malém nádvoří hradu
  Výtvarná dílna k výstavě
  Bude upřesněno na webových stránkách

Grafické experimenty I – tisk z výšky. Prohlídka výstavy s pracovním 
listem a grafickou dílnou. 

Pro školy i veřejnost, jednotlivci bez objednání, skupinám od 10 osob 
doporučujeme předchozí rezervaci.

Zodp. osoba: MgA. Barbora Svátková, Ph.D., 
542 123 635, svatkova@spilberk.cz, www.spilberk.cz

pondělí – úterý



 Malý a velký vesmír / Creativ 60 + 
  15:00
  Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, 

Husova 14
  Komentovaná prohlídka a tvůrčí dílna pro seniory
  40 Kč

Jak je možné, že existují identické vizuální struktury, které se 
stále opakují na mnoha různých úrovních? Jak si tuto skutečnost 
vysvětlujeme v minulosti a dnes? Jaký má vliv na samotné vnímání 
světa a naši existenci v něm? Těmito a dalším otázkám se budeme 
věnovat během prohlídky vybraných děl v expozici.

Zodp. osoba: Mgr. Olga Búciová, 542 215 762, 
olga.buciova@moravska-galerie.cz, www.moravska-galerie.cz

 R. A. C. / O/ZDRAVÍ 
  16:00
  Poliklinika Zahradníkova na Vyhlídce, Zahradníkova 2/8
  Průvod výstavou s autory / beseda / s prohlídkou
  Zdarma

Výstava obrazů studentů FaVU v netradičním prostoru monumen-
tální architektury.

Zodp. osoba: Irena Armutidisová, 607 725 440, armu@ffa.vutbr.cz

 Komentovaná prohlídka 
S uměleckým ředitelem Richardem Adamem

  18:00
  Wannieck Gallery, Ve Vaňkovce 2
  Komentovaná prohlídka
  80 Kč

Zodp. osoba: Martin Ondráček, info@wannieckgallery.cz, 
543 256 072, www.wannieckgallery.cz

 Remake 
REthinking Media Arts in C(K)ollaborative Environments

  18:00
  Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9
  Prezentace
  80/40 Kč

REMAKE – Prezentace audio-vizuálních 
instalací odkazujících na historii mediálního 
umění středovýchodní Evropy: RE-DIN (Ján 
Šicko, SK versus Vladimir Bonačić, HR) 

a Crystal Line Project (Alexander Zaklynsky, IS versus Prometei, RU)

Zodp. osoba: Barbora Antonová, antonova@dum-umeni.cz, 
www.dum-umeni.cz, 731 506 376, 542 211 808

 Od studentů nejen pro studenty 
  19:00
  Kavárna Mínus Trojka, Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9
  Přednáška o problematice prezentace některých významných 

umělců v Brně
  Zdarma

Zodp. osoba: Ludmila Dařinová, darinovalida@seznam.cz,  
Hana Davidová, davidova.hana@seznam.cz

 Animáky UTeBe I. 
  20:00 – 21:00
  Café Práh, Ve Vaňkovce 1
  Promítání animovaných filmů
  Zdarma

Promítání krátkých animovaných filmů studentů Fakulty multime-
diálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Zodp. osoba: Veronika Štěrbová, vevunka.sterbova@seznam.cz, 
724 800 664

úterý



 STŘEDA 14. 3.

 SUPL PLUS + 
Týden výměnného kočování učitelů po třídách

  Po dobu výuky na PdF MU
  Učebny, auly, ateliéry, laboratoře, hudebny, pitevny a tělocvič-

ny, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7/9, 31
  V rámci rozvrhu běžné výuky dojde k tajným přemetům před-

mětů.
  Zdarma

Interaktivní inspiračně-vzdělávací mezioborové turné učitelů s cílem 
dosažení univerzálnějšího univerzitního vzdělání studentů PdF MU.

Zodp. osoba: Marta Svobodová, 549 496 505, 
marta.svoboda@gmail.com

 Ó živly 
Špilberk, dech, proud, žár – Tvůrčí dílny nejen k výstavám

  Začátky 9:30; 10:00; 10:30; 11:00  
(po domluvě lze i jinak, termíny i mimo TVK)

  Muzeum města Brna, hrad Špilberk, sraz účastníků u poklad-
ny – na malém nádvoří hradu

  Animační programy a výtvarné dílny
  50 Kč na žáka ve školní výpravě

Výtvarní kejklíři zvou pedagogy, žáky a studenty ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ 
k výtvarné hostině na hrad Špilberk. Mezi hosty zasednou živly 
Nadechnout, Plynout, Hřát a Ó-živlý hrad. Výtvarná a multikulturní 
kapka Muzea města Brna, Nesehnutí a Katedry výtvarné výchovy 
PdF MU uvádí v rámci Týdne výtvarné kultury tématiku živlů ve 
výtvarném umění.

Pro školy, délka programu cca 45 – 90 min, k expozici Vulcanalia – 
ohňostroje v obrazech staletí. Na program je nutné se objednat.

Zodp. osoba: MgA. Barbora Svátková, Ph.D., www.spilberk.cz, 
542 123 635, svatkova@spilberk.cz

 Artalk.cz a přednášky WWWKVV  
 a Umění na internetu 
Silvie Šeborová a Petr Kunčík

  13:00 – 14:30
  Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7/9, uč. 18A
  Blok 3 přednášek
  Zdarma

Blok 3 přednášek se týká společného tématu prezentace a zpro-
středkování umění na internetu. Artalk.cz představí jeho šéfredak-
torka Silvie Šeborová. Cílem Artalk.cz je podpora rozvoje umělecké 
činnosti, poskytnutí prostoru pro prezentaci uměleckých děl 
a informování o dění ve výtvarném umění. WWWKVV a vybrané 
české a zahraniční webové stránky věnované umění představí Petr 
Kunčík.

Zodp. osoba: Petr Kunčík, mrart@email.cz

 Dočasná galerie na zastávce 
  14:00
  Akce se koná venku, na zastávkách Malinovského náměstí 

a Rooseveltova v obou směrech
  Výtvarná akce na veřejném prostranství
  Zdarma

Tři zastávky poblíž Domu umění města Brna se na jeden den pro-
mění na dočasné galerie, kde kolemjdoucí nebudou jenom pasivními 
diváky, ale také aktivními tvůrci, spolu se studenty KVV PdF MU

1. Zastávka Malinovského náměstí – Zanechte vzkaz 
2. Zastávka Rooseveltova – Namaluj obraz 
3. Zastávka Rooseveltova (směr město) – Kam vedou tvé kroky?

Zodp. osoba: Katarína Tuľaková, tulakowa@gmail.com, Marianna 
Petrů, marianna.petru@gmail.com

středa



 Ó živly 
Špilberk, dech, proud, žár – Tvůrčí dílny nejen k výstavám

  14:30 – 16:30
  Muzeum města Brna, hrad Špilberk, sraz účastníků u poklad-

ny – na malém nádvoří hradu
  Animační programy a výtvarné dílny
  50 Kč na účastníka ve skupině

Výtvarní kejklíři zvou pedagogy, žáky a studenty ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ 
k výtvarné hostině na hrad Špilberk. Mezi hosty zasednou živly 
Nadechnout, Plynout, Hřát a Ó-živlý hrad. Výtvarná a multikulturní 
kapka Muzea města Brna, Nesehnutí a Katedry výtvarné výchovy 
PdF MU uvádí v rámci Týdne výtvarné kultury tématiku živlů ve 
výtvarném umění.

