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REALITA JE VÍC NEŽ FIKCE
aneb  AKTUALIZACE VÝSTAVY V DOMĚ PÁNŮ Z KUNŠTÁTU V BRNĚ (autor: Marta Svobodová)
- každý nenápadně sám navštivil výstavu předem a vybral si dílo z výstavy k auktualizaci
- představili jsme si vzájemně své koncepty jak výstavu aktualizovat (dílo bylo zakázáno fyzicky poškodit)
- připravili jsme strategický plán realizace aktualizace, úniku, chování před kustódkami v galerii
- předměty, pomocí nichž jsme výstavu aktualizovali, jsme vyfotili a poslali kurátorce výstavy mailem
- Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 60. a 70. let byla dne 19. 10. 2010 aktualizována, akceptována (viz. mail) 



MÍSTNÍ BOHOVÉ, KDE JSTE?
aneb AKTUALIZACE ANTICKÝCH BOHŮ (autor: Jana Švecová)
- najdi a zdůvodni místo ve škole, které by si zasloužilo svého Boha
- boha pojmenuj, staň se jím i s jeho atributy a jeden den prospívej na onom místě 
- takto na vybraných místech Pdf MU v jeden den lidem prospívali: bůh třídění (u odpadků), bůh neplavců, bůh času, bůh    
východu a odchodu, bůh odpočinku, bůh umělých, bůh strachu, bůh lásky, bůh nahoru a dolů (ve výtahu) a další
- boží akce úspěšně proběhla v areálu Pdf dne 2. 11. 2010.



STOPY VE SNĚ-HU!
aneb AKTUALIZACE PRATVORŮ, ČI NÁVŠTEVA Z VESMÍRU? (autor: Barbora Mlejnková)
- vysoké výhledy na rozlehlé sněhové plochy ze školy nás vyzývaly k výtvarné reakci
- dne 7.  12.  2011 jsme si vzali oteplovačky, rukavice, lopaty a kýble 
- vznikly tři skupiny, tři jiné výhledy a pohledy: první skupina rozdělila trojúhelníkové parkoviště do trojúhelníků
- ve druhé skupině vypěstovali obrovské prakuře, které přešlo přes dvorek a zanechalo na něm stopy
- třetí skupina u svahu řeky vzala kýble s horkou vodou -jako nástrojem pro malování- a pokoušeli se proudem vody 
modelovat tvar větví aby vytvořili stromu stín



Městská Hromadná Diskuse 
aneb AKTUALIZACE A REKOMPOZICE REKLAMNÍCH LETÁKŮ V MHD. (autor: Marie Heralecká)
- vybrali jsme si každý jednu linku MHD v Brně, kterou budeme ten den cestovat
- vzali jsme si do vozu tvrdé papíry, fixy, nůžky a platnou jízdenku
- spojením slov, vět či souvětí z reklam jsme vytvořili nová posleství do prázdných držadel
- cestující nás pozorovali a vesměs spolupracovali, spíš než že by na nás žalovali řidiči
- akce se konala 9. 11. 2010, některé kompozice vytdržely na místech celý týden



TRASA PO OKAP-ARTU
aneb AKTUALIZACE STARÝCH OKAPŮ A VYTVOŘENÍ TURISTICKÉHO OKAP-OKRUHU
- vybrali jsme turisticky navštěvovanou  okalitu - okruh okapů Dominikánská - Mečová - Starobrněnská
- sjednotili jsme turistické značení (oranžová na bílém podkladu)
- inspirovali se koleny i okolím okapů
- pojednali jsme všechny okapy pomocí berevných lepicích fólií a zbytků plotrových písmen

- okruh byl 16. 11. 2010 slavnostně otevřen procházkou s výkladem jednotlivých autorů okapů



UMYJ TO! 
aneb AKTUALIZACE PŮVODNÍCH VRSTEV MĚSTA 20. 3. 2011 (autor: David Valiašek)
- za znečištění města jsou odpovědní jeho obyvatelé. Na tento fakt jsme se rozhodli upozornit kontrastem 
- jako obyvatelé města Brna, kteří také své okolí znečišťujeme, jsme vyčistili některá velmi špinavá místa 
- díky tomuto aktu vynikla původní barva dlaždice, hlavice patníku, popelnice, kruhu, segment obelisku, výloha a další...



CO 100 HO?
(autoři: Marta Svobodová, Libuše Soušová, Tereza Urbischová)
- interaktivní výloha a happening k Evropskému roku dobrovolnictví ve dne 8. 2. 2011 
- zlatou barvou (jako stírací los) jsme zatřeli celou výlohu hotelu Avion 
- heslo CO Z TOHO? jsme převedli do vizuální formy použitím bankovek a mincí sedmi zúčastněných států
- hesla jsme nalepili na sklo zevnitř a do prostoru za ně jsme umístili zrcadlovou fólii
- za doprovodu bubnů jsme vyzvali diváky, aby se zapojili do seškrabávání výlohy/odhalování vět
- když se člověk chce stát dobrovolníkem, musí se přičinit, ale to podstatné Co z toho má - nejsou peníze



VAŘENÍ A JEZENÍ POLÍVKY
(autor: Marta Svobodová)
- na PdF není menza, není kde se chutně najíst, foyer nefunguje jako místo setkávání lidí z různých kateder
- happening měl za cíl na tyto nedostatky poukázat a nabídnout katedrám prezentovat se skrze uvaření polívky 
- každý den, v rámci Týdne výtvarné kultury 7. -13. 3. 2011, veřejně uvařila a podávala polívku jiná katedra



