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Pátým salonem mladých se naplňuje
desítka zlínských salonů

Po pěti ročnících trienálně pořádaných přehlídek výtvarného umění Nový zlínský salon, započa
tých v roce 1996, uzavírá nyní zlínská galerie také pátý ročník druhého s nim úzce souvisejícího
výtvarného trienále Zlínského salonu mladých. Ten se tak stává v pořadí již desátou rozsáhlou
přehlídkou současného českého a počínaje rokem 2005 též slovenského výtvarného umění.1/
Pořadatelé těchto výstav se jak známo inspirovali baťovskou tradicí, když v dobově pozměněné
koncepci navázali na historické Zlínské salony, do té doby ojedinělé přehlídky československého,
resp. českého soudobého umění, které ve třicátých a čtyřicátých let minulého století probíhaly
pravidelně ve zlínských studijních ústavech.2/ Důležitou roli při obnově salonů, vedle nebývalé ini
ciativy a mimořádného nasazení pracovního týmu zlínské galerie, sehrála také všeobecná důvěra
v její profesionalitu a potažmo i v samotnou ideu s níž přicházela. Bezpochyby už proto, že zjevně
představovala „jen“ jakýsi další logický krok v kontextu širší koncepční představy, kterou institu
ce programově a soustavně naplňovala už od přelomu osmdesátých a devadesátých let.3/ Bylo
důležité, že kromě důvěry podstatné části české a posléze i slovenské umělecké obce, předních
umělců, kurátorů a výtvarných publicistů, na akci už od počátku výrazným způsobem participovaly
zejména Statutární město Zlín, ale i tehdejší Okresní úřad ve Zlíně a Ministerstvo kultury ČR. V čele
řady významných sponzorů prvního Nového zlínského salonu navíc stála rodina Tomáše Bati a ne
menší váhu a pozitivní dosah akci – i z pohledu jejího dalšího rozvoje – bezpochyby poskytla také
záštita prezidenta Václava havla, který první obnovený salon ve Zlíně osobně otevřel a zpřístupnil
veřejnosti.4/
Oba obnovené zlínské salony se – jak je na tomto místě vždy pravidelně a nezbytně uvádě
no – vzájemně doplňují a jsou už od počátku koncipovány ve smyslu široce založeného odborného
průzkumu současné české a slovenské výtvarné scény, se snahou pokud možno co nejobjektiv
nějším způsobem reflektovat všechny její podstatné názorové proměny a výtvarné tendence. Proto
jsou připravovány českou a slovenskou jury, dvěmi relativně samostatnými pracovními skupinami,
sestavenými z předních znalců současného výtvarného umění, jejíchž složení se – právě z důvo
dů objektivity pohledu – pravidelně obmněnuje. Jak Nový zlínský salon, tak i trienále mladých si
uchovávají vlastní odbornou metodiku přípravy. Ta i přes určité neměnné koncepční zásady při
výběru autorů a jejich tvorby, ale nezbytně zrcadlí i aktuální kulturněspolečenskou situaci či mož
nosti současné umělecké scény obou zemí.5/ Zvláštní oborový význam zlínských salonů, vedle
samotných expozic, spočívá i v edici doprovodných publikacíkatalogů, které mimo jiné skýtají
i v našem prostředí zcela ojedinělou databázi údajů o proměnách umělecké scény, bez níž se dnes
jen stěží obejde jakékoli seriózní bádání o současném českém a vlastně již i slovenském výtvarném
umění. Snad dvojnásob to platí v případě katalogů Zlínských salonů mladých, v nichž jsou kromě
biografických dat jednotlivých výtvarníků, katalogových údajů a reprodukcí vysavených prací pub
likovány už od počátku rovněž jejich medailony. Nezřídka se přitom jedná o vůbec první oficiální
charakteristiky tvorby nastupujících autorů. Zajímavé a důležité jsou i další úvodní a doprovodné
texty v těchto katalozích, vztahující se k současnému výtvarném dění, jejichž význam ještě na
rostl po rozšíření salonů o slovenské umění. Podstata zlínských přehlídek současného umění však
nespočívá pouze v jejich odborné a výchovné stránce, ale i v určité dimenzi společenské. hlavně
díky vernisážím a následným společenským setkáním, jež umožňují neformální komunikaci, na
vazování vzájemných kontaktů zejména mezi zúčastněnými autory z různých míst obou zemí, ale
i jejich kontakty s předními kurátory, sběrateli umění a případně i s dalšími osobnostmi veřejné,
politické a podnikatelské sféry.
Pátý Zlínský salon mladých je v pořadí již druhou společnou přehlídkou tvorby českých
a slovenských umělců ve věku do třiceti let. V návazosti na salon předchozí byla, vedle české
jury, která nominovala české účastníky výstavy, ustavena také jury slovenská, jež pořadatelům
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předložila nominaci autorů slovenských. Obdobně jako v případě uplynulého ročníku byl počet
českých a slovenských výtvarníků stanoven poměrem 2:1. Na základě tohoto klíče bylo k účasti na
salonu vyzváno čtyřicet českých a dvacet slovenských umělců. V jednotlivých expozicích přehlídky,
která probíhá ve všech výstavních prostorách pořadatelské instituce, tj. ve zlínském Domě umění
a ve druhém poschodí zlínského zámku, je tak svými pracemi z posledních tří let (od roku 2006)
zastoupeno přibližně šedesát mladých tvůrců. Rovněž u příležitosti stávajícího salonu mladých
bude nejvýraznějším exponátům přisouzena některá ze dvou jeho hlavních cen. Jednak to bude
již tradičně Cena Václava Chada, kterou uděluje česká výstavní jury autorovi vybraného díla či
souboru děl české části výstavní kolekce, a jednak Cena Igora Kalného, udělovaná – počínaje
minulým ročníkem salonu mladých – slovenskou výstavní jury autorovi nejvýraznějšího exponátu
či souboru děl slovenské části výstavní kolekce. Oceněná díla pak budou v duchu regulí Zlínského
salonu mladých a po dohodě s jejich autory opět zakoupena do uměleckých sbírek Krajské galerie
výtvarného umění ve Zlíně, která oběma laureátům v průběhu následných tří let, do dalšího roč
níku trienále, uspořádá ve svých prostorách samostanou výstavu.6/
Ludvík Ševeček

Poznámky
1/ První Nový zlínský salon uspořádala nynější KGVU ve Zlíně v roce 1996, následně (v roce 1997) pak byl jako pevná součást
jeho koncepce – pravidelně, na základě soustavného odborného průzkumu ve spolupráci s předními českými kurátory
současného umění – zahájen i první Zlínský salon mladých. Obě akce probíhaly formou trienále. Další Nové zlínské salony,
soustředěné zprvu jen na české umění, se tak konaly v letech 1999 a 2002. Následné ročníky (2005 a 200) již proběhly
jako společné konfrontační přehlídky současného českého a slovenského umění, které přpravovaly na jedné straně česká
a na straně druhé slovenská výstavní jury. Ty také nominovaly účastníky jednotlivých salonů. Obdobným způsobem probí
haly rovněž Zlínské salony mladých. Ten první (1997) byl ještě určen pro autory do věkové hranice třicet pět let. Ty následné,
počínaje druhým ročníkem (2000), již probíhají jako přehlídky tvorby nastupující umělecké generace s účastí výtvarníků ve
věku do třiceti let. Třetího ročníku (2003) se již jako hosté zúčastnili rovněž tři slovenští autoři (Dorota Kenderová, Michal
Moravčík a Ľuba Sajkalová). a čtvrtý ZSM (2006) se pak uskutečnil jako první společná přehlídka českých a slovenských
výtvarníků do třiceti let. Srv. IV. Zlínský salon mladých (ed. L. Ševeček). Katalog výstavy, KGVU ve Zlíně, 2006.
2/ Zlínské salony probíhaly každoročně v letech 1936–194, kromě přelomových válečných let 1945–1946. Šlo původně
o salony československého soudobého umění, s výjimkou protektorátního období (1939–1944), kdy se jich zúčastňovali
pouze čeští umělci. Srv. L. Ševeček, Z historie Zlínských salonů, in. I. Nový zlínský salon (ed. L.Ševeček). Katalog výstavy,
Státní galerie ve Zlíně, 1996, s. 6–19.
3/ Jednalo se o tzv. zlínský program galerie, jímž se hlásila ke skutečným, nosným kulturním tradicím místa své působnosti.
Nešlo přitom pouze o se zlínským regionem souvisejícími uměleckými hodnotámi, ale např. o trienálně pořádaná výtvarná
sympózia ve funkcionalistickém centru města Prostor Zlín (1991, 1994, 1997, 2001), o původní výstavy baťovské architek
tury s doprovodnými mezinárodními konferencemi (1991,1994,1997), anebo o vydávání periodika Prostor Zlín (počínaje
rokem 1993). Srv. L. Ševeček, Činnost instituce v nových společenských a oborových souvislostech po roce 199, in:
Padesát let zlínské galerie 1953–2003 (ed. L.Ševeček). Katalog výstavy, KGVU ve Zlíně, 2003, s. 43–57. Týž, Místo salonů
v odborném programu zlínské galerie, in: I. Zlínský salon mladých (ed. L. Ševeček). Katalog výstavy, Státní galerie ve Zlíně,
1997, s. 5–7.
4/ Srv. zejména L. Ševeček, Úvodní a metodická poznámka, in: II. Nový zlínský salon (ed. L.Ševeček). Katalog výstavy, Státní
galerie ve Zlíně, 1999, s. 4n.
5/ Jde zejména o změny koncepce přehlídky zařazením určitých doprovodných výstav, anebo třeba věnování větší pozornosti
středním či mladším uměleckým generacím v případě Nového zlínského salonu. U salonu mladých se v minulosti jednalo
hlavně o změnu ve sféře udílení cen po ustavení slovenské části přehlídky. Viz. pozn. č.4 a dále L.Ševeček, Poznámka
k první společné přehlídce tvorby českých a slovenských umělců do třiceti let, in: IV. Zlínský salon mladých (ed. L. Ševeček).
Katalog výstavy, KGVU ve Zlíně, 2006, s. 5n.
6/ Srv. L. Ševeček, Ceny Zlínského salonu mladých, in: IV. Zlínský salon mladých (ed. L. Ševeček). Katalog výstavy, KGVU ve
Zlíně, 2006, s. 16.
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The Fifth Youth Salon Completes Ten Zlín Salons