Pro školy i veřejnost, k expozici Vulcanalia – ohňostroje v obrazech 
staletí. Jednotlivci bez objednání, skupinám od 10 osob doporučuje-
me předchozí rezervaci.

Zodp. osoba: MgA. Barbora Svátková, Ph.D., www.spilberk.cz, 
542 123 635, svatkova@spilberk.cz

 Tajemství rituálů  
 australských domorodců 
  15:30 – 18:00
  Moravské zemské muzeum, Pavilon Anthropos, Pisárecká 5
  Happening pro veřejnost na téma malba, hudba a tanec aus-

tralských domorodců
  50 Kč

Malba přírodními pigmenty, zdobení těla, rituální tanec.

Akci připravují: Metodické centrum muzejní pedagogiky, Dětské 
muzeum a Pavilon Anthropos MZM.

Zodp. osoba: Mgr. Pavla Vykoupilová, Mgr. Sylva Brychtová, 
pvykoupilova@mzm.cz, 606 033 108; sbrychtova@mzm.cz, 
533 435 274

 Jsem ›JEN‹ učitel 
Seminář pro učitele VV

  16:00
  Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2
  Seminář
  Zdarma

Seminář o možnostech a využití návštěvy galerie ve školní výuce 
výtvarné výchovy, praktická ukázka galerijní animace, mezioborový 
přesah, nové trendy ve výuce VV, návaznost na RVP.

Zodp. osoba: Mgr. Jana Reichel, jana.reichel@email.cz, 732 278 274

 Promítání filmu Style Wars 
  17:00
  Pedagogická fakulta MU, zasedací místnost děkanátu,  

Poříčí 7/9, I. patro
  Promítání dokumentárního filmu zachycujícího vznik graffiti, 

rapu a breakdance
  Zdarma

Po uvedení filmu následuje debata o promítané tématice.

Zodp. osoba: Monika Vrtělová, suteren31@seznam.cz, 777 859 986

 Prof. Josef Vojvodík / ›Pouze zrcadlení  
 duchovního‹ je ›nitro‹ ztvárnitelné? 
Úvaha nad uměním portrétu

  17:00
  Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, 

Husova 14
  Cyklus přednášek
  40 Kč

Přednáškový cyklus předních teoretiků a kurátorů zaměřený na 
osobnosti a kontexty výtvarného umění ve spojení s vědeckým 
zobrazováním lidské mysli a myšlení jako vizuálního jevu.

Zodp. osoba: Mgr. Pavlína Vogelová, www.moravska-galerie.cz, 
532 169 349, pavlina.vogelova@moravska-galerie.cz

středa



 Milan Houser / Teodoru Rotreklovi 
  17:00
  Masarykova univerzita – Výstavní prostor Archivu MU,  

Komenského náměstí 2
  Komentovaná prohlídka s přednáškou autora
  Dobrovolné

Zodp. osoba: Petr Kamenický, Galerie Černá linka, 
www.ped.muni.cz/kvv, 773 556 685, petr.kamenicky@seznam.cz

 Vzpomínkový večer na Igora Zhoře 
  18:00
  Dům umění města Brna – Studio, Malinovského nám. 2
  Setkání
  Zdarma

Neformální setkání přátel, spolupracovníků, studentů a dalších, kteří 
zavzpomínají na osobnost výtvarného pedagoga a propagátora mo-
derního umění Igora Zhoře, na jehož počest vznikl Týden výtvarné 
kultury.

Zodp. osoba: Veronika Drobná, v.drobna@slunceweb.cz, 
777 753 233

 Investice do výtvarného umění 
R. Mečkovský – bankovní specialista na alternativní investice

  18:00
  Wannieck Gallery, Ve Vaňkovce 2
  Cyklus přednášek a debat o sběratelství
  50 Kč

Zodp. osoba: Petra Lekešová, info@wannieckgallery.cz

 Animáky UTeBe II. 
  20:00 – 21:00
  Café Práh, Ve Vaňkovce 1
  Promítání animovaných filmů
  Zdarma

Pokračování promítání krátkých animovaných filmů studentů FMK 
UTB ve Zlíně.

Zodp. osoba: Veronika Štěrbová, vevunka.sterbova@seznam.cz, 
724 800 664

 Čtvrtek 15. 3.

 SUPL PLUS + 
Týden výměnného kočování učitelů po třídách

  Po dobu výuky na PdF MU
  Učebny, auly, ateliéry, laboratoře, hudebny, pitevny a tělocvič-

ny, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7/9, 31
  V rámci rozvrhu běžné výuky dojde k tajným přemetům před-

mětů.
  Zdarma

Interaktivní inspiračně-vzdělávací mezioborové turné učitelů s cílem 
dosažení univerzálnějšího univerzitního vzdělání studentů PdF MU.

Zodp. osoba: Marta Svobodová, 549 496 505, 
marta.svoboda@gmail.com

středa – čtvrtek



 Architektura na dlani II / Alice Stuchlíková 
Stavby současných brněnských architektů v pracích studentů  
Katedry výtvarné výchovy PdF MU

  14:00
  Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, 

Husova 14, přednáškový sál
  Přednáška s vizuální prezentací
  Zdarma

Představení projektu Architektura jako iniciátorka animace, jehož 
náplň je výsledkem činorodosti několika desítek studentů Katedry 
výtvarné výchovy PdF MU.

Zodp. osoba: Mgr. Pavlína Vogelová, www.moravska-galerie.cz, 
725 097 374, pavlina.vogelova@moravska-galerie.cz

 Jurkovičova vila / Historie a obnova 
  14:00
  Moravská galerie v Brně, Jurkovičova vila, Jana Nečase 2
  Komentovaná prohlídka a beseda
  100 / 50 Kč (doporučujeme rezervaci)

Poslední týden, během kterého je možné navštívit krátkodobou 
expozici v Jurkovičově vile. Výstava ›Historie a obnova‹ rekapituluje 
všechny důležité a zajímavé body procesu rekonstrukce vlastní vily 
známého secesního architekta. Prohlídka s rozšířeným výkladem 
bude doplněná o debatu s odborníkem a praktické ukázky použitých 
pracovních postupů. 

Zodp. osoba: Mgr. Olga Búciová, www.moravska-galerie.cz, 
532 169 501, jurkovic@moravska-galerie.cz

 Výtvarně na hradě 
Galerijní animace slovem a obrazem

  10:30
  Muzeum města Brna, hrad Špilberk, sraz účastníků u poklad-

ny – na malém nádvoří hradu
  Diskuze, projekce
  Zdarma

Komentovaná projekce o cyklu doprovodných programů Výtvarně na 
hradě, k výstavám výtvarného umění v Muzeu města Brna na hradě 
Špilberku.

Pro studenty VŠ, učitele a veřejnost. Jednotlivci bez objednání, sku-
pinám od 10 osob doporučujeme předchozí rezervaci.

