Tomáš Bárta
/1982/

Abstrakce v dynamickém
designovém pojetí, současná
a dostatečně individuální.
Řízeně i automaticky vznikající
chaotické nástěnné struktury.
Autor, který dokáže přesáhnout
i do prostoru.

4. 1. – 15. 2. 2012

Pavla Sceranková
/1980/
Jedna z nejvýraznějších
současných sochařek,
absolventka ateliérů
konceptuální a intermediální
tvorby pražské AVU.
Pro její objekty-konstrukce
je charakteristická kinetická
energie, ať už fyzickým
zapojením diváka, nebo jako
akce, která má proběhnout
v jeho mysli.

22. 2. – 4. 4. 2012

Vladimír Véla
/1980/

Malíř velkorysé formální
zkratky v uvolněném expresivním
rukopisu. Vizuální hutnost
motivicky vyrůstá z přírodního
řádu a obřadů náboženských.
Dvojnásobný finalista Ceny
NG 333.

OFF/FORMAT je malá nezávislá galerie.

Zaměřuje se na prezentaci mladých především
českých umělců a je otevřena uměleckému vyjádření
různých obsahů a médií. Cílem galerie je iniciovat
nová setkání a podporovat inovativní pohledy v oblasti
vizuální kultury, k čemuž zve všechny současné
i budoucí zájemce o kvalitní umění z řad odborné
i široké veřejnosti. Galerie OFF/FORMAT chce alespoň
částečně vyplnit mezery v kulturní mapě nejen Brna
a stát se jejím neopominutelným bodem.

Buď
formát!
6. 6. – 18. 7. 2012

Matěj Smetana
/1980/
Tomáš Javůrek
/1983/
Dvojice umělců spřízněná
konceptuálními východisky
tvorby, preferovanou tvorbou
objektu a videa, vtipem
i ironizující reflexí skutečnosti
– samotný výtvarný provoz
nevyjímaje.

18. 4. – 30. 5. 2012

12. 9. – 24. 10. 2012

Existuje dokonalá pravda
(a nebo pravdivá dokonalost)?
Skrývá se v abecedě klasické
moderny? Podmanivost utopie
a geometricky jednoduchých
analýz všeho. Nejmladší autor
se již na začátku své umělecké
trajektorie ironicky ohlíží.

Líšeňská konceptuální umělkyně
intervenující do stejnoměrného
tepu života malých komunit.
Dokázala spojit bytí vesnic
brněnské periférie s výstavními
programy světových galerií a na
mezinárodní scéně se také jako
jedna z mála trvale prosadila.

Josef Mladějovský
/1986/

Kateřina Šedá
/1977/

7. 11. – 19. 12. 2012

Jakub Janovský
/1984/
Nejraději na stěny domů před
demolicí syrovostí ostrých
černých čar. Ale také na
plátno a další média. Intuitivní
prosakování hybridních mutantů
obývajících dávné krajiny i ulice
agresivních velkoměst.

Galerie
OFF/
FORMAT
Gorkého 41 – dvorní trakt
602 00 Brno, CZ
út + ne 14 -19 h

www.offformat.cz

Změna programu vyhrazena.

9. 11. – 21. 12. 2011