Following five stagings of the New Zlín Salon triennial exhibition of fine arts, first held in
1996, the Regional Gallery of Fine Arts in Zlín is now also completing the fifth staging of another,
closely related art triennial, the Zlín Youth Salon, bringing the total to 10 extensive exhibitions of
contemporary Czech and since 2005 also Slovak fine arts.1/ It is well known that the organizers
of these exhibitions have drawn their inspiration from the Baťa tradition and, with an updated
concept, followed up on the historic Zlín Salon, a series of unique exhibitions of Czechoslovak
and Czech contemporary art held in the 1930s and 1940s regularly at Zlín’s Study Institutes.2/
An important role in renewing the salons, besides unprecedented initiative and extraordinary
commitment on the part of the Zlín Gallery’s team, was also played by general confidence in
its professionalism and by extension in the very idea of the project. This is without doubt true
because the reinstatement of the salons clearly represented another logical step in the context
of a broader agenda, systematically and relentlessly pursued by the institution since late 190s.3/
In addition to the confidence of a major segment of the Czech and later also Slovak artistic
communities – leading artists, curators, and art journalists – the event from its inception also
enjoyed considerable participation on the part of the city of Zlín, as well as the now defunct
district authority for the Zlín area and the Ministry of Culture. The first New Zlín Salon attracted
a range of prominent sponsors led by the Tomáš Baťa family. Equally important for the event’s
significance and reach – as well as for its later development – were the auspices of President
Václav havel, who personally launched the first renewed salon and opened it to the public.4/
As is regularly and inevitably mentioned at this point, both renewed Zlín triennials
complement each other and have, ever since their first stagings, been conceived hand in hand
with broad scholarly research on the contemporary Czech and Slovak fine arts scenes, with
an effort to reflect as objectively as possible all their substantive shifts of opinion and artistic
tendencies. That is why the salons are prepared by one Czech and one Slovak jury, two relatively
independent working groups of leading experts in contemporary fine arts with regular rotation
ensuring an objective approach. Both the New Zlín Salon and the Zlín Youth Salon maintain their
specific academic methodology, which, despite some invariable program principles governing
the selection of artists and their works, also reflects the current cultural and social context and
the potential of the contemporary art scene in each countries.5/ In addition to the exhibitions
themselves, the Zlín salons make a major contribution to the field by publishing accompanying
exhibition catalogues; among other things, these provide a unique informational database about
the transformations of the art scene, and hence are an indispensable resource for any serious
research of contemporary Czech and now also Slovak fine arts. This is especially true about the
catalogues for the Zlín Youth Salon, which from the outset have included not only descriptions
and photographs of the works put on display in Zlín, but also biographical data and brief profiles
of the individual artists. These profiles often represent the first public characterization of the
emerging artists’ work. Also interesting and important are the prefaces and other accompanying
texts published in these catalogues, which discuss the contemporary fine arts scene and which
have been even more important since the inclusion of Slovak art in the salons. The essence of
the Zlín exhibitions, however, is not limited to their academic and educational aspects; there is
also a social dimension: Especially the launch parties and other social events held during the
salons allow for informal communication and networking, mainly among the participating artists
from different parts of both countries, as well as between the artists and leading curators, art
collectors, and potentially other figures of the public, political, and business sphere.
The fifth staging of Zlín Youth Salon is the second joint exhibition of work by Czech and
Slovak artists aged up to 30. Similarly to the previous staging, this year’s Youth Salon had a Czech
jury nominating Czech participants and a Slovak jury nominating Slovak artists. The ratio of Czech
and Slovak artists to be represented in the exhibition was again set at 2:1. Based on this formula,
11

40 Czech and 20 Slovak artists were invited to participate in the salon. This means that in all the
sections of the exhibition, located in all exhibition halls of the organizing institution, including the
house of Arts and the second floor of Zlín Château, a total of some 60 young artists and their
works from the past three years (starting in 2006) are represented. The most prominent items
exhibited at this year’s Youth Salon will receive one of the event’s two main awards, including the
traditional Václav Chad Award, awarded by the Czech jury to the winning artist from the Czech
section of the collection, and the Igor Kalný Award, first awarded at the previous Youth Salon by
the Slovak jury to the winning artist from the Slovak section. The winning artworks will then be,
in the spirit of the Zlín Youth Salon and following an agreement with their authors, purchased for
the collections of the Regional Gallery of Fine Arts in Zlín; in the next three years, before the next
staging of the triennial, the gallery will organize a separate exhibition for each of the laureates.6/
Ludvík Ševeček

Notes
1/ The first New Zlín Salon was organized in 1996 by what is now the Regional Gallery of
Fine Arts (KGVU); in 1997 the Zlín Youth Salon was launched as an integral and regular
part of the project, based on systematic scholarly research conducted in cooperation
with leading Czech curators of contemporary arts. Both events were designed as
triennials. The subsequent New Zlín Salons, initially only focused on Czech art, were
held in 1999 and 2002, while the 2005 and 200 editions were conceived as joint,
opposing exhibitions of both Czech and Slovak art, prepared by one Czech and one
Slovak jury, who nominated the individual salons’ participants. The Zlín Youth Salons
followed a similar pattern. The first staging (1997) was open to artists aged up to 35
years; the subsequent stagings, starting in 2000, have been conceived as exhibitions
of the emerging generation of artists aged up to 30. The third edition (2003) had
three Slovak artists participating as guests (Dorota Kenderová, Michal Moravčík, and
Ľuba Sajkalová), while the fourth Youth Salon (2006) was the first joint exhibition of
Czech and Slovak fine artists aged up to 30. Cf. IV. Zlínský salon mladých (exhibition
catalogue, ed. L. Ševeček), KGVU ve Zlíně 2006.
2/ The Zlín Salons were held annually in 1936–194, with the exception of the postwar
years 1945–1946. They were exhibitions of contemporary Czechoslovak art, with the
exception of the period of Nazi occupation (1939–1944), when only Czech artists
were represented. Cf. L. Ševeček, “Z historie Zlínských salonů,” in I. Nový zlínský salon
(exhibition catalogue, ed. L. Ševeček), Státní galerie ve Zlíně 1996, pp. 6–19.
3/ This was part of the gallery’s socalled Zlín program, aimed at recognizing the true
and inspiring cultural traditions of the town. The program did not limit itself only to
artistic values associated with the Zlín region, but also included events such as the
Prostor Zlín (Zlín Space) triennial art symposiums held in the town’s functionalist center
(1991, 1994, 1997, 2001), original exhibitions of Baťa architecture accompanied by
international conferences (1991, 1994, 1997), and the publication of the Prostor
Zlín journal since 1993. Cf. L. Ševeček, “Činnost instituce v nových společenských
a oborových souvislostech po roce 199,” in Padesát let zlínské galerie 1953–2003
(exhibition catalogue, ed. L. Ševeček), KGVU ve Zlíně 2003, pp. 43–57; L. Ševeček,
“Místo salonů v odborném programu zlínské galerie,” in I. Zlínský salon mladých,
(exhibition catalogue, ed. L. Ševeček), Státní galerie ve Zlíně 1997, pp. 5–7.
4/ Cf. L. Ševeček, “Úvodní a metodická poznámka,” in II. Nový zlínský salon (exhibition
catalogue, ed. L. Ševeček), Státní galerie ve Zlíně 1999, pp. 4f.
5/ These were mainly modifications of the exhibition’s concept, with accompanying
exhibitions being introduced and the New Zlín Salon giving more space to middleaged
and younger artistic generations; the Youth Salon modified its system of awards after
the Slovak section was established. Cf. note No. 4 here and L. Ševeček, “Poznámka
k první společné přehlídce tvorby českých a slovenských umělců do třiceti let,” in IV.
Zlínský salon mladých (exhibition catalogue, ed. L. Ševeček), KGVU ve Zlíně 2006, pp.
5f.
6/ Cf. L. Ševeček, “Ceny Zlínského salonu mladých” in ibid, p. 16.
12