Zodp. osoba: MgA. Barbora Svátková, Ph.D.,  
www.spilberk.cz, 542 123 635, svatkova@spilberk.cz

 Umělec je vyvolený 
  12:30 – 14:00
  Galerie AULA, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Údolní 19
  Biografismus v českém (audio)vizuálním umění
  Zdarma

Tematický blok přednášek a prezentací studentů FF MU a FaVU 
VUT. Výstavní činnost v galerii Aula je tentokrát rozšířena o ›otevře-
ný formát‹ bezprostředně provázaný s výukovými aktivitami FaVU 
a současně také FF MU. Propojuje teoretickou výuku, workshopy 
a výstavní prezentace, jichž se budou aktivně účastnit studenti FF 
MU a FaVU VUT. Konkrétním výstupem budou všestranné moduly, 
které bude tvořit přednáška, projekce, studentské prezentace, vý-
stavní činnost, atp. na téma biografismu v českém (audio)vizuálním 
umění. Ve spolupráci s lektorem z FaVU – doktorandem této školy – 
budou do jeho programu začleněni také studenti FaVU.

Dramaturgie: Marika Kupková, Jana Písaříková, Tomáš Hodboď

Zodp. osoba: Marika Kupková, kupkova@ticbrno.cz, Irena Armutidi-
sová, 607 725 440, armu@ffa.vutbr.cz

čtvrtek



 Ó živly 
Tiskařina! Grafická dílna k výstavě Bohdana Laciny

  15:00
  ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně, Studánka 1, sraz účastníků před 

budovou
  Výtvarná dílna k výstavě
  Bude upřesněno na webových stránkách

Grafické experimenty II – tisk z výšky a z hloubky. Návazná dílna 
hlubotisku k výstavě Muzea města Brna se koná v autentickém 
prostředí ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně. Výstavu mohou účastníci 
navštívit individuálně až po dílně. Japonská vazba a vazba bibliofilií 
v termínu po domluvě.

Pro veřejnost, vzhledem k omezené kapacitě dílny doporučujeme 
předchozí rezervaci.

Zodp. osoba: MgA. Barbora Svátková, Ph.D., MgA. Tomáš Rybníček, 
www.spilberk.cz, www.zusjk.cz, 542 123 635, svatkova@spilberk.cz

 Páternoster k Pomalování 
  16:00
  Výtah páternoster, Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení 

technické v Brně, Technická 2896/2
  Vernisáž výtvarného zpracování kabinek jednoho z posled-

ních obíhajících výtahů Páternoster v Brně a performance 
v něm

  Zdarma

Dlouhodobá výtvarná instalace vítězů výtvarné soutěže pro Páter-
noster vznikla ve spolupráci JAMU a FSI VUT se studenty Výtvarné 
akce Katedry výtv. výchovy Pedagogické fakulty MU.

Pořádá: Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Zodp. osoba: Kateřina Puczoková, Lucie Ubrová, Marta Svobodová, 
www.encounter.cz, 775 193 222, k.puczokova@gmail.com

 Obrazy mysli / Mysl v obrazech 
  16:00
  Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, 

Husova 14
  Lektorský výklad na výstavě
  Zdarma k ceně vstupného

Zodp. osoba: Mgr. Eva Strouhalová, www.moravska-galerie.cz, 
532 169 146, eva.strouhalova@moravska-galerie.cz

 PINPOINT – PINPOINT 
  17:00
  FaVU, Údolní 19
  Vernisáž výstavy mladých umělců spjatých s FaVU nebo 

s galerií Umakart prezentující své práce v prostorách FaVU
  Zdarma

Hlavní myšlenkou této doprovodné výstavy je snaha identifikovat 
a zdůraznit aktuální výtvarné chutě vystavujících, a to ve formě 
absolutní intermediální instalace.

Zodp. osoba: Tereza Rullerová, tereza@therodina.com, Irena Armu-
tidisová, 607 725 440, armu@ffa.vutbr.cz

 REMAKE 
REthinking Media Arts in C(K)ollaborative Environments

  16:00 – 18:00
  Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9
  Komentované prohlídky výstavy REMAKE
  80/40 Kč

Remake – Prezentace audio-vizuálních 
instalací odkazujících na historii mediálního 
umění středovýchodní Evropy: RE-DIN (Ján 
Šicko, SK versus Vladimir Bonačić, HR) 

a Crystal Line Project (Alexander Zaklynsky, IS versus Prometei, RU)

Zodp. osoba: Barbora Antonová, antonova@dum-umeni.cz, 
www.dum-umeni.cz, 731 506 376, 542 211 808

čtvrtek



 Umělec je vyvolený 
  18:00 – 19:30
  Galerie AULA, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Údolní 19
  Filmová ›koláž‹ z biografických filmů o umělcích
  Zdarma

Tematický blok přednášek a prezentací studentů FFMU a FaVU VUT. 
Výstavní činnost v galerii Aula je tentokrát rozšířena o ›otevřený 
formát‹ bezprostředně provázaný s výukovými aktivitami FaVU 
a současně také FF MU. Propojuje teoretickou výuku, workshopy 
a výstavní prezentace, jichž se budou aktivně účastnit studenti FF 
MU a FaVU VUT. Konkrétním výstupem budou všestranné moduly, 
které bude tvořit přednáška, projekce, studentské prezentace, vý-
stavní činnost, atp. na téma biografismu v českém (audio)vizuálním 
umění. Ve spolupráci s lektorem z FaVU – doktorandem této školy – 
budou do jeho programu začleněni také studenti FaVU.

Dramaturgie: Marika Kupková, Jana Písaříková, Tomáš Hodboď

Zodp. osoba: Marika Kupková, kupkova@ticbrno.cz, Irena Armutidi-
sová, 607 725 440, armu@ffa.vutbr.cz

 Pátek 16. 3.

 Ó živly 
Špilberk, dech, proud, žár – Tvůrčí dílny nejen k výstavám

  Začátky 9:30; 10:00; 10:30; 11:00  
(po domluvě lze i jinak, termíny i mimo TVK)

  Muzeum města Brna, hrad Špilberk, sraz účastníků u poklad-
ny – na malém nádvoří hradu

  Animační programy a výtvarné dílny
  50 Kč na žáka ve školní výpravě

Výtvarní kejklíři zvou pedagogy, žáky a studenty ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ 
k výtvarné hostině na hrad Špilberk. Mezi hosty zasednou živly 
Nadechnout, Plynout, Hřát a Ó-živlý hrad. Výtvarná a multikulturní 
kapka Muzea města Brna, Nesehnutí a Katedry výtvarné výchovy 
PdF MU uvádí v rámci Týdne výtvarné kultury tématiku živlů ve 
výtvarném umění.

Pro školy, délka programu cca 45 – 90 min, k expozici Vulcanalia – 
ohňostroje v obrazech staletí. Na program je nutné se objednat.

