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Tisková zpráva
ze dne 6. 3. 2017

Motto:
S barvou ven!

20.—26.3. 2017
8. ročník

S barvou ven! je motto letošního ročníku Týdne výtvarné kultury, 
který se uskuteční od 20. do 26. března. Návštěvníci se mohou 
těšit na slavnostní zahájení, kterým provede Divadlo D'EPOG, 
uměleckou akci Petra Nikla, komentovanou prohlídku street 
artu v centru města, odbornou konferenci nebo na kompono-
vaný večer Z pitevny do pitevny.

Brno — Týden výtvarné kultury (TVK) je unikátní akcí, jejímž cílem je upozornit obyva-

tele i návštěvníky města Brna na kvalitní výstavní programy zdejších galerií a skrze 

doprovodné programy jim zprostředkovat cestu k výtvarnému umění. Podnět k popu-

larizaci umění formou týdne dedikovaného výtvarné kultuře vzešel před osmi lety od 

profesora Radka Horáčka, vedoucího Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty 

Masarykovy univerzity. „Chtěli jsme upozornit na množství výborných výstav a kvalit-

ních doprovodných programů, které se v brněnských muzeích a galeriích odehrávají,“ 

uvedl. Od té doby Brno každý březen ožívá výtvarně zaměřenými akcemi, na jejichž 

realizaci a organizaci se podílí i studenti a studentky Masarykovy univerzity, převážně 

pak z pedagogické a filozofické fakulty. To, že je akce pořádána v březnu, není náhoda. 

„Březen byl vybrán jako připomínka výročí narození profesora Igora Zhoře, významného 

teoretika umění a organizátora kulturního dění v Brně,“ upřesnila organizátorka TVK 

Irena Rodriguez Točíková.

Akci od letošního roku spolupořádá Turistické informační centrum města Brna, 

které tímto rozšiřuje své portfolio propagace kulturního života v Brně.
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Brno: první a jediné město 
v České republice, kde se koná 

Týden výtvarné kultury.

3
organizátorské
subjekty

15 
zapojených 
galerií a institucí

30 
míst konání akcí

27 
výstav

4000 
návštěvníků 
každý rok

5000 
programových brožur  
po celém městě

7 
komentovaných 
prohlídek výstav

2
vernisáže

1
performance

1
koncert

46 
akcí v programu 
+ 1 na objednání

5 
výtvarných akcí

2
čtení

1
konference

1
akce v galerii

9 
výtvarných workshopů

3 
projekce

2
diskuze

1
prezentace publikace

7 
přednášek

3 
galerijní animace

1
zahájení

1
umělecká akce

Katedra výtvarné výchovy 
Pedagogické fakulty 
Masarykovy univerzity 

Ústav české literatury  
a knihovnictví 
Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity

Turistické informační 
centrum města Brna, 
příspěvková organizace
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17.00

18.30

16.30

9.30—13.30

16.00

17.00

18.30

16.00

20.00

Slavnostní zahájení Týdne výtvarné kultury 8
Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác, Moravské náměstí 1a

Zahájením provede Divadlo D´EPOG.

Se světlem ven!
Moravské náměstí u sochy Jošta Lucemburského

Výtvarná akce na pomezí street artu a experimentální poezie, 
jejímž aktérem se může stát kdokoliv.

Diskuze o současném provozu umění
Galerie TIC, Radnická 4

Na diskuzi vystoupí držitel Ceny Jindřicha Chalupeckého Vladimír Houdek.

Konference Barva — výraz — význam
Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14

Odborné interdisciplinární kolokvium překračující tradiční  
pohledy na symbolické významy barev.

Petr Nikl: Dvoření se tvoření
Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14

Umělecká akce.

Z pitevny do pitevny

S barvou ven: Kdo vytvořil ten rekord?
Přednáškový sál FaVU VUT v Brně, Údolní 53

Přednáška o současném umění v přednáškovém sále, 
který dříve býval pitevnou.

Václav Girsa: Řecké fantazie
Galerie Pitevna, Komenského nám. 2

Vernisáž.

Výběr z programu

Vaše dotazy ráda zodpoví
Irena Rodriguez Točíková
info@tvk-brno.cz 
737 349 877

www.tvk-brno.cz
www.facebook.com/tyden.vytvarne.kultury

Barvy v ulicích
Procházka po brněnském street artu zaměřená na jeho ikonu — Tima.
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