Současné umění na přelomu tisíciletí

Otázka autonomní povahy současného umění
Slovo současné v sousloví „současné umění“ neznamená jen časové vymezení. Vyjadřuje také
fakt, že charakter současnosti má svou specifickou povahu, která se projevuje nerozhodnutou
otevřeností. Co je současné, je syrové, nachází se v procesu vznikání, vyrýsovává se z neurčitého
pozadí a je tu s námi s trvale přítomným znepokojivým otazníkem. Současné umění se nevztahuje
k současné realitě, ale k současné otázce. K této nevyhnutelné neurčitosti přistupuje neurčitost
konkrétní dějinné situace, ve které jsme svědky dosti hlubokých proměn. Díky tomu všemu není
dnes lehké v současném umění se vyznat.
Výtvarné umění má sice internacionální povahu, která rok od roku zahrnuje větší díl země
koule, ale zároveň se člení na osobitá nářečí, nesoucí specifika regionu, země, města, generací
a škol. Protože ale do světa umění patří kromě produkce artefaktů i jejich prezentace, jejich život
na půdě galerií, ve veřejném prostoru i v soukromí, místní i časová specifika se týkají i výstav
a Zlínský salon má tedy zcela přirozeně jinou tvář než Pražské bienále. Taková artikulace, mající
různé příčiny a vnitřní nepostižitelnou logiku, je svědectvím toho, že umění je živé, že je integrální
součástí života, že je nejen jeho věrným odrazem, ale do jisté míry i jeho tvůrcem.
Známe ale i opačná tvrzení, která často fundovaně poukazují k autonomii umění. V čem je
tedy umění autonomní a v čem univerzální? Autonomie umění je podmínkou vnímání uměleckého
díla. Když k uměleckému dílu přistoupíme jako ke zboží, k nástroji sloužícímu k dosažení nějakého
cíle, nebo jako k předmětu objektivní vědecké analýzy, míjíme jej. Teprve když respektujeme hřiště
a pravidla hry umění, jsme schopni hru hrát, nebo alespoň sledovat. Pravidla hry umění určují
pravidla estetického myšlení (estetického diskurzu, estetického soudu). Slovo „estetické“ tu ale
neznamená, jak se mu často s jistým despektem rozumí, týkající se krásy a jejich norem. Označuje
především způsob myšlení, které má své kořeny v osobním vztahu.1/ Tento způsob myšlení postrá
dá objektivitu diskursivního myšlení, ale v praktickém životě je stále nenahraditelným nástrojem.2/
Estetické myšlení na rozdíl od diskursivního je schopno vnímat jednotlivou věc v bezprostřední
souvislosti s celkem, aniž by potřebovalo vidět logická zdůvodnění a kauzální souvislosti jednotli
vých prvků. Tento druh myšlení umožňuje umělci tvořit a recipientovi vnímat umělecké dílo jako
jednotu figury a pozadí, tedy vnímat jednotlivou věc bezprostředně v souvislosti s celkem, který
dává věci konkrétní smysl. Estetické myšlení je komplexní pohyb osobního porozumění, osobních
intencí, tužeb, snů, pocitů a postojů, které skrytě řídí většinu našeho praktického jednání a které
jsou předmětem umělcovy reflexe.
I když je estetické myšlení součástí naší každodenní praxe a provází všechna naše životní
rozhodování, není hlavním nástrojem, kterým jednotlivec i společnost uspořádává svůj život (jak
tomu asi bývalo v dobách mytických). Protože lidský život je bytostně společenský, je převážně
určován „rozumem“, to znamená společnými kódy, které platí nevyhnutelně stejně pro každého
člena společenství, tedy jsou „objektivní“. Odpovědnost společenského člověka není jen odpo
vědností vlastnímu svědomí, ale i neosobnímu, objektivně formulovanému vztahovému modelu
ať je jím jazyk, věda, zákony a všechny další instituce, které jsou v Evropě posledních dvou či tří
století součástí demokratického politického systému.
Tak je umění a estetické myšlení autonomní a pouze dílčí součástí života. Jeho autonomie
ale nemůže mít charakter racionálně vymezené instituce, nějakého samostatného oddělení v aka
demické, politické či administrativní struktuře. Umění a život sice nemohou být ztotožněny, ale
souvisí spolu těsnými pouty skrytými racionálním analýzám. Umělecká hodnota nemůže mít svůj
zdroj pouze v autonomních pravidlech umění, ale ve vztahu těchto pravidel k těm nejširším sou
vislostem života a světa. Každé umělecké dílo je jednotou zvolené figury a jejího pozadí/kontextu,
který se prostírá nejen daleko za „rám“ obrazu, ale i daleko za všechny premisy a struktury, ve
kterých se může pohybovat objektivního myšlení.
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Dějinné pozadí současného umění: moderní, postmoderní, současné
Daleko za mezí racionálních analýz evidujeme dějinné proměny uměleckého výrazu a chá
peme je jako výraz proměňujícího se způsobu člověkova sebeporozumění. Po nástupu postmo
derny přestal být pojem moderní synonymem slova současné, ve spojení s uměním. Dnes tušíme,
že se nám moderna vrací, ale jistě to nebudeme cítit v duchu normativní estetiky 19. století jako
návrat k „pravým“ estetickým normám. Postmoderna nebyla jen pomýlenou odbočkou, ze které
se vracíme na cestu pravou. Jako každá jiná dějinná etapa vývoje umění reflektovala a potvrzovala
podstatné stránky sociálního vědomí, které byly aktuální ve své době, a které v tomto případě,
byly zásadní a jsou aktuální dosud.
Dnes, z dostatečného odstupu vidíme jasněji to, co bylo pro postmodernu na moderně
nepřijatelné. Zdá se, že to byla modernistická nedůslednost v přirozeném procesu pokračující
individualizace či přesněji singularizace lidské společnosti. Demokracie, ve které žije Evropa a Ame
rika od 1. století předpokládá, že individuum je východiskem i cílem sociálního systému.3/ Přesto,
ještě i v umění 60. let 20. století vidíme, že představa individua má podobu sekularizované nadin
dividuální duše, jejíž univerzálně platnou podstatu geniální umělec dokáže vyjádřit a „divák“/reci
pient, se při vnímání/tvorbě uměleckého díla s touto závaznou podobou ztotožňuje. Tak tomu
bylo díky universalismu vládnoucího diskursivního myšlení, které nedokázalo uchopit singularitu
subjektu jinak, než univerzálně/nadsingulárně platnými pojmy.4/ Lidské sebeporozumění se ještě
v 60. letech odehrávalo v tušení jistého skrytého smyslu světa, který byl dán jakoby sám ze sebe.
Toto tušení vnitřního řádu, jehož ztráta nás dnes zneklidňuje a nutí ke skeptickým obavám ze
ztráty smyslu světa, legitimovala modernu i v jejích pozdních slozích. Nebyli to jen Jean Foutrier či
Jackson Pollock, kteří pod povrchem praktického světa zahlédali onen „jiný svět“, který existuje
jakoby sám od sebe nepošpiněn lidskou aktivitou. I umělecké slohy 60. let stavěly svou jednotu na
předpokladu této vnitřní danosti, což se projevilo nejen v charakteru uměleckých děl, ale i v sociálním
zakotvení umění a existenci fungujících institucí.
Jakoby modernistický předpoklad skryté danosti dosáhl ve slozích 60. let svého dovršení:
umění demonstrovalo, že lidský život je rozkročen ve dvou světech, ve světě, který je konstrukcí,
budovanou tak, aby se dala ovládat a ve světě, který se prostírá za touto konstrukcí jako neprů
hledné tajemství. Člověk má dvě možnosti: buď akceptuje konstruovaný svět a odhodlá se podílet
na jeho dalším budování, ovládání a využívání, nebo se obrátí k druhému světu, nabízejícímu
dobrodružství hledání smyslu.
Postmoderna byla pokusem překročit tuto dualitu pochopením vzájemné provázanosti
obou světů. Drzý eklekticismus postmoderny přináší vážné pochybnosti o tom, že individuální
prožitek smyslu má univerzální a nadosobní dosah, podobně jako jej má objektivní soud. Ten má
obecnou platnost díky přijatým pravidlům, tj. díky kodifikované struktuře jazyka, jehož znaky mají
jednoznačný univerzálně platný obsah. Událost individuálního prožitku není žádnými takovými
kodifikovanými pravidly vázána, a tedy nemůže mít obecnou platnost přesahující konkrétní „zde
a nyní“. Máli být individuální prožitek také adekvátně komunikován, domnívali se postmoder
ní umělci, musí se tak stát prostřednictvím nějakého obecně srozumitelného jazyka, či přesněji
prostřednictvím nějaké kulturně akceptované mluvy. (Byť by tato mluva měla jen tak spontánní
kódování jaké má hudba.) Subjekt, chápaný jako singulární, nemůže sdílet s druhým subjektem
zkušenost smyslu, aniž by použil nějaký, oběma srozumitelný znakový systém. Proto „vyšli“ post
moderní umělci „z hloubky na povrch“ a rehabilitovali konvenční znakové systémy: architekti
tradiční morfologii a urbanismus přirozeně vyjadřující sociální život: náměstí, ulice, průčelí, malíři,
sochaři a ostatní umělci příběh a zásobárnu kulturních obsahů.
V rámci postmoderny jsme byli svědky pokusů o smíření obou světů: světa produktivního
a světa hledajícího smysl, světa instrumentálního myšlení a světa estetického myšlení, světa spo
lečnosti a světa individua. Ve filosofii nabyly důležitosti strukturální systémy na úkor fenomenolo
gie. V umění to nebyl jen postmoderní výrazový styl, který zproblematizoval nekritickou adoraci
individuálního prožívání smyslu dvojím či vícerým kódováním a eklektickým přejímáním výrazo
vých segmentů. Vznikly také nové umělecké strategie, které odhodlaně balancují na hranici obou
světů. Manželé harrisonovi vytvářejí ekologické umění a v jejich projektech se umělecká imagi
nace ztotožňuje s praktickým vztahem člověka k přírodě. Jiní (Judy Chicago) spojují v jednotu
umělecké cíle s feministickými a opět jiní (Judith Baca) umělecké intence s politickými, sociálními
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a pedagogickými cíli. Další a další desítky příkladů z oblasti sociální, komunitní, politické, genrové,
technické nebo vědecké svědčí o tom, jak se v 70. letech mísí dosud oddělené světy instrumen
tálních a estetických stanovisek.5/
Subjekt se singularizoval, konkretizoval vědomí své jedinečnosti, pochopil druhého jako
skutečně jiný subjekt, ne jako pouhou variantu mého vlastního já, pochopil svou samotu ve světě,
ve kterém vládně diskontinuita, opustil oporu univerzálního myšlení a cítění, oporu univerzálně
platných artikulací a pochopil reálnou závislost na druhých a na racionalních modelech, na soci
álních institucích a konvencích, zejména takových jako je jazyk a kulturní tradice. První a druhý
svět se promísil. Láska a přátelství se staly stejně důležité jako energetické zdroje, životní prostředí
či terorismus. Pomalu se mísí oblast tvořivosti a ekonomie, i když ze strany ekonomie jsme zatím
svědky spíše pokusů o znásilnění slabšího partnera, tím, že se „vágní“ umělecká hodnota podři
zuje „objektivnímu“ a kvantifikovanému tržnímu mechanismu.6/ Člověk má možnost pochopit, že
problémy našeho světa nejsou zaviněny existencí institucí, racionalismu a objektivity, ale tím, jak
konkrétní singulární subjekt s těmito nástroji zachází. Jak, neschopen komplexního pohledu, který
poskytuje estetické myšlení, nedohlédne dál než k tomu, co přináší bezprostřední prospěch.