Zodp. osoba: MgA. Barbora Svátková, Ph.D., www.spilberk.cz, 
542 123 635, svatkova@spilberk.cz

 Ó živly 
Tiskařina! Grafická dílna k výstavě Bohdana Laciny

  14:30
  ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně, Studánka 1, sraz účastníků před 

budovou
  Výtvarná dílna k výstavě
  Bude upřesněno na webových stránkách

Grafické experimenty II – tisk z výšky a z hloubky. Návazná dílna 
hlubotisku k výstavě Muzea města Brna se koná v autentickém 
prostředí ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně. Výstavu mohou účastníci 
navštívit individuálně až po dílně. Japonská vazba a vazba bibliofilií 
v termínu po domluvě.

Pro veřejnost, vzhledem k omezené kapacitě dílny doporučujeme 
předchozí rezervaci.

Zodp. osoba: MgA. Barbora Svátková, Ph.D., MgA. Tomáš Rybníček, 
www.spilberk.cz, www.zusjk.cz, 542 123 635, svatkova@spilberk.cz

 Jsem ›JEN‹ učitel 
Seminář pro učitele VV

  15:30
  Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9
  Seminář
  Zdarma

Seminář o možnostech a využití návštěvy galerie ve školní výuce 
výtvarné výchovy, praktická ukázka galerijní animace, mezioborový 
přesah, nové trendy ve výuce VV, návaznost na RVP.

Zodp. osoba: Mgr. Jana Reichel, jana.reichel@email.cz, 732 278 274

čtvrtek – pátek
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 Café Práh  Café Práh
 DR  Divadlo Reduta
 DUMB: DPzK  Dům umění města Brna: Dům pánů z Kunštátu
 DUMB: GJK  Dům umění města Brna: Galerie Jaroslava Krále
 FaVU: GA  Fakulta výtvarných umění VUT v Brně: Galerie AULA
 FB  Filharmonie Brno
 TIC  Galerie TIC: Galerie Kabinet, Galerie mladých, Galerie U Dobrého 

pastýře
 MU: A  Masarykova univerzita: Výstavní prostor Archivu MU
mimo mapu Moravská galerie v Brně: Jurkovičova vila
 MGvB: MP  Moravská galerie v Brně: Místodržitelský palác

 MGvB: PP  Moravská galerie v Brně: Pražákův palác
 MGvB: UM  Moravská galerie v Brně: Uměleckoprůmyslové muzeum
 MZM: DP  Moravské zemské muzeum: Dietrichsteinský palác
mimo mapu Moravské zemské muzeum: Pavilon Anthropos
 MuMB  Muzeum města Brna
 MRK  Muzeum romské kultury
 PdF MU  Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity: Galerie ∞, Galerie Černá 

linka, Suterén
 WG  Wannieck Gallery
 ZUŠ JK  ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně
mimo mapu Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně



 Seicento e settecento / Hudba barokních  
 Benátek / Hudební bonbónek pro děti 
Jan Kvapil – flétny, Jan Čižmář – loutny, Pavlína Vogelová - výklad 
k výstavě Colorito

  16:00
  Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác, Moravské 

nám. 1a
  Odpolední koncert profesionálních muzikantů určený zejmé-

na pro žáky ZUŠ a jejich učitele, ale i pro ostatní děti, rodiče 
a prarodiče se zájmem o hudbu a výtvarné umění. Nebude 
se pouze hrát, těšit se můžete i na představení roztodivných 
nástrojů flétnové i loutnové rodiny a jejich historie, na výsta-
vu Colorito, jakož i na další překvapení. Jan Kvapil – uznávaný 
pedagog a metodik výuky hry na zobcovou flétnu, spolutvůrce 
Flautoškoly. Jan Čižmář – zkušený pedagog a propagátor 
loutnových nástrojů.

  70 Kč (děti a studenti ZUŠ) / 140 Kč (dospělí) / 300 Kč (rodina: 
4 osoby, max. 2 dospělí) / 350 Kč (ZUŠ / škola: 1 učitel, max. 5 
žáků)

Pořádají Hudební lahůdky ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně 
k výstavě Colorito. Malířství v Benátkách 16. – 18. století z morav-
ských a slezských sbírek.

Rezervace: Hudební lahůdky (hudebni.lahudky@gmail.com, 
www.hudebnilahudky.com) a Moravská galerie v Brně 
(pavlina.vogelova@moravska-galerie.cz; www.moravska-galerie.cz). 
Předprodej na pokladně Místodržitelského paláce MG, Moravské 
nám. 1a. Vstupenka na koncert zahrnuje volný vstup na výstavu 
Colorito a stálou expozici starého umění v Místodržitelském paláci 
v rámci Týdne výtvarné kultury 14. – 18. 3. 2012.

Zodp. osoba: Mgr. Pavlína Vogelová, www.moravska-galerie.cz, 
532 169 349, 725 097 374, pavlina.vogelova@moravska-galerie.cz

 Seicento e settecento /  
 Hudba barokních Benátek 
Jan Kvapil – flétny, Jan Čižmář – loutny

  19:00
  Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác, Moravské 

nám. 1a
  Program italské barokní hudby, jehož těžiště tvoří sonáty 

a canzony, které zněly v Benátkách 17. století.
  200 Kč (dospělí) / 100 Kč (důchodci, studenti, děti) / 70 Kč 

(SPMG, studenti muzikologie, Akademie staré hudby, JAMU, 
Konzervatoř, ZUŠ) / v předprodeji na pokladnách MG a TIC

G. Frescobaldi, D. Castello či G. B. Fontana sice nepatří k všeobec-
ně známým velikánům, ale jejich ve své době novátorské skladby 
lze bez nadsázky považovat za stěžejní instrumentální repertoár 
období raného baroka. Dále zazní mistrovské kompozice pro sólo-
vou theorbu G. G. Kapsbergera, benátského loutnisty s německými 
předky. Hudbu 18. století v programu reprezentují chrámové sonáty 
autorù jako jsou A. Vivaldi, B. Marcello či D. Bigaglia.

Speciální koncert k výstavě Colorito. Malířství v Benátkách 16. – 18. 
století z moravských a slezských sbírek / Pořádá Moravská Galerie 
v Brně v rámci Týdne výtvarné kultury ve spolupráci s Hudební 
lahůdky, o.s.

Vstupenka na koncert zahrnuje volný vstup na výstavu Colorito 
a stálou expozici starého umění v Místodržitelském paláci v rámci 
Týdne výtvarné kultury 14. – 18. 3. 2012.

Zodp. osoba: Mgr. Pavlína Vogelová, www.moravska-galerie.cz, 
532 169 349, pavlina.vogelova@moravska-galerie.cz

pátek



 Sobota 17. 3.

 Dětský výtvarný ateliér 
  10:00 – 12:00
  Wannieck Gallery, Ve Vaňkovce 2
  Výtvarný program pro rodiny s dětmi ve věku od 4 do 12 let
  50 Kč

Dětský výtvarný ateliér je určen všem dětem, není potřeba žádná 
výtvarná průprava. Děti si v rámci dopoledne mohou zdokonalit 
praktické dovednosti (stříhání, lepení, obkreslování apod.) a rozvíjet 
svou fantazii a komunikaci.