SÍLA DAVU
  
aneb AKTUALIZACE RITUÁLŮ A TRADIC APLIKOVANÝCH NA VYBRANĚ SITUACE V BRNĚ (autor: Jarmila Hubrová)
- série akcí (fronta na vnucovače reklamních letáků, zírání do Mc.DONALDA, rozeznění všech telefonních budek...)
- polední modlitba za skleněnou kuličku z orloje na náměstí Svobody i ve 12 hodin a její naplnění
- realizace výdejního bankomatu peněz na kouzelné sousloví “prosím chci peníze”



JEŽÍŠEK x DNS (dynamický nákupní systém)

(autor: Petr Dobeš)
- reakce na nově zavedený koplikovaný systém pro nákup věcí pro školu (musíte si o ně napsat s velkým předstihem)
- v jeden den půl roku předem jsme obešli zaměstnance fakulty s obálkou, na kterou měli vyobrazit, co si přejí
- obálky s přáními jsme pověsili na vánoční stromek na dvorku a pozvali zúčastněné na cukroví a svařák
- akcí jsme kromě letního připomenutí atmosféry Vánoc testovali, zda-li bude v plnění přání rychlejší Ježíšek nebo DNS



VERNISÁŽ FENOMÉN KNIHA
(autor: Marta Svobodová)
- program k vernisáži výstavy Fenomén Kniha (kurátorka Blanka Růžičková) 11 .5.  2011 v Mendelově muzeu
- k úvodnímu slovu zahrál dvě skladby Knih-orchestr Emila Společného a následovala Knih-lympiáda v areálu kláštera
- startovní jedlý lístek dostali všichni návštevníci. Soutěžilo se v následujicích disciplínách: Fenomenální věž kněž, čtEní 
na dálku, psaNí při spaní, Odhad počtu stran, proMenáda s knihou, kotrmÉlec knihmo, Naopak pozpátku, Knihdomino, 
běžné čtení Nahlas, přesKočIt nudné strany, Hod brakem, svAly 



HODINA ŽIVOTA V IKEI
(autor: Libuše Soušová)
- každý pokoj, každý byt i předmět má své vzpomínky. Pokoje v obchodním domě Ikea jsou tímto neúplné
- je zde spousta uměle vytvořených vzpomínek a vše je ponecháno tak, jako by si právě jen někdo-ale nikdo odskočil
- žili jsme v Ikei jednu hodinu a dělali všechny normální věci. Pořízené fotografie se objeví v rámečcích IKEA pokojů



UMĚNÍ V JINÉM SVĚTLE
(autor: David Valiašek)
- barvy ovlivňují působení objektů na naše vnímání, každá barva je zároveň nositelem významu
- znejístím paměť nočním chodcům v Brně
- zvolil jsem působivou, zároveň neinvazivní metodu (barevné fóliíe lepicí páskou přilepené na osvětlení) jak upozornit 
na některé plastiky ve městě
- Orloj jsem světlem obarvil na žlutou, Sloup Nejsvětější Trojice na zelenou a Edisonky na červenou 



PORTRÉTISTÉ V BRNĚ
(autor: Marta Svobodová, Tomáš Doležal)
- akční tvorba na Náměstí Svobody. 5 hodin portrétování. Brno má též své portrétisty! Tvoří zdarma a různými styly
- umělci vystavují svá portfóli a kolemjdoucí si vybírají, zdali chtějí být ztvárněni pravěce-uhlem na kameni, novou figu-
rací-plastiky z moduritu, jako smajlík, pop-artově či expresionisticky. Reakce lidí jsou ohromné, na pop-art stojí fronty.



VEŘEJNÉ LÁZNĚ
 (autor: Beáta Komorníková)
- akční tvorba - veřejné lázně u kamenné fontány Mírnost před Místodržitelským palácem v Brně 20. 4.  2011
- oblékly jsme si župany a vytáhly potřeby pro nabízené služby (hřebeny, ručníky, drbátka, masti, nůžky, žínky, houby...)
- z fontány jsme udělaly lázně přidáním ekologické pěny do koupele (pěna v jednom okamžiku vylétla na náměstí)
- podařilo se nám významnou část  kolemjdoucích umírnit, umýt, učesat, namasírovat, potetovat a dokonce i ostříhat. 



ZASTÁVKA MYSLIVNA
(autor: Marta Svobodová)
Každý čtvrtý autobus linky 52 zajíždí závlekem na zastávku k výletnímu hotelu Myslivna. Proto zde byla postavena provi-
zorní točna na hlíně se štěrkovou hromadou uprostřed. Tento spoj je díky časovému prodloužení přímé linky velmi neoblíben. 
Našim cílem bylo oživit točnu tak, abychom ze neoblíbeného spoje udělali vyhledávaný, vyhlídkový. Použité věci v instalaci 
nám darovali v hotelu Myslivna. Jelikož akce nebyla nahlášena, museli jsme se v pravidelných intervalech před autobusem 
skrývat v zákopu. Majitel pozemku se druhý den ozval a nadšeně výtvarnou instalaci doplnil o figurínu country kytaristy.