Současné umění dnes
Smísení obou dříve oddělených světů, toho, který chápeme jako danost a který o závod
budujeme a toho estetického, který nazíráme jako tajemství, má v oblasti umění dalekosáhlé
důsledky. Umělec vstupuje dnes do světa, ve kterém chybí nejen nějaký dominantní umělecký styl
a etablované umělecké instituce, umělecký trh, atd., ale nenalézá ani oporu v představě nějakého
skrytého sjednocujícího smyslu světa. Dnešní umělec nemá možnost reflexe světa jako kontinuál
ního celku, protože takový celkový smysl, jak jej vyjadřovalo např. tradiční krajinářství či i pozdější
land art, je dnes iluzí. Oproti tradičnímu, ukazuje současný vztah umělce ke světu dva nové rysy:
To, co je přístupné umělecké reflexi, je vždy pouze fragment. A tento fragment není zlomkem
celku, který mohu neutrálně pozorovat, nýbrž je nestabilním zlomkem mého vlastního vztahu ke
světu. Je jakýmsi ohniskem, ve kterém „já“ (umělec i recipient) reflektuje své vřazení do dění světa
jako neprůhledného neuchopitelného procesu.
Je logické, že většina současných uměleckých děl podává nějaký vztahový systém. Vzta
hový model, který vyjadřuje umělec ve svém díle, může být obsazen jakoukoli figurou, ať jsou to
vizuální tvary, barevné skvrny, věci, příběhy, jazyky, lidské chování, politická rozhodnutí, či třeba
i samy fáze tvůrčího procesu. Vztahový systém spojuje přirozeně a nenásilně jedinečnou osobní
zkušenost s tím, co jsme dříve nazývali „objektivní skutečností“, a co se dnes nemůže ukázat jinak
než jako „...složitá soustava zrcadel a odrazových ploch, která je součástí procesu světa, jak je
žit.“7/ Podstatným rysem dnešního současného umění je nová zkušenost o nevyhnutelně aktivním
vztahu subjektu ke světu. Umělec, a ostatně nejenom on, nemůže jinak, než tvořit svět, lhostejno,
jeli to svět společný, nebo soukromý, protože dnešní svět je nekonečně provázaným systémem
osobních hledisek, sdělovacích systémů a sociálních pravidel.
Ontologický výměr umisťuje umělecké dílo do oblasti myšlení a hmotný artefakt je pouze
nutným zhmotněním myšlenky./ To platí pro umělecké dílo v celé jeho historii a ne teprve od
Duchampa. Je ale pravda, že během vývoje moderny se duchovní charakter díla stal explicitním
a v současném umění je téměř všeobecně předpokládán. S tím souvisí fakt, že výrazové prostřed
ky či umělecké žánry (malby, socha, instalace atd.), se svobodně kombinují. Stavíli akademický
katalogizační zřetel hranici mezi např. malbu a konceptuální umění, míjí tím, myslím, podstatu
uměleckého díla.
Současná díla mají často podobu sociologických nebo lingvistických analýz, s tím rozdílem,
že ignorují instrumentální ráz a objektivní nárok. Na příklad politické umění nečiní žádné politické
rozhodnutí, ale využívá komplexního charakteru obrazové mluvy (jednota figury a pozadí) k prav
divému ukázání toho, co verbální prostředky umí popsat jen v hrubých konturách a zprostřed
kovaně. Do jaké míry je toto ukázání ovlivněné apriorní závislostí na nějaké ideologii, je citlivým
momentem osobního charakteru umělce a s tím související umělecké kvality díla. Ostatně, osobní,
individuální východisko je podstatné i pro práci politika.9/
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Sociální role současného umění
Od vzniku demokracie v 1. století má umění, jako sociální aktivita, výrazně kritickou roli.
Jeho úkolem je zpochybňovat vytvořené a navyklé modely chování a přijaté normy. Tato jeho role
je podstatná. Zákonné normy i obecně závazná hodnotová kritéria vytvořená konečným, všestran
ně limitovaným člověkem jsou zcela nutně nedokonalé a parciální. Umění není negativistickou
aktivitou bořící vše pozitivní, vše co slouží a pomáhá. Umění boří jen to, co zapomnělo na svůj
lidský původ a v přestrojení za „objektivní“ skutečnost vládne buď samo za sebe, nebo v zastou
pení skryté moci. Subverzivní role umění poukazuje k lidské dimenzi našeho světa, k jeho nutné
částečnosti a nehotovosti. Lidská společnost se nemůže obejít bez stability konvenčních modelů,
bez nichž by nebylo dorozumění. Zároveň ale každý takový model je už při svém vzniku odsouzen
k překonání, právě proto, že je pouze nedokonalým modelem. Mimoto iluze stálosti a stability
není nevinná. Skrývá se za ní vůle těch, kteří etablovaný model využívají k prosazení vlastní moci.
Umění opírá svou roli kritika sociálních modelů o svou jedinečnou schopnost vztahu k celku. Ne
k celku toho či onoho modelu, ale k celku, který každý racionální model přesahuje.
hledámeli dnes kontury toho, co je předmětem umělecké sociální kritiky, pak se zdá, že je
to sama hranice mezi instrumentálním a estetickým myšlením. Instrumentální myšlení se svým kul
tem výsledku, možností kvantifikace a jednoznačného argumentu se etablovalo jako dominantní,
neli vůbec jako jediný způsob lidské duchovní aktivity. Na nebezpečí zjednodušeného chápání
světa poukázal na konferenci Etika a politika konané v roce 1990 v Bratislavě Paul Ricoeur: „Zdá
se mi, že marxismusleninismus napomohl k tragickému ztotožnění ekonomického liberalismu s
politickým liberalismem. Mluvím o tragickém ztotožnění, protože vedlo ke skutečnému politické
mu machiavelismu, do té míry, do jaké nepřítomnost autonomní politické reflexe nechávala volné
pole všem politickým experimentům, včetně totalitních, a to od chvíle, kdy se použití tyranie odů
vodnilo zrušením soukromého vlastnictví výrobních prostředků, které bylo pokládáno, za jediné
kritérium novověkého odcizení.“10/
Zdá se, že krátkozraká víra v instrumentální myšlení, v konstrukci věcných, objektivně
srozumitelných argumentů, ponechává i dnes ono „volné pole“ mezi faktem vlastnictví výrobních
prostředků a stavem společnosti. Akt znárodnění výrobních prostředků nezamezil tragickým soci
álním kolapsům, stejně tak jako jejich návrat do soukromých rukou nezajistil automaticky zdravý
sociální systém. Levicoví i pravicoví politikové bez rozdílu pokračují většinou v oné marxisticko
leninské krátkozrakosti a nechávají nepovšimnuto ono „volné pole“, ve kterém bloudí nejasné
představy o etice, o toleranci, o respektu k druhému člověku, o lásce mezi blízkými, o hledání smyslu,
především mladými lidmi, o lidských snech, laskavosti a nakonec i o kultuře a umění a o všech
dalších „jen subjektivních“ hodnotách. Přitom možná právě ignorování tohoto „volného pole“,
může být zdrojem všech těch krizí, kterým říkáme ekonomická, politická, finanční, nebo třeba
i krize autority, rodičů a učitelů nebo autority jako takové a všech podobných krizí, které jsou
nakonec projevem krize lidské, vyplývající z jednostranného instrumentálního vztahu k člověku
a jeho světu.
Jednostranná nadvláda instrumentálního myšlení se neprojevuje jen v politice. Vidíme ji
např. i v akademické sféře a dokonce i v přístupu k současnému umění: umělecké ceny, soutěže,
žebříčky, úsilí prosadit se v médiích či na mezinárodních přehlídkách, to vše může být pozitivním
nástrojem sociálního začlenění umění a může to přispívat i k tříbení umělecké kvality, ale jen v tom
případě, že všechny ty instrumentální a kvantifikovatelné hodnoty nevytěsní tu nebohou neu
chopitelnou a „jen subjektivní“ hodnotu uměleckou. Současné umění to ve své kritice sociálních
modelů nemá lehké. Ale je tu jedna naděje: estetické myšlení je sice nelogické a neobjektivní, ale
není hloupé.
Ludvík Hlaváček
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Poznámky
1/ Vlastimil Zuska, Estetika, úvod do současnosti tradiční discipliny. Praha Triton 2001, str. 16 n.
2/ Použití sousloví „estetické myšlení“ se opírá i o význam řeckého slova AISThESIS, které Jan Patočka překládá slovy „setká
ní ve zkušenosti“. Viz: Jan Patočka, Úvod do fenomenologické filosofie, Praha 1993, str. 25. Rozumím mu jako poznání
opírajícímu se o bezprostřední osobní zkušenost, která sice postrádá objektivitu, ale zato vykazuje jistotu autenticity
konkrétní osobní interakce s okolím. Není to žádné pasivní smyslové poznání, protože se v něm smyslový podnět spojuje
s produktivitou naší dosavadní zkušenosti
3/ „Princip souhlasu se sebou samým je velmi starý; ve skutečnosti ho objevil Sókrates, jeho maximu lze najít ve výroku, který
zformuloval Platón: „Jelikož jsem jeden, je pro mne lepší nesouhlasit s celým světem, než být v rozporu se sebou samým.“
Výrok se stal východiskem západní etiky s jejím důrazem na souhlas s vlastním svědomím, i západní logiky, která klade
důraz na zákon sporu.“ hannah Arendtová, Krize kultury, (Čtyři cvičení v politickém myšlení) Praha, Váhy 1994, str. 145
4/ K opozici univerzálního a globálního viz: Miroslav Petříček, Globální šachy v: Eseje o nedávné minulosti a blízké budouc
nosti, Praha, 1999
5/ O těchto nových uměleckých strategiích viz: Mapping the Terrain, New Genre Public Art, ed. Suzanne Lacy, Bay Press
1995
6/ Jsou však i vzácné výjimky, viz: Elizabeth Currid, The Warhol Economy. how Fashion, Art and Music Drive New York City,
Princeton University Press, 2007
7/ Miroslav Petříček, Globální šachy, str. 150
/ Vlastimil Zuska, Estetika, str. 24 n.
9/ Na fakt, že práce umělce i politika je založena na výkonu vkusu, upozornila Arendtová: „Kultura a politika patří tedy k
sobě proto, že tím, oč zde běží, není objektivní vědění či pravda, ale spíše soudy a rozhodnutí: rozvážná výměna názorů
na věci, jež se týkají veřejného života a společného světa, a rozhodnutí co v něm dělat, jak tento svět má nadále vypadat,
jaký druh věcí se v něm má nadále zjevovat.“ Arendtová, Krise kultury, str. 14 n.
10/ Paul Ricoeur, Etika a politika, in: Etika a politika, Umenie proti totalite, Zborník Bratislavské symposium I. Bratislava, Slo
venská národná galéria 1990
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Contemporary Art at the Turn of the Millennium