Zodp. osoba: Mgr. Magda Ševčíková, www.wannieckgallery.cz, 
543 256 072, sevcikova@wannieckgallery.cz

 Cesta za barevným světlem 
  10:00 – 12:00
  Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác, Moravské 

nám. 1a
  Výtvarný ateliér pro děti
  40 Kč

Cesty malířů byly mnohdy různorodé. Benátky se pro malíře staly 
místem plným inspirace, kde se na laguně odráží barevné světlo 
okolního světa. A co se stane, když se takové světlo přenese na 
malířské plátno? A co je na obrazech vlastně namalováno? Jak za-
chytit světlo, barvy, atmosféru, barevné odlesky na laguně a mnohé 
jiné? To vše se dozvíte a budete také bádat a přiřazovat barvám 
jejich názvy a charakteristické znaky podle vystavených obrazů na 
výstavě Colorito.

Zodp. osoba: Mgr. Jitka Petřeková , www.moravska-galerie.cz, 
532 169 151, da@moravska-galerie.cz

 Záhady duše / Záhada osobnosti 
a beseda s hostem Monikou Rychlíkovou (ČT, 2011)

  10:00 – 17:00 
Beseda v 17:00

  Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14

  Dokumentární cyklus
  Zdarma ke vstupence z výstavy Obrazy mysli / Mysl v obra-

zech

Závěrečný díl dokumentárního cyklu Záhady duše (Monika Rych-
líková, ČT, 2010 – 2011). Na jedné straně je geniálně mechanicky 
zkonstruovaný lidský mozek, na druhé straně dotek božské ruky. 
A někde mezi tím je osobnost, a co to vůbec je?

Zodp. osoba: Mgr. Pavlína Vogelová, www.moravska-galerie.cz, 
532 169 349, pavlina.vogelova@moravska-galerie.cz

 Obrazy mysli / mysl v obrazech 
  16:00
  Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, 

Husova 14
  Lektorský výklad na výstavě
  Zdarma k ceně vstupného

Zodp. osoba: Mgr. Eva Strouhalová, www.moravska-galerie.cz, 
532 169 146, eva.strouhalova@moravska-galerie.cz

sobota 



 Neděle 18. 3. 

 Mensa ČR v Obrazech mysli 
  13:00, 14:00
  Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, 

Husova 14
  Testování IQ dětí (od 5 let) i dospělých (od 14 let)

  290 Kč

Společnost Mensa provádí základní testování IQ prostřednictvím 
mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného 
mezinárodním dozorčím psychologem společnosti. Test trvá 40 mi-
nut a lze jej opakovat maximálně třikrát s minimálně roční přestáv-
kou mezi jednotlivými pokusy. Každý, kdo se zúčastní mensovního 
testu, dostane potvrzení o absolvování s udaným IQ. Toto potvrzení 
má mezinárodní platnost. 

Přihlášky: www.mensa.cz/testovani-iq

Zodp. osoba: Mgr. Pavlína Vogelová, www.moravska-galerie.cz, 
532 169 349, pavlina.vogelova@moravska-galerie.cz

 Václav Fořtík / Mensa ČR 
  16:00
  Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, 

Husova 14
  Přednáška o významu a funkci Mensy – mezinárodní spole-

čenské organizace založené roku 1946 v Oxfordu
  40 Kč

Zodp. osoba: Mgr. Pavlína Vogelová, www.moravska-galerie.cz, 
532 169 349, pavlina.vogelova@moravska-galerie.cz

 Seznam výstav

 Pavel Hayek – Otto Zitko 
  28. 2. – 1. 4. 2012  

(st 14. 3. – ne 18. 3., 10:00 – 18:00)

  Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2
  80/40 Kč

Společná výstava umělců Otto Zitka (narozen 1959, žije ve Víd-
ni) a Pavla Hayeka (narozen 1959, žije v Brně), iniciovaná ještě 
brněnským galeristou Karlem Tutschem, představí dvě odlišné, 
ale vzájemně se doplňující umělecké pozice. Jejich spojení není 
demonstrativním výrazem předrepublikového vztahu Brna k Vídni, 
Pavel Hayek pozval Zitka z důvodu tvůrčí spřízněnosti. Kompozice 
Hayekových obrazů jsou kompozicemi jen do stejné míry, jako je 
Zitkovo gesto pravým gestem. Barbara Steiner v této souvislosti 
hovoří o Zitkově komponovaném gestu a Jiří Valoch o Hayekových 
obrazech bez kompozice – strukturách sui generis. Strukturální 
východisko je onou velkou souvislostí mezi oběma uměleckými pří-
stupy. Zitkovy nekonečné čáry obrůstající obrazy a vnitřní zdi Domu 
umění, půdorysně konkrétní Hayekovy struktury se ›samy‹ staví do 
pozice designu. Kurátorkou projektu je Edith Jeřábková.

Kontakt: Barbora Antonová, antonova@dum-umeni.cz, 
www.dum-umeni.cz, 731 506 376, 542 211 808

seznam výstav 1



 Richard Healy – Jiří Maha – Richard Nikl 
  28. 2. – 1. 4. 2012  

(st 14. 3. – ne 18. 3., 10:00 – 18:00)

  Galerie Jaroslava Krále, Dům umění města Brna,  
Malinovského nám. 2

  80/40 Kč

Společná prezentace Richarda Healyho (1980, žije v Londýně), Jiřího 
Mahy (1986, žije v Praze) a Richarda Nikla (1987, žije v Praze) v Gale-
rii Jaroslava Krále neprobíhá náhodně v rámci jednoho termínu s vý-
stavou Otty Zitka a Pavla Hayeka. Vzájemné vztahy obou výstav, 
stejně tak jako vztahy umělců nevidíme na první pohled. Zatímco 
Zitko a Hayek vycházejí z přírodního a přirozeného rámce, trojice 
umělců Healy, Maha a Nikl začínají ze strany relativně opačné – de-
signu, průmyslu, řemesla, tedy rámce umělého, civilizovaného. Oba 
způsoby však ústí do svébytného strukturálního prostředí, které 
vytváří svět nových vztahů, jež nejsou podřízeny zákonům současné 
společenské hierarchie nebo je používají pouze jako alegorii a odkaz; 
neprobíhají tolik na úrovni formy, ale raději se projevují ve způsobu 
myšlení a metody. Kurátorkou projektu je Edith Jeřábková.

Kontakt: Barbora Antonová, antonova@dum-umeni.cz, 
www.dum-umeni.cz, 731 506 376, 542 211 808

 Richard Loskot / Zvuková a světelná  
 instalace 
  14. – 18. 3. 2012  

(st 14. 3. – ne 18. 3., 10:00 – 18:00)

  Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9
  80/40 Kč

Jeho práce se vyznačuje interaktivním přístupem propojujícím různá 
média. Především ho zajímají časoprostorové zvukové formy, inter-
aktivní vůči divákovi.

