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Tisková zpráva, v Brně 7. 3. 2014

Týden výtvarné kultury táhne 
„Za jeden provaz“!
 Pátý ročník týdne dialogů s výtvarným uměním startuje 10. března 2014 v Domě 
umění města Brna. Po dobu jednoho týdne přinese široké spektrum akcí a intenzivních 
zážitků. Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity koordi-
nuje spolupráci výstavních institucí s vysokými školami ve snaze oživit výstavní i veřej-
né prostory. Brno je zatím jediným městem v ČR, kde se Týden výtvarné kultury koná.

 Současně jde o významné zviditelnění Brna jako města s bohatým uměleckým životem. 
Akce navazuje na odkaz znalce a popularizátora umění Igora Zhoře. „Víme-li, jak se umění mění, 
uvažujeme-li o jeho permanentních proměnách, pak musíme myslet i na změny jeho výkladu – musí 
se změnit také způsob jeho vysvětlování.“ (Igor Zhoř, 9. 3. 1925–28. 11. 1997) 

 Letošní podtitul „Za jeden provaz“ doprovází nádech (in-spirare) spolupráce a vzájemné 
podpory umělců, uměleckých institucí i všech milovníků umění. „Táhneme-li za jeden provaz, 
vzniká větší síla a jednota, udržitelnost i stabilita“, vysvětluje jedna z organizárorek Jana Reichel.
 Současně balancujeme jako provazochodci na laně veřejné podpory umění, klademe si 
otázky po smyslu existence a udržitelnosti mnoha kulturních institucí ve městě Brně. Týden 
výtvarné kultury upozorňuje na důležitost těchto stánků umění i uměleckých děl samotných 
a na význam bohatého kulturního života v našem městě.

Ochutnávka z programu

 Týden výtvarné kultury přináší na sedmdesát doprovodných programů galerií, předná-
šek, workshopů, výtvarných akcí i koncertů. 
 Na oficiální zahájení v pondělí naváže v 18 hod. v Domě umění hudebně taneční projekt 
Mokré ruce. V půběhu celého týdne se budou konat v Richard Adam Gallery výtvarné dílny 
pro děti i studenty. Workshop pro seniory (55+) připravilo na pondělí 10. března od 10 hod. 
Mendelovo muzeum. Ve čtvrtek 13. března od 19 hod. vystoupí Duncan Hendy v Domě umě-
ní města Brna s  audiovizuálním performance Silent Sirens. Týden výtvarné kultury zakončí 
v neděli 16. března ve 14 hod. v Galerii TIC moderovaná diskuze o postavení galerií, které jsou 
součástí (uměleckých) škol.

Soutěž „(S)nové město“ a Jiří Kovanda v porotě

 Stejně jako předchozí dva ročníky i letos oslovuje tým Týdne výtvarné kultury žáky zá-
kladních a středních škol prostřednictvím výtvarné soutěže. Aktuálním tématem letošního 
ročníku je společně sdílený prostor města, možnosti jeho využití či proměny. Účastníci sou-
těže hledají ve svém okolí zajímavé, přesto nevyužívané, místo a pomocí výtvarného zásahu 
umocňují nebo mění jeho atmosféru. 
 Výstava nominovaných děl proběhne v prostorách Domu umění města Brna – vyhlášení 
bude součástí slavnostního zahájení 10. března 2014. Soutěž částečně reaguje na retrospek-
tivní výstavu Jiřího Kovandy, který usedne v porotě a zúčastní se i vyhlašování vítězů.. 

Podrobný program a aktuality naleznete na stránkách: www.tvk-brno.cz

10.–16. března 2014
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