The Question of the Autonomy of Contemporary Art
The word “contemporary” in “contemporary art” is more than just a temporal reference; it also
stands for the specific nature of the present, which appears as undecided openness. What is
contemporary is raw, finds itself in the process of genesis, arises from an indistinct background,
and is here with us with its permanently unsettling question mark. Contemporary art does not
relate to contemporary reality, but to a contemporary question. This unavoidable indeterminacy
is joined by the indeterminacy of our specific historical circumstance, in which we are witnessing
rather farreaching changes. As a result of all this, it is not easy today to be well versed in
contemporary art.
Fine arts have an international character, which encompasses an ever larger part of
the globe each year, yet they are also divided by distinctive dialects and specifics of different
regions, countries, towns, generations, and schools. Since the world of art comprises not only the
production of artifacts but also their presentation (their life in galleries, in public as well as private
space), exhibitions too reflect these local and period specifics. hence, the face of Zlín Salon is
naturally different from that of, say, Prague Biennale. This differentiation, having various causes
and following an elusive internal logic, proves that art is living, that it is an integral part of life,
not simply its faithful reflection but to some extent also its creator.
We are aware of sound arguments to the contrary, which point to the autonomy of
arts. In what ways is art then autonomous and what makes it universal? The autonomy of art
is a prerequisite for the perception of a work of art. If we approach an artwork as a commodity,
as a tool for achieving an end, or as an object of objective scientific analysis, we miss it. Only
when we respect the playing field and the rules of the game of art are we able to play it, or at
least to watch it. The rules of the game are based on the rules of aesthetic thinking (aesthetic
discourse, aesthetic judgment). The word “aesthetic” does not refer to beauty and its norms, as it
is sometimes understood with contempt; it above all denotes a way of thinking that has its roots
in a personal relationship.1/ This way of thinking lacks the objectivity of discursive thinking, but in
practical life remains an indispensable instrument.2/ Unlike discursive thinking, aesthetic thinking
has the ability to perceive an individual item in the immediate context of the whole, without the
need to see logical explanations and causal links between individual elements. This type of thinking
allows the artist to create – and the recipient to perceive – the artwork as the unity of a figure and
its background, i.e. to perceive an individual item in the immediate context of the whole, which in
turn endows it with a concrete meaning. Aesthetic thinking is a complex movement of personal
comprehension, personal intentions, desires, dreams, feelings, and attitudes, which covertly directs
most of our practical actions and which is the object of the artist’s reflection.
Although aesthetic thinking is part of our everyday practice and accompanies all our
decisions, it is not the main tool with which the individual and society organize life (as used to be
the case in mythical times). Since human life is essentially social, it is mostly governed by reason,
i.e. shared codes that are equally and unavoidably binding for each member of the society, and
hence are objective. The responsibility of the social human being is not merely a responsibility
towards his or her own conscience, but also towards an impersonal, objectively formulated
relational model, including language, science, laws, and all other institutions that have been part
of the democratic political system in Europe for the past two or three centuries.
In this way art and aesthetic thinking are an autonomous and merely partial component
of life. Their autonomy, however, cannot have the character of a rationally defined institution,
of some independent department within an academic, political, or administrative structure. Art
and life cannot be considered identical, but they are linked by tight bonds inaccessible to rational
analysis. The source of artistic value cannot be merely in art’s autonomous rules, but also in the
1

relationship of these rules to the broadest context of life and the world. Every artwork is the unity
of a chosen figure and its background/context, which stretches not only far beyond the picture
frame, but also far beyond all assumptions and structures of objective thinking.

historical background of contemporary art: modern, postmodern, contemporary
Far beyond the limits of rational analysis we register historical transformations of
artistic expression and we consider them a manifestation of the changing manner of human
selfunderstanding. With the emergence of postmodernism, the term “modern” ceased to
be synonymous with “contemporary” in the context of art. Today we sense that modernism
is coming back, but we will certainly not regard this process the way the normative aesthetics
of the 19th century did, namely as a return to “true” aesthetic norms. Postmodernism was not
some muddled digression from which we are now returning to the right path. As any other stage
of the history of art, it reflected and affirmed significant aspects of social consciousness relevant
in its time, which in this specific case were fundamental and remain relevant to this day.
Looking back from a sufficient distance, we can see today what postmodernism found
unacceptable about modernism; it seems that it was modernism’s inconsistency in the natural
process of continuous individualization, or rather singularization, of human society. The democracy
known in Europe and America since the 1th century requires that the individual be the starting
point as well as the end point of the social system.3/ Yet, in the arts of the 1960s we can still see
that the idea of the individual took the form of a secularized supraindividual soul, whose universal
essence could be expressed by the brilliant artist, while the viewer/recipient could identify with
this binding form during the perception/creation of the artwork. This was possible thanks to the
universalism of the then predominant discursive thinking, which was unable to grasp the singularity
of the subject in any other way than through universally/suprasingularly valid concepts.4/ Up until
the 1960s, human selfunderstanding still took place with the anticipation of a certain hidden
sense of the world that existed as if for its own sake. This anticipation of an internal order – the
loss of which is the source of today’s anxieties and skeptical fears that the world is losing its sense
– legitimated modernism even in its late styles. It was not only Jean Foutrier or Jackson Pollock who
spotted, under the surface of the practical world, this “other world” that exists as if for its own
sake, unstained by human activity. Artistic styles of the 1960s too built their unity on the assumption
of this inner determinacy, which manifested itself not only through the character of the artworks
but also through the social grounding of art and the existence of functional institutions.
It seems as if the modernist assumption of a covert determinacy reached its climax in
the styles of the 1960s: Art demonstrated that human life straddles two worlds, of which one
is a construct built in order to be controlled, while the other stretches behind this construct as
an impenetrable mystery. Man has two options: to accept the constructed world and resolve to
participate in its further building, control, and exploitation; or to turn to the other world and join
its adventurous quest for meaning.
Postmodernism was an attempt to surpass this duality and understand the mutual
interconnection of both worlds. The bold eclecticism of postmodernism brought with it serious
doubts about the assumption that individual experience of meaning had universal and suprapersonal
implications similar to an objective judgment. An objective judgment is universally valid thanks to
agreed rules, i.e. thanks to a codified structure of language whose symbols have unequivocal,
universally valid reference. The event of an individual experience is not bound by any such codified
rules, and hence cannot be universally valid outside the concrete “here and now.” If an individual
experience is also to be adequately communicated, postmodern artists argued, this must happen
through a universally comprehensible language, or more precisely through a culturally accepted
way of speaking (even if the encoding of this way of speaking were as spontaneous as that of
music). A singular subject cannot share its experience of meaning with another subject without
using a symbolic system comprehensible to both. hence postmodern artists moved from the “deep
structure” to the “surface structure” and rehabilitated conventional symbolic systems: architects
made use of traditional morphology and urban planning that naturally expressed social life (squares,
streets, frontages); painters, sculptors and other artists the story and stock of cultural content.
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Within postmodernism we witnessed attempts to reconcile both worlds: the productive
world and the world that searches for meanings; the world of instrumental thinking and
the world of aesthetic thinking; the world of the society and the world of the individual. In
philosophy, structural systems prevailed over phenomenology. In arts there was not only the
postmodern style of expression, challenging – through its dual or multiple encoding and its
eclectic adoption of expressive segments – the uncritical adoration of the individual experience of
meaning. New artistic strategies also emerged, boldly balancing between the two worlds: helen
Mayer harrison and Newton harrison have created ecological art and their projects have matched
artistic imagination with man’s practical relationship to nature. Others, such as Judy Chicago,
have integrated artistic goals with feminist goals; while yet other artists, such as Judith Baca,
have united artistic intentions with political, social, and pedagogical objectives. Dozens of other
examples from the social, community, political, genre, technical or scientific spheres evidence
the intermingling in the 1970s of the previously segregated worlds of instrumental and aesthetic
attitudes.5/
The subject has become singular, has concretized the awareness of its own singularity,
comprehended the other as a truly separate subject rather than a mere variant of its own self,
comprehended its solitude in a world ruled by discontinuity, abandoned the crutch of universal
thinking and feeling and of universally valid articulations, and comprehended its real dependence
on others, on rational models, on social institutions and conventions, especially those of language,
cultural tradition and the like. The first and the second world have intermingled. Love and
friendship have become equally important as energy resources, the environment, or terrorism.
Even the spheres of creativity and economy have been gradually intermingling, although so far
we have mainly witnessed attempts by the economy to rape its weaker partner by subordinating
the “vague” artistic value to an “objective” and quantifiable market mechanism.6/ Man now has
a chance to understand that the cause behind the problems of our world is not the existence of
institutions, rationalism, and objectivity, but the way in which a concrete singular subject uses
these instruments; incapable of adopting the comprehensive point of view provided by aesthetic
thinking, the subject cannot see beyond that which will bring an immediate benefit.

Contemporary art today
The intermingling of both previously divided worlds – one which we understand as a given
and which we build in haste; and the aesthetic one, which we regard as a mystery – has had
farreaching consequences for the sphere of art. Today’s artist enters a world that not only lacks
a prevailing artistic style, established artistic institutions, an art market, etc.; he or she will not find
support from any notion of a hidden unifying meaning of the world. Today’s artist no longer has
the chance to reflect the world as a continuous whole, because the existence of such a universal
meaning, as it used to be expressed e.g. by traditional landscape painting or later by land art, is
seen as an illusion today. The relationship of the contemporary artist to the world displays two
new features: (1) That which is accessible to artistic reflection is always only a fragment. (2) It
is not a fragment of a whole that I could neutrally observe, but rather an unstable fragment of
my own relationship to the world; it is a focal point of sorts, in which the self (artist as well as
recipient) reflects its integration in the events of the world as an opaque and elusive process.
It is logical that most contemporary artworks render some relational system. A relational
model expressed by the artist in his or her work may be occupied with any figure, be it visual
shapes, color stains, things, stories, languages, patterns of human behavior, political decisions,
or even the phases of the creative process itself. The relational model connects, in a natural and
unforced way, the unique personal experience with what we used to call “objective reality” and
what today we cannot see as anything but “a complex system of mirrors and reflective planes,
which is part of the world process as it is lived.”7/ A substantive feature of today’s contemporary
art is the new experience of the inevitably active relationship of the subject to the world. The
artist, although not the artist alone, cannot but create the world, regardless of whether it is
a shared or a private world, because today’s world is an infinitely intertwined system of personal
viewpoints, communication systems, and social rules.
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The ontological definition locates the work of art in the sphere of thought, while the
material artifact is merely the necessary reification of an idea./ This has been true for the work
of art in all its history, not only since Marcel Duchamp. It is true that during the development of
modernism the spiritual character of artwork became explicit and in contemporary art is almost
generally assumed. A related fact is that the means of expression or the genres of art (painting,
sculpture, installation, etc.) can combine freely. If the cataloguing academic approach draws
a border between, for example, painting and conceptual art, I believe it misses the essence of
artwork.
Contemporary artworks often take the form of sociological and linguistic analyses, with the
only difference being that they ignore their instrumental character and objective claims. Political
art, for example, does not make any political decisions, but employs the complex character of
pictorial language (the unity of figure and background) to truthfully demonstrate what verbal
means can only describe in rough contours and in a mediated way. The extent to which this
demonstration is influenced by an a priori dependence on a certain ideology, is a sensitive aspect
of the artist’s personal character and, by extension, of the quality of his or her artwork. A personal,
individual starting point is, after all, inherent also to the work of the politician.9/