Kontakt: Barbora Antonová, antonova@dum-umeni.cz, 
www.dum-umeni.cz, 731 506 376, 542 211 808

 Remake 
  6. 3. 2010 – 15. 4. 2012  

(st 14. 3. – ne 18. 3., 10:00 – 18:00)

  Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9
  80/40 Kč

REMAKE: REthinking Media Arts in C(K)
ollaborative Environments, je mezinárodní 
projekt který probíhá od června 2010 do 
května 2012. Záměrem je podpora kolabora-

tivní produkce a mezinárodní prezentace uměleckých děl, která 
budou inspirována bohatou historií evropského mediálního umění 
(avantgardní film, performance, počítačové umění, experimentální 
hudba, sound art, net art, radio art, video art). Projekt navazuje na 
výzkum skupiny teoretiků pod názvem MONOSKOP – společné 
zkoumání mediálního umění a kultury v středo-východní Evropě. 
Cílem projektu REMAKE je uchopit probíhající výzkum zajímavou 
a hravou formou a iniciovat tvorbu a prezentaci současných děl 
inspirovaných známými nebo zapomenutými díly historie mediální-
ho umění. Součástí projektu jsou vzdělávací aktivity – přednášky, 
workshopy, diskuze, A/V performance, festival Multiplace a putovní 
výstava nových děl v Domě umění i v partnerských organizacích 
v roce 2012.

Na projektu spolupracují: Dům umění města Brna (CZ), Atrakt 
Art (SK), Alt Art (RO), Ping (FR), The Lost Horse Gallery (IS), Ústav 
hudební vědy – Teorie interaktivních médií MUNI (CZ), Muzeum 
umění Olomouc (CZ), VŠVU (SK) a další. Webová stránka projektu: 
www.remakeme.eu, www.dum-meni.cz/cz/vystava/remake

Kontakt: Barbora Antonová, antonova@dum-umeni.cz, 
www.dum-umeni.cz, 731 506 376, 542 211 808
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 Umění australských domorodců /  
 Za posledními lidmi doby kamenné 
  7. 12. 2011 – 2012
  Moravské zemské muzeum, Pavilon Anthropos, Pisárecká 5
  50/25 Kč

Výstava předmětů ze sbírkových kolekcí MZM

Kontakt: Mgr. Petr Kostrhun, www.mzm.cz, pkostrhun@mzm.cz, 
543 212 415

 Zdeněk Burian / Viděl světy dávno minulé 
  Celý rok 2012
  Moravské zemské muzeum, Pavilon Anthropos, Pisárecká 5
  50/25 Kč

Galerie obrazů (olej, kvaš)

Kontakt: Mgr. Petr Kostrhun, www.mzm.cz, pkostrhun@mzm.cz, 
543 212 415

 Hynku! – Viléme!! – Jarmilo!!!  
 Karel Hynek Mácha, kníže české poezie 
  9. 11. 2011 – 31. 3. 2012
  Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8
  50/25 Kč

Život, dílo a hledání podoby básníka K. H. Máchy

Kontakt: Mgr. Hana Kraflová, www.mzm.cz, hkraflova@mzm.cz, 
548 217 571

 Houby v Brně 
  18. 1. – 30. 3. 2012
  Divadlo Reduta, Zelný trh 4
  Zdarma

Současný pohled na krajinu. Kurátor: Tomáš Hlavenka

Kontakt: www.ndbrno.cz, 542 424 567, gregorova@ndbrno.cz, Lenka 
Gregorová

 Princip odkládané dokonalosti 
  28. 2. – 13. 5. 2012
  Wannieck Gallery, Ve Vaňkovce 2
  100/50 Kč

Výběr ze sbírky Wannieck Gallery

Kontakt: info@wannieckgallery.cz www.wannieckgallery.cz, 
543 256 072, Richard Adam

 Křehké kino 
  25. 1. – 18. 3. 2012 (út – pá 10:00 – 18:00, so 10:00 – 14:00)

  Galerie TIC – Galerie mladých, Radnická 2 – 10
  Zdarma

Celoroční kurátorský projekt Martina Mazance Křehké kino spočívá 
v posunutí významu a fungování galerijního prostředí, které je 
jednou ze složek interpretace vizuálního umění. Pojetí galerie a kina 
jako architektonického i sociálního objektu je předmětem úvodní 
skupinové výstavy, kde jsou zastoupeni umělci a umělkyně (Vojtěch 
Fröhlich, Lucia Sceranková, Jiří Kotrla, Dominik Gajarský, Vilém 
Novák), kteří budou mít v Galerii mladých během roku samostatné 
výstavy. Ty se odehrají v nově nastaveném programovém rámci, 
který odkazuje nejen k proměně prostoru, ale i k formám sdělení 
a vyprávění během samotné tvorby výstav.

Architektonické řešení Matěj Al Ali a Tomáš Moravec, grafika projek-
tu Anymade Std. Součástí první výstavy je i program projekcí v Café 
Tungsram (Kapucínské nám. 7/351, Brno).

Kontakt: Galerie TIC, Marika Kupková, Turistické a informační cent-
rum města Brna, Radnická 4, Brno, www.galerie-tic.cz
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 Jan Haubelt / 2. plán 
  25. 1. – 18. 3. 2012 (út – pá 10:00 – 18:00, so 10:00 – 14:00)

  Galerie TIC – Galerie Kabinet, Radnická 2 – 10
  V sobotu vstup volný (jindy 40/20 Kč)

Projekt Jana Haubelta (*1977, Praha) v obecné rovině tematizuje 
obrazovou percepci: subjektivní vjemy pozorovatele, vztahy mezi 
viděným a zobrazeným, mezi reálným objektem a jeho fotografickou 
reprodukcí. Při práci s fotografií využívá jejího rozporu ve schopnosti 
realistického záznamu a zároveň optickou klamností statického 
2D obrazu. Jednotlivé komponenty obrazového plánu autor vytváří 
mechanicky, tj. nepostprodukčně, konstruovaném obrazu fyzicky 
vrstveném z jednotlivých plánů. Vystavené fotografické soubory 
(z roku 2011) vycházejí z tradičních výtvarných žánrů, jako je akt 
nebo zátiší.

Kontakt: Galerie TIC, Marika Kupková, Turistické a informační cent-
rum města Brna, Radnická 4, Brno, www.galerie-tic.cz

 Hana Puchová / Jsme tady 
  25. 1. – 18. 3. 2012 (út – pá 10:00 – 18:00, so 10:00 – 14:00)

  Galerie TIC – Galerie U Dobrého pastýře, Radnická 2 – 10
  V sobotu vstup volný (jindy 40/20 Kč)

Malířka a příležitostná ilustrátorka Hana Puchová (*1966, Ostrava) 
není za hranicemi svého regionu příliš známá. Přesto – anebo právě 
proto – dokázala za více než deset let, které uplynuly od jejího abso-
lutoria pražské VŠUP (ateliér ilustrace a grafiky prof. J. Šalamouna, 
1997) vytvořit specifické a výjimečné malířské dílo. Malířce jsou 
cizí módně sofistikované spekulace na způsob ›spodních proudů‹, 
nechává se obrazem vést a trpělivě klade pigmentové hmoty přes 
sebe a buduje svou kompozici a barevná řešení. Expresívní vyznění 
malby je proto odůvodněně přirozené, konotace s modernistickými 
směry ›věcnosti‹ je fyzicky případná. Puchová pracuje soustředěně 
i pomalu – výsledné formální i barevné zjednodušení se zdá být vý-
sledkem dlouhého zápasu o emocionálně pregnantní výraz finálního 
obrazu a maluje, co důvěrně zná: přátele, jejich prostředí či jejich 
portréty, zátiší jako svědectví nezastavitelně plynoucího času, vege-
tativní ulpívání i zrychlený čas prožitků či společné zábavy apod.