The social role of contemporary art
Since the emergence of democracy in the 1th century, art has been a social activity with
a markedly critical role. Its mission has been to question existing and conventional models of
behavior and accepted norms. This is a crucial role of art. Legislative norms as well as generally
binding axiological criteria created by finite, universally limited man are necessarily imperfect and
partial. Art is not a negativistic activity destroying everything positive, everything that works and
helps; art only destroys that which has forgotten its human origins and, disguised as “objective”
reality, reigns in its own name or as a proxy for a covert power. This subversive role of art points
to the human dimension of our world, to its inevitable partiality and incompleteness. human
society cannot do without the stability of conventional models as they are a prerequisite for
comprehension. At the same time, however, each such model is already at its inception doomed
to be surpassed, precisely because it is only an imperfect model. In addition, the illusion of firmness
and stability is not innocent; lurking behind it is the will of those who exploit the established
model to assert their own power. Art bases its role as a critic of social models on its unique ability
to relate to the whole – not to the whole of this or that model, but to that whole which surpasses
every rational model.
If we are looking today for the contours of that which is the object of art’s social critique,
then it appears that the object is the very borderline between instrumental and aesthetic thinking.
Instrumental thinking, with is cult of results and its possibilities of quantification and unequivocal
argumentation, has established itself as the predominant, if not the only mode of human spiritual
activity. The danger of such a simplified understanding of the world was pointed out by Paul
Ricoeur at the 1990 Ethics and Politics conference in Bratislava:
It appears to me that MarxismLeninism contributed to a tragic equation of economic
liberalism with political liberalism. I speak of a tragic equation because it has led to a true political
Machiavellianism; the absence of autonomous political reflection has left an open field for all
political experiments, including totalitarian ones, ever since the use of tyranny was justified by the
abolition of private ownership of the means of production, which was considered the sole criteria
for expropriation in the modern era.10/
It seems that the shortsighted belief in instrumental thinking, in the construction of
factual and objectively comprehensible arguments, leaves an “open field” even today between
the ownership of the means of production and the condition of society. The nationalization of
the means of production did not prevent tragic social collapses, in the same way that their later
return to private hands has not automatically secured a healthy social system. Leftwing and
rightwing politicians alike mostly perpetuate this MarxistLeninist shortsightedness and leave
that “open field” unnoticed; roaming in this field are hazy ideas about ethics, tolerance, respect
for others, about caring for loved ones, about the search for meaning (especially among young
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people), about people’s dreams, kindness, and finally also about culture, art, and about all other
“merely subjective” values. It is precisely this ignorance of this “open field” which may be the
source of all those crises that we call economic, political, financial, or even the crisis of parental or
teachers’ authority or authority as such, and all similar crises, which are in the end manifestations
of a human crisis that stems from a onesided instrumental relationship to people and to their
world.
The onesided hegemony of instrumental thinking shows up not only in politics; we can
see it e.g. in academia and even in attitudes towards contemporary art: Art awards, competitions,
rankings, efforts to establish oneself in the media or at international shows, all this may be
a positive instrument serving the social integration of art and it may contribute to the cultivation
of artistic quality, but only on the condition that all those instrumental and quantifiable values do
not displace this wretched, impalpable, and “merely subjective” artistic value. Contemporary art
does not have an easy life critiquing social models. Yet there is hope: Aesthetic thinking may be
illogical and nonobjective, but it is not stupid.
Ludvík Hlaváček

Notes
1/ Vlastimil Zuska, Estetika, úvod do současnosti tradiční discipliny, Praha: Triton 2001, pp. 16f.
2/ I use the term “aesthetic thinking” in the sense of the Greek word aisthesis, which Jan Patočka translates as “an
encounter in experience” (J. Patočka, Úvod do fenomenologické filosofie, Praha 1993, p. 25). I understand the term
as knowledge based on immediate personal experience that lacks objectivity but displays a certain authenticity from a
concrete personal interaction with the surroundings. It is not passive sensory knowledge, since it combines the sensory
stimulus with the productivity of our existing experience.
3/ “This principle of agreement with oneself is very old; it was actually discovered by Socrates, whose central tenet, as
formulated by Plato, is contained in the sentence: ‘Since I am one, it is better for me to disagree with the whole
world than to be in disagreement with myself.’ From this sentence both Occidental ethics, with its stress upon being in
agreement with one’s own conscience, and Occidental logic, with its emphasis upon the axiom of contradiction, took
their starting point.” (hannah Arendt, “The Crisis in Culture: Its Social and its Political Significance,” in Between Past and
Future – Eight Exercises in Political Thought, New York: Penguin 1977, p. 220.)
4/ On the opposition of the universal and the global, see Miroslav Petříček, “Globální šachy,” in Eseje o nedávné minulosti
a blízké budoucnosti, Praha 1999.
5/ For more on these new artistic strategies, see Suzanne Lacy (ed.), Mapping the Terrain: New Genre Public Art, Bay Press
1995.
6/ Rare exceptions do exist – see Elizabeth Currid, The Warhol Economy. how Fashion, Art and Music Drive New York City,
Princeton UP 2007.
7/ Miroslav Petříček, “Globální šachy,” p. 150.
/ Vlastimil Zuska, Estetika, pp. 24f.
9/ That the work of both the artist and the politician is based on the dispensation of taste was pointed out by Arendt:
“Culture and politics, then, belong together because it is not knowledge or truth which is at stake, but rather judgment
and decision, the judicious exchange of opinion of public life and the common world, and the decision what manner of
action is to be taken in it, as well as to how it is to look henceforth, what kind of things are to appear in it.” (h. Arendt,
“The Crisis in Culture,” p. 223.)
10/ My translation from Paul Ricoeur, “Etika a politika,” in Etika a politika: Umenie proti totalite (conference papers of
Bratislavské symposium I.), Bratislava: Slovenská národná galéria 1990.
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Mladé slovenské umenie
z pohľadu Zlínskeho salónu mladých

Zlínsky salón mladých 2009 je zacielený na nastupujúcu generáciu českého a od roku 2006 aj slo
venského umenia. Typ výstavy ako salónu môže byť prehliadkou všetkých chutí umenia, ale aj
chutí poroty, ktorá nominuje umelcov. Relatívna pravda tak prináša napätie do našich úvah o tom,
čo takýto model ponúka. Výstava môže byť aj referenciou o stave umenia mladých umelcov
a umelkýň, ktorá upozorňuje na dôležité, vekom však odľahčené, teda aj náhodné a aj skryté
momenty v ich názoroch. Zlínsky salón mladých cez sieť vekovej hranice „30 rokov a dosť“ hľadá
a dáva priestor umeniu, ktoré vzniká v Čechách a na Slovensku. Model československého kontex
tu umenia bol pre naše prostredie dlhodobo historicky zásadným. Počas 20. storočia mnohí slo
venskí umelci udržiavali živé kontakty s českými. Ukážkou týchto vzťahov je aj umenie slovenskej
moderny. Platí to aj dnes? V čase, keď tradícia umenia a jeho inštitúcie boli spochybnené? Zlínsky
salón vo svojej štruktúre nadväzuje na neprerušenú vzájomnú tradíciu, ale táto väzba, zdá sa, nie
je pre umenie mladých dominantnou a určujúcou. Vzťahy však pokračujú v otvorenej komunikácii
medzi akademickými inštitúciami: napr. výmennými študijnými pobytmi, ale aj okrem týchto kon
taktov cez priame linky podobných a blízkych názorov a programov napr. na spoločných výsta
vách nielen v domácom kontexte. Zlínsky salón obchádza spontánne skupinové záujmy a cez
relatívne rozmanitý výsledok z hlasovania viacerých teoretikov umenia stopuje toto dianie. Je
zaujímavé, že z obsadenia slovenských autorov z minulého výberu sa tu presadzujú tí istí autori
v pomere 9:19 (chuť poroty?). Desať nových mien plus tých, na salóne už objavených, znamená
konsenzus väčšiny hlasov alebo preferencie porotcov (závan novoty?). Zlínsky salón mladých
vytvára vzorec zaznamenávajúci situáciu umenia, ktorá je zároveň pohyblivá, premenlivá a nestá
la. Uplatnia sa tu hlavne autori, ktorí už nie sú neznámymi. Zámerom takéhoto hľadania je aj
poukázať na solitérov, nováčikov na scéne, ktorí zaujali svojou osobitosťou (verme tomu, že nielen
vonkajškovou). Študovať umenie na akadémii znamená hľadať a formulovať svoje posolstvo, čo je
prejavom a sústredením sa na intelektuálne, duchovné a kreatívne schopnosti a kvality, ktoré však
nie sú pestované a vždy ocenené širšou občianskou spoločnosťou. Počas socialistického režimu
bolo štúdium výtvarného umenia tiež zámienkou pre možnosť podnikať v slobodnom povolaní,
samozrejme v rámci „mierneho pokroku v medziach zákona“ cez verejné objednávky. V akej
miere je umenie pre mladých umelcov zámienkou pre komerčný efekt, ktorý určitý druh umenia
v ostatných rokoch pomerne výrazne ovplyvňuje? Je umenie krajšie, predajnejšie, teda aj zrozumi
teľnejšie? Je takou maľba, ktorá ožila aj dopytom trhu? Na druhej strane umenie slabo podporujú
galerijné inštitúcie, štátne či mimovládne zdroje. Alebo to jedinečné vzniká mimo týchto vzťahov?
Z vlastných zdrojov? „Mám osobnú skúsenosť z New Yorku, tam som videl, že ich scéna nie je
oveľa lepšia ako u nás. Rozdiel je len v tom, že tam sa o umelca starajú inštitúcie a galeristi a plne
ho podporujú. Ten sa potom o nič iné nestará, len o svoje umenie. Na Slovensku sa po skončení
štúdia umelci buď úplne odmlčia alebo si hľadajú prácu v grafických firmách a inde (aj vonku).
Fungujú tak na 30, 40 či 50%. A to je málo. Umelec musí byť profesionál a fungovať na 100%.
Tak ako hokejoví profesionáli, ktorí sa venujú iba hokeju a tréningu. Videli ste hokejistu, ktorí robí
ešte aj traktoristu či niečo iné? Napísal mi v liste Jano Vasilko, ako to vníma on. Na salóne vidíme
umelca a umelkyňu, ktorí pochádzajú z centra, zo školy, zo skupiny, s ktorými sa identifikujú.
hľadáme aj názor umelca z ateliéru periférie, ktorý môže byť lokalizovaný paradoxne v centre
Bratislavy, Košíc, Prahy alebo iného mesta. Mladý outsider ešte navštevuje školu, ale jeho výlety
poza ňu a svojím smerom mu dodávajú ten zvláštny rys. Nedá sa rozlíšiť či je to esprit, čaro, krát
kodobý klam, prísľub zlatonosnej investície alebo to pravé orechové, pokiaľ sa samozrejme nepo
važujeme za demiurgov umenia. hlásatelia správneho umenia môžu situáciu znejasniť. Niekedy je
nejasnou hranica medzi originálne profilovanou teóriou a tvorbou a zvodne populárnou cielenou
manipuláciou. Aj tieto taktiky formujú umenie mladých. Záleží na tom, kedy a či sa vôbec vymania
z vplyvu svojich učiteľov teórie a praxe. Vzťah učiteľa a jeho študenta je v umení dlhodobo živý
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(majster a jeho dielňa). Na Slovensku v 90. rokoch 20. storočia nastal odklon od tradície minulého
umenia a zmenilo sa aj garde záujmu zo starého majstra na nového žiaka. Mnohými pedagógmi,
umelcami a teoretikmi umenia podporovaný nástup mladých, vtedy ešte len študentov, odklonil
záujem dokonca aj od umelcov strednej generácie expresívnej maľby konca 0. rokov, ktorá bola
z hľadiska „nového názoru“ zlomovou tendenciou. Nehovoriac o slovenskom špecifiku nezáujmu
o starších umelcov a umelkyne. Žeby za tým bola všeobecná averzia k historickej pamäti? Akoby
model jednej a hlavne novej pravdy je inovovaný stále novším progresom avantgardy. Pluralita je tak
tézou, ktorá nie je všeobecne platnou pre 90. roky. Druhá polovica 0. rokov v slovenskom umení,
ktorú spájame s prvou vlnou postmoderny, pre podobnosť s euroamerickým dianím, bola skutočne
zásadnou pre naše umenie. Umenie tohto obdobia prinieslo spochybnenie istoty v nepretržitý vývoj,
narušilo normalizačný poriadok a čistotu pestovaných štýlov (u nás napr. francúzskych modernistic
kých vzorov), zabudlo na odkaz otcov (i keď sa voči nemu nevymedzilo konkrétnym kritickým názo
rom, skôr len premlčaním, že tu bol niekto pre nami) a poobzeralo sa po svetovom dianí. Pre sloven
ských umelcov bola blízka práve Praha v osobných kontaktoch, ale aj neoexpresívne nemecké
umenie a talianska transavantgarda sprostredkované vtedy ešte nepriamymi cestami. Expresívna
tendencia umenia z druhej polovice 0tych, ktorá sa javí ako prvý štýlový expresionizmus v sloven
skom umení má cyklické pokračovanie v novej expresivite a subjektivite maliarskych plôch a stratégií
v znovu navrátenej maľbe, ale aj v iných médiách. Relativizmus postmoderny, zahniezdený v sloven
skom vizuálnom umení v 90. rokoch, je stále aktívny práve teraz. Vo vzorke devätnástich autorov sa
ukazujú aj určité podobnosti v spomenutej neoexpresivite maliarskeho štýlu a v spôsoboch formu
lovania obsahov a tvorivých stratégií. V slovenskom výbere sa výrazne prejavujú subjektívne a osob
né témy umelcov, eklektické mixovanie štýlov, irónia a vtip ako metódy rozprávania. Napríklad
v maliarskych štýloch a osobnej mýtotvornej príbehovosti obrazov L. Dovičákovej, P. Kanócz a M. Mi
kyškovej, ale aj v introspekciách siahajúcich až do detstva, ktoré cez zážitky a optiku zdola otvárajú
a komentujú spoločenské témy: K. Czikorová (psychické problémy žien), D. Krajčová, B. Sirka (lite
rárne odkazy), V. Žáková (téma stereotypov a nekonfliktnosti ženského umenia). Zaujímavosťou
výberu sú individuálne prístupy, ktoré sú rôznofarebné a aj názorovo odlišné ako napr. v solitérnej
maliarskosti J. Kollára (monumentálna lyrická abstrakcia v posune do racionálnej koncepcie analýzy
obrazu). Stratégia názorovej rôznorodosti a štýlovej odlišnosti sa prejavuje aj v rámci jedného pro
gramu umelca a to v paralelnom používaní viacerých názorov: napr. mixovaním racionality koncep
tuálneho umenia a jeho jazyka so subjektívnou denníkovou maľbou, snaha o exaktné pomenovanie
problémového uzlu v posune do subjektívneho videnia, intímne vs. verejné a pod. Vyjadrovanie sa
často formuje ako hra s herným plánom, ako detská hra, fabulácia, zneisťovaním istôt iróniou, nar
úšaním pravidiel vlastnými taktikami, okorenenými a odľahčenými vtipnými zápletkami. Ďalším pro
striedkami, ktoré do toho vstupujú sú fotografia, video, animácia i iné druhy umenia ako film,
hudba, literatúra, divadlo. Aj maľovanie vo veľkom štýle klasického umenia a moderny: figurálna
maľba, lyrická, štrukturálna, geometrická, abstraktná, neoexpresívna maľba sú modelované takými
to spochybňujúcim hrami: D. Baffi, M. Czinege, M. Černušák, R. Sedlačík (štruktúra priestorového
systému), M. Špirec (maľba nabúraná havarovaným objektom), J. Vasilko (analýza funkcie stredove
kého obrazu v spojení so znakmi konštruktivistickej avantgardy , nie náhodou sa tak deje v Košici
ach). Politické, spoločenské, kultúrne témy sa ironicky, ale aj analyticky vrstvia vo videách, videoper
formanciách, inštaláciách J. Kapelovej, D. Kenderovej, M. Gáberovej, M. Lányiho, I. Slávikovej (na
výstave zastúpenej „mäkkou“ plastikou). Myslenie v umení sa pohybuje rôznymi smermi a komuni
kačnými kanálmi. Je tvorené spájaním znakov rôznych regionálnych a aj mimo európskych kul
túrnych polí, stále mixuje vysoké s nízkym, centrum s perifériou, ulicu a luxus a pod. Mladí umelci sa
obracajú na seba a cez introspekciu osobných tém otvárajú lokálne príbehy pre globálny priestor.
Glosujú spoločenské dianie, používajú a miešajú spôsoby predošlého umenia bez ustálenia kánonu.
Toto umenie vytvára vtipné a ironické maniery. V iných prípadoch stratégiami konceptuálneho, akč
ného umenia, videoumenia a verejného umenia prináša osobné posolstvá vstupujúce do spoločen
ského priestoru. Domáce, nám známe prostredie je osídľované novými individualitami, ktoré sa pre
svoju inakosť môžu zdať bez malého časového a mentálneho odstupu cudzími. Velebiť alebo aspoň
pohodlne akceptovať však môžeme aj dobre zavedenú a etablovanú stagnáciu a vyprázdnenosť
akademicky strnulého a čoraz krajšieho umenia. hranice medzi nimi sa navyše prekrývajú. Individu
alita solitéra, plávajúca mimo prúdov, je vzácnou alternatívou umenia. Tak teda, našli sme ju tu?
Gabriela Garlatyová
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Slovak youth art as seen by Zlín Youth Salon