Kontakt: Galerie TIC, Marika Kupková, Turistické a informační cent-
rum města Brna, Radnická 4, Brno, www.galerie-tic.cz

 PINPOINT – PINPOINT 
  15. 3. – 25. 3. 2012 

Vernisáž 15. 3. v 17:00
  FaVU, Údolní 19
  Zdarma

Výstava mladých umělců spjatých s FaVU nebo s galerií Umakart 
prezentující své práce v prostorách FaVU (Údolní 19). 

Hlavní myšlenkou této doprovodné výstavy je snaha podchytit 
a zdůraznit aktuální výtvarné chutě vystavujích, a to ve formě ab-
solutní intermediální instalace. V překladu slovo pinpoint znamená 
detailní, absolutní, nebo také odkazuje k činnosti identifikaci či 
zdůraznění. Kurátor: Tereza Rullerová (studentka FaVU)

Kontakt: Tereza Rullerová, tereza@therodina.com, Irena Armutidi-
sová, 607 725 440, armu@ffa.vutbr.cz

 R. A. C. / O/ZDRAVÍ 
  29. 1 – 31. 3. 2012
  Poliklinika Zahradníkova na Vyhlídce, Zahradníkova 2/8
  Zdarma

Sdružení zdravotnických zařízení Brno ve spolupráci se studenty 
FaVU VUT Petrou Buzkovou, Tomášem Hrubišem, Martinou Pavel-
kovou zvou na výstavu obrazů v netradičním prostoru monumen-
tální architektury.

Kontakt: Irena Armutidisová, 607 725 440, armu@ffa.vutbr.cz

 Obrazy mysli / Mysl v obrazech 
  9. 12. 2011 – 18. 3. 2012
  Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, 

Husova 14
  150/75 Kč, rodinné 310 Kč, skupinové 50 Kč/os

Obsáhlý a mimořádný výstavní projekt, připravený ve spolupráci 
s Deutsches Hygiene-Museum v Drážďanech, stojící na rozhraní 
mezi uměleckým a vědeckým zobrazováním lidské mysli.

Kontakt: www.moravska-galerie.cz, 532 169 111, 
info@moravska-galerie.cz
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 Colorito / Malířství v Benátkách 16. – 18.  
 století z moravských a slezských sbírek 
  17. 10. 2011 – 20. 5. 2012
  Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác, Moravské 

nám. 1a
  80/40 Kč, rodinné 170 Kč, skupinové 30 Kč/os.

Výstava potěší zejména milovníky Itálie, obzvláště Benátek, a ital-
ského umění vůbec. Obrazům benátského původu, které uchovávají 
moravská a slezská muzea a zámecké sbírky, byla totiž až doposud 
věnována jen malá pozornost. Uměleckohistorického zpracování 
a vystavení se dočkala pouze nejvýznamnější a zároveň nejpopu-
lárnější díla, mnohé však zůstalo skryto nejen v depozitářích, ale 
i v zapadlých koutech zámeckých expozic, kudy procházejí návštěv-
níci bez většího zaujetí. Několikaletý výzkum zámeckých kolekcí 
přinesl velmi zajímavé objevy, které budou na výstavě vůbec poprvé 
prezentovány nejen laické, ale také odborné veřejnosti.

Kontakt: www.moravska-galerie.cz, 532 169 111, 
info@moravska-galerie.cz

 Jurkovičova vila / Historie a obnova 
  1. 4. 2011 – 18. 3. 2012
  Moravská galerie v Brně, Jurkovičova vila, Jana Nečase 2
  100/50 Kč

Doprovodná výstava v architektově pracovně se detailně zabývá 
historií a významem Jurkovičovy vily (1906), předního díla rané mo-
derny ve střední Evropě. Popisuje stavební podstatu domu a také 
způsob a průběh jeho rozsáhlé obnovy domu, včetně řady detailních 
informací restaurátorských postupů.

Kontakt: www.moravska-galerie.cz, 532 169 501 / 502, 
jurkovic@moravska-galerie.cz

 L‘étude d‘après nature /  
 Fotografie a umění v 19. století 
  24. 2. 2012 – 20. 5. 2012
  Moravská galerie v Brně, Pražákův palác, Husova 18
  80/40 Kč, rodinné 170 Kč, skupina 30 Kč/os

Vztah k výtvarnému umění v 19. století patří k vůbec nejpozoruhod-
nějším oblastem historie fotografie. Vedle tématu fotografie jako 
předlohy nebo uměleckých ambicí fotografů si výstava všímá např. 
i výtvarných postupů aplikovaných na fotografii či fenoménu živých 
obrazů.

Kontakt: www.moravska-galerie.cz, 532 169 111, 
info@moravska-galerie.cz

 Marie Richtelová / Sběratelé a mecenáši IV 
  16. 12. 2011 – 9. 9. 2012
  Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác, Moravské 

nám. 1a
  30/15 Kč

Brněnská lékařka MUDr. Marie Richterová byla příkladem poučené 
milovnice umění a krásných věcí, o které sice nemůžeme mluvit jako 
o sběratelce v úzkém slova smyslu, přesto lze soubor uměleckých 
předmětů a starožitností, který během svého života shromáždila, 
považovat za více než pozoruhodný.

Kontakt: www.moravska-galerie.cz, 532 169 111, 
info@moravska-galerie.cz
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 Pavel Sterec / Nehybná směna 
  3. 2. – 27. 5. 2012
  Moravská galerie v Brně, Pražákův palác – Atrium, Husova 14
  Zdarma

Tvorba Pavla Sterce (*1985), finalisty 22. ročníku Ceny Jindřicha 
Chalupeckého, má nejčastěji podobu komplexních a do detailu pro-
myšlených instalací reagujících na nejrůznější druhy podnětů. V té 
poslední autor využívá exotické reálie jako nástroj k univerzálněj-
ším úvahám o symbolickém kapitálu, fetišizaci, hodnotách a jejich 
devalvaci.

Kontakt: www.moravska-galerie.cz, 532 169 111, 
info@moravska-galerie.cz

 Bohdan Lacina / 100. výročí narození 
  22. 2. – 6. 5. 2012 

(st – ne / během Týdne výtvarné kultury mimořádně po – ne 
9:00 – 17:00 / prodej vstupenek do 16:00)

  Muzeum města Brna, Špilberk – západní křídlo, II. patro
  Bude upřesněno na webových stránkách

Výstava ke stému výročí narození Bohdana Laciny, významného 
představitele brněnského kulturního života, představí reprezen-
tativní výběr kreseb, knižní grafiky a obrazů. Jeho tvorba reflektuje 
vnímání vzniku, bytí a zániku a snaží se zapůsobit především na 
mysl a podvědomí pozorovatele. Blízké přátelství s Františkem 
Halasem přivedlo Bohdana Lacinu k intenzivnímu zájmu o knižní 
grafiku, ke které přistupoval s pokorou a se ctí. Součástí výstavy 
bude i křest nové obsáhlé monografie Jiřího Hlušičky.

Kontakt: PhDr. Jiří Blažek (Útvar služeb), www.spilberk.cz, 
542 123 611, muzeum.brno@spilberk.cz

 Od renesance po modernu 
  Stálá expozice 

(st – ne / během Týdne výtvarné kultury mimořádně po – ne 
9:00 – 17:00 / prodej vstupenek do 16:00)

  Muzeum města Brna, Špilberk – severní křídlo,  
II. patro

  plné 70 Kč / snížené 40 Kč / rodinné 160 Kč /školní výprava 
30 Kč / skupina od 10 osob 60 Kč

Díla umělců, jejichž život a tvorba jsou spjaty s městem Brnem, 
prezentuje stálá expozice nejvýznamnějších uměleckých sbírek Mu-
zea města Brna. Pozdně renesanční votivní obrazy, barokní sochy 
Ondřeje Schweigla či kolekce portrétů reprezentují sbírky starého 
umění. Expozice moderního umění klade důraz na díla Skupiny 
výtvarných umělců v Brně, v jejíž činnosti se spojily nejpokrokovější 
osobnosti brněnské kultury – malíři, sochaři, architekti, ale také 
významní historici umění a sběratelé. Obrazy Antonína Procházky 
patří mezi nejvzácnější muzejní fondy, najdeme zde také např. 
abstrakci Františka Foltýna, který si po návratu z Paříže zvolil Brno 
za svůj druhý domov. Za války se v Brně setkávají mladí surrealisté 
Václav Zykmund a Bohdan Lacina.

Kontakt: PhDr. Jiří Blažek (Útvar služeb), www.spilberk.cz, 
542 123 611, muzeum.brno@spilberk.cz
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 Vulcanalia – ohňostroje v obrazech staletí 
  Stálá expozice 

(st – ne 9:00 – 17:00 / prodej vstupenek do 16:00)

  Muzeum města Brna, Špilberk – západní křídlo, přízemí
  plné 60 Kč / snížené 40 Kč / rodinné 140 Kč / školní výprava 

30 Kč / skupina od 10 osob 50 Kč

Moderní expozice o historii a současnosti ohňostrojného umění na 
Špilberku představuje trojrozměrné předměty, fragmenty, obrazy 
a dokumenty, přibližující oblast ohňostrojů jako významný umě-
lecký, společenský a komunikační prostředek. Od archetypu ohně, 
hermetismu a alchymie, v návaznosti na vynález střelného prachu 
sledujeme počátky vzniku a výroby ohňostrojných efektů a kom-
ponovaných ohňostrojů až po současné ohňostroje, a to v obra-
zové statické i multimediální podobě. Expozice se věnuje i historii 
ohňostrojství v Brně a zejména pak historii a současnosti přehlídky 
IGNIS BRUNENSIS.

Kontakt: PhDr. Jiří Blažek (Útvar služeb), www.spilberk.cz, 
542 123 611, muzeum.brno@spilberk.cz

 Milan Houser / Teodoru Rotreklovi 
  21. 2. – 16. 3 2012 (po – pá 12:00 – 18:00) 

Vernisáž 21. 2. 2012 v 18:00
  Masarykova univerzita – Výstavní prostor Archivu MU,  

Komenského náměstí 2
  Dobrovolné

Výstavu pořádá: Katedra výtvarné výchovy PdF MU, Galerie Černá 
linka v rámci projektu Současné umění na Masarykově univerzitě

Kontakt: Petr Kamenický, Galerie Černá linka, www.ped.muni.cz/kvv, 
773 556 685, petr.kamenicky@seznam.cz

 C-H-CELEK / Potřebuje lék 
  6. 3. – 5. 4. 2012  

Vernisáž 6. 3. 2012 v 16:00
  Galerie Suterén, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7/9
  Zdarma

Prezentace výtvarné skupiny

Výstavu pořádá: Katedra výtvarné výchovy PdF MU, Galerie Černá 
linka, Potřebuje lék

Kontakt: Petr Kamenický, www.ped.muni.cz/kvv, 773 556 685, 
petr.kamenicky@seznam.cz, facebook.com/Potrebujelek

 uMĚNÍM ŽIVOT / Výtvarné práce klientů  
 SUZ MV ČR 
  12. – 23. 3. 2012
  Galerie Černá linka, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7/9
  Zdarma

Prezentace projektu Speciální výtvarná výchova

Kontakt: Petr Kamenický, www.ped.muni.cz/kvv/svv, 773 556 685, 
petr.kamenicky@seznam.cz

 Na žluté lince 
  12. 3. – 5. 5. 2012
  Galerie ∞, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Poříčí 

7/9, budova D, schodiště u učebny 1, vchod ze dvora
  Zdarma

Výstava fotografií Františka Topinky

Kontakt: Táňa Šedová, 105376@mail.muni.cz

seznam výstav 7



 Kdy bude výtvarka? 
  8. 3. – 3. 6. 2012  

(po: zavřeno, út – pá: 10:00 – 18:00, ne: 10:00 – 18:00, poslední 
vstup do výstav v 17:15) 
Vernisáž 8. 3. 2012 v 16:00

  Muzeum romské kultury, Výstavní prostor Muzea romské 
kultury, Bratislavská 67

Prezentace projektu Speciální výtvarná výchova

Výstavu pořádá: Masarykova univerzita, Katedra výtvarné výchovy 
PdF MU, Muzeum romské kultury

Kontakt: Petr Kamenický, Marianna Petrů, Muzeum romské kultury, 
www.rommuz.cz, 773 556 685, petr.kamenicky@seznam.cz

 Partitury náhody a rytmy ticha 
  9. 3. – 25. 3. 2012
  Filharmonie Brno ve spolupráci s oddělením dějin hudby 

Moravského zemského muzea, Památník Leoše Janáčka 
(Smetanova 14) a galerie na Skleněné louce (Kounicova 23)

  Neuvedeno

Kolektivní výstava vzdávající hold hudebníku, výtvarníku, literátovi, 
intermediálnímu tvůrci a mysliteli Johnu Cageovi u příležitosti jeho 
nedožitého centenária, proběhne na dvou místech, neodmyslitelně 
spojených s hudební kulturou, která ohraničují století progresivní 
kultury v Brně. Výstava rozšiřuje mezinárodní kontext projektu 
MEMBRA DISJECTA FOR JOHN CAGE: Wanting to Say Something 
About John, který proběhne od 16. února do 6. května v freiraum 
quartier21 INTERNATIONAL ve Vídni. Vystavující autoři: Milan 
Adamčiak (SK), Peter Graham (CZ), Pierre Hébert (CA), Annegret Heinl 
(DE), Svetozár Ilavský (SK), Ray Kass (US), Martin Klimeš (CZ), Marian 
Palla (CZ), Jan Steklík (CZ), Jiří Šigut (CZ), Jiří Valoch (CZ), Gerlinde 
Wurth (A), Martin Zet (CZ) a další.

Aktuální podobu programu naleznete na 
www.tvk-brno.cz (oficiální stránky)
www.fb.com/tyden.vytvarne.kultury (facebook)

Koordinátor: Katedra výtvarné výchovy 
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Spolupořadatelé: Moravská galerie v Brně, Dům umění města Brna, 
Muzeum města Brna, Moravské zemské muzeum

Kontaktní e-mail info@tvk-brno.cz
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