Zlín Youth Salon is focused on the emerging generation of Czech and – since 2006 – Slovak art.
Conceived as a salon, this exhibition can provide an overview of all types of art or reflect the
tastes of the jury selecting the artists. The relativity of truth thus introduces a tension into our
thinking about what this exhibition model has to offer. The exhibition may also refer to the overall
state of art produced by young artists; it may highlight important moments in their thinking,
which is eased by the artists’ youth, and as such is often random and covert. Zlín Youth Salon
seeks out and provides space to art produced in the Czech Republic and Slovakia by artists no
older than 30 years. For a long time, a common Czechoslovak context was of historic importance
for our art scene; throughout the 20th century, many Slovak artists maintained contacts with their
Czech colleagues, for example in Slovak modernist art. But is this still the case today, at a time
when artistic traditions and institutions have been challenged? In its structure, Zlín Salon picks up
the thread of an ongoing shared tradition, although the tie no longer seems to be dominant and
decisive for youth art. Relations still exist in open communication between academic institutions
(through student exchange programs, for example), as well as directly in the form of similar and
related views and programs (visible for example at joint exhibitions, domestic and international).
Zlín Youth Salon spontaneously bypasses group interests and, through a relatively varied vote by
numerous art scholars, traces these phenomena. It is interesting that nine of the 20 Slovak artists
selected this year were also represented in the last selection (the jury’s taste?). The 11 newcomers
plus the nine veterans represent a consensus of most votes or the jurors’ preferences (a breath
of novelty?).
Zlín Youth Salon generates a pattern recording a situation in arts that is at the same time
mobile, variable, and unstable. Space is provided mainly to artists who are no longer unknown.
The goal of the search is also to identify solitary artists and newcomers with intriguing individuality
(hopefully not merely superficial). Studying art at an academy means developing and formulating
one’s message, which requires a concentration on intellectual, spiritual and creative skills and
qualities; these, however, are not cultivated nor always appreciated by broader civil society. Under
the communist regime, getting a degree in fine arts was also a guise for having a private business
as a freelance artist, although the activities were obviously limited to public commissions and to
“moderate progress within the bounds of the law.” To what extent is art young artists’ pretext
for a commercial effect, which in other years quite significantly influences certain types of art? Is
art more beautiful, more marketable, and hence more comprehensible? Is this also the case for
paintings that owe their life to market demand? On the other hand, there is insufficient support
for art from gallery institutions, state and nongovernmental resources. Or is unique art created
outside these institutional relations and at the artist’s own expense? Jano Vasilko wrote to me in
a letter:
“I have personal experience from New York. The art scene there is not much better than
ours; the difference is that there an artist enjoys the care and full support of institutions and
curators; the artist then doesn’t have to worry about anything, only his or her art. In Slovakia,
artists after graduation either fall silent or they look for work in the graphic industry or elsewhere,
including abroad. They do art at 30, 40 or 50 percent. And that is too little – an artist must be
a professional and work at 100 percent, just like ice hockey professionals who only focus on ice
hockey and training. have you ever seen a hockey player who also works as a tractor driver or
something else?”
At Zlín Salon, we can see artists who come from the center – a school or group with
which they identify. We are also looking for the viewpoint of the peripheral artist, whose studio
may, paradoxically, be based in the center of Bratislava, Košice, Prague or another city. The young
outsider still goes to school, but his or her excursions beyond school assignments and in his or
her own direction are the source of that special touch. It is impossible to tell whether it is esprit,
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magic, a momentary illusion, a promise of a goldmine investment, or the real stuff – unless, of
course, we consider ourselves the demiurges of arts. Proponents of the right art may obfuscate
the situation. At times there is no clear line between original theory and production on the one
hand, and a seductively popular, targeted manipulation on the other. These strategies too shape
youth art. It depends only on when – and whether – the artist breaks free of the influence of his
or her teachers of theory and practice. The relationship between the teacher and the student
remains alive for a long time (cf. the master and his shop).
In the 1990s, Slovak art began to turn away from past traditions and the spotlight moved
from the old master to the new student. Supported by many pedagogues, artists, and theorists
of art, the emergence of the young generation of students even pulled the spotlight away from
the middleaged generation of expressionist painters of the late 190s, which at their time
represented a breakthrough in the search for a “new approach,” not to mention the specifically
Slovak indifference to older artists. Maybe there is an underlying general aversion towards
historical memory? As if the model of one, above all new, truth were constantly renewed by the
progress of the avantgarde. The thesis of plurality is thus not universally applicable to the 1990s;
Slovak art of the second half of the 190s, which we see as the first wave of postmodernism
because of its similarity to the European and American scene, was truly fundamental for our art.
The production of that period challenged our faith in constant progress, disrupted the order of
the era of normalization and the purity of its cultivated styles (such as French modernist models),
disregarded the legacy of our fathers (although it did not distance itself from them in a concrete
critical statement, merely suppressing the fact that someone had come before us), and looked
around to see what was going on in the world.
Slovak artists had close relations with Prague through personal contacts, but also drew
on German neoexpressionism and Italian transavantgarde, back then still mediated indirectly.
The expressionist tendency of the second half of the 190s, which translated into the first
expressionist style in Slovak art, has since returned in cycles, through a renewed expressiveness
in the surfaces and strategies of the current painting renaissance, as well as in other media. The
relativism of postmodern art that took root in Slovak visual arts in the 1990s is still present at
this very moment. The sample of 20 individual artists represented here in Zlín displays certain
similarities to the 1990s, in the form of the aforementioned neoexpressionist style as well as in
content formation and creative strategies. The Slovak selection emphasizes the artists’ subjective
and personal themes, an eclectic mixing of styles, irony and wit as narrative methods. Examples
include the styles and personal mythologies in the paintings by L. Dovičáková, P. Kanócz, and
M. Mikyšková, as well as introspections reaching back to childhood. Such memories and the
viewpoint from below explore social themes and comment on them in the works of K. Czikorová
(women’s psychological problems), D. Krajčová, B. Sirka (literary references), and V. Žáková
(stereotypes and the nonconfrontational nature of women’s art). What makes the selection
interesting are the individual approaches based on variety of colors and different views, as
can be seen, for example, in the solitary painting of J. Kollár (monumental lyrical abstraction).
The strategy of varied viewpoints and divergent styles is also evident within a single artist’s
collection through the parallel employment of multiple views, the blending of the rationality and
language of conceptual art with a subjective diarystyle painting, an effort to precisely define
the problem while moving towards a subjective viewpoint, intimate vs. public, etc. Expression
often takes shape as a game with certain rules, as a child’s game, a fabulation; it happens
through irony that makes certainties uncertain, through the violation of rules by means of one’s
own strategies, through plotlines with light and spicy humor. Other media entering this process
are photography, video, animation, and other arts, including film, music, literature, and theatre.
Painting in the grand style of classical and modernist art – figural, lyrical, structural, geometric,
abstract, and neoexpressionist – is also modeled by the aforementioned subversive games in
the works of D. Baffi, M. Czinege, M. Černušák, R. Sedlačík (structure of a spatial system),
M. Špirec (painting frustrated by a smashed object), J. Vasilko (analysis of the role of a medieval
painting in connection with signs of the constructivist avantgarde; not by coincidence, this is
happening in Košice). Political, social, and cultural themes are ironically and analytically layered
in videos, video performances and installations by J. Kapelová, D. Kenderová, M. Gáberová,
M. Lányi, and I. Sláviková.
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Artistic thinking is moving in various directions and through various channels of
communication; it combines elements of different regional as well as nonEuropean cultural
fields, while constantly mixing the high with the low, the center with the periphery, the street
with luxury, etc. Young artists are turning to themselves and, through introspection and personal
themes, open up local themes to the global space. They comment on social issues, adopting and
mixing the methods of earlier art without establishing a fixed canon. This kind of art generates
humorous and ironic quirks; elsewhere it adopts strategies of conceptual art, action art, video art,
and public art, to deliver personal messages that in turn enter the social sphere. Our domestic,
familiar environment is being populated by new individuals who, if viewed without a little
time and mental distance, may appear foreign due to their dissimilarity. Yet we can praise or
at least leisurely accept also the tried and proven, wellestablished stagnation and emptiness
of academically rigid and ever more beautiful art. In addition, the dividing lines are hazy. The
individuality of a solitaire floating independently of any streams is a rare alternative to art. have
we found it here?
Gabriela Garlatyová
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Ceny Zlínského salonu mladých

The Zlín Youth Salon Prizes

Myšlenka představovat na umělecké scéně ještě ne
zcela etablované anebo nastupující a dosud neznámé
talentované tvůrce, která stála u zrodu zlínských salonů
mladých, nalezla výraz i v udílení cen salonu. Jednak
je to hlavní cena, pojmenovaná po Václavu Chadovi,
talentovaném českém umělci, absolventu Školy umění
ve Zlíně (1923–1945), jenž byl na sklonku války za účast
v odboji zastřelen gestapem, a jednak Zvláštní cena jury.
Cena Václava Chada je udělována pořadateli, na základě
doporučení výstavní jury, autorovi nejvýraznějšího díla nebo
souboru děl salonu. Zvláštní cena jury byla určena pracím
povýtce experimentálního charakteru. Oceněné práce jsou
zakoupeny do sbírek Krajské galerie výtvarného umění
ve Zlíně, která jejich autorům navíc ve svých výstavních
prostorách následně – do tří let (do zahájení dalšího ročníku
trienále) – uspořádá samostatnou výstavu.
Vzhledem ke změně koncepce salonu mladých na přehlídku
tvorby českých a slovenských autorů, dochází ke změně
i v udílení cen. Na základě dohody slovenské a české výstavní
jury budou, počínaje IV. Zlínským salonem mladých, udíleny
pouze dvě hlavní ceny. A sice Cena Václava Chada, kterou
navrhuje česká výstavní jury pro autora nejvýraznějšího díla
či souboru děl v rámci české části výstavní kolekce a Cena
Igora Kalného, navrhovaná slovenskou výtvarnou jury au
torovi nejvýraznějšího exponátu či souboru děl v rámci
slovenské části výstavní kolekce. Oceněná díla pak budou
po dohodě s autory zakoupena do uměleckých sbírek
Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, která oběma
laureátům uspořádá v průběhu následných tří let ve svých
prostorách samostatnou výstavu.
Ludvík Ševeček

The idea of presenting talented artists who are not yet fully
established or who are emerging and are not yet known,
one that led to the Zlín youth salons being set up, found its
expression in the awarding of salon prizes. The first is the
main prize, named after Václav Chad (1923–1945), a gifted
Czech artist and graduate of the School of Art in Zlín who was
shot by the Gestapo at the end of the Second World War for
his involvement in the resistance, and the second is the Special
Jury Prize. The Václav Chad Prize is awarded by the organisers
(at the recommendation the exhibition jury) to the artist with
the most outstanding work or set of works at the salon. The
Special Jury Prize is meant for work of a highly experimental
character. The prize-winning works are then purchased for
the collection of the Regional Gallery of Fine Art in Zlín, which
undertakes to stage solo exhibitions by those artists within
three years (before the staging of the next triennial).
Along with the change in the conception of the youth salon,
which has become both a Czech and Slovak survey, a change
has also occurred in the awarding of the prizes. By agreement
between the Slovak and Czech exhibition juries, beginning
with the 4th Zlín Youth Salon only two main prizes will be
awarded: the Václav Chad Prize, proposed by the Czech
exhibition jury for the most outstanding work or set of works
in the Czech part of the exhibition, and the Igor Kalný Prize,
proposed by the Slovak exhibition jury for the artist with the
most outstanding work or set of works in the Slovak part of
the exhibition. The prize-winning works will, by agreement
with the artists, be purchased for the collection of the Regional
Gallery of Fine Art in Zlín, which will stage solo exhibitions by
both prize-winning artists during the following three years.
Ludvík Ševeček
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Laureáti cen I–IV. Zlínského salonu mladých
Prize Winners of the 1st–3rd Zlín Youth Salons
CENA VáCLAVA ChADA

VáCLAV ChAD PRIZE

I. ZSM, 1997
Lukáš Rittstein, Kuchyň, 1996
dřevo, laminát, umakart, překližka sololit
230 × 220 × 170 cm

1st ZYS, 1997
Lukáš Rittstein, Kitchen, 1996
wood, laminate, Formica, plywood, hardboard,
230 × 220 × 170 cm

II. ZSM, 2000
Vít Soukup, Optoelektrické prvky, 1999
olej, plátno, 200 × 200 cm

2nd ZYS, 2000
Vít Soukup, Optoelectric Elements, 1999
oil on canvas, 200 × 200 cm

III. ZSM, 2003
Jaroslav Koléšek, Mise, 2003
sklo, nerez, 330 × 250 × 0 cm

3rd ZYS, 2003
Jaroslav Koléšek, Mission, 2003
glass, stainless steel, 330 × 250 × 0 cm

IV. ZSM, 2006
Aleš Růžička, Park I–III, 2005
akryl, plátno, 110 × 175 cm

4th ZYS, 2006
Aleš Růžička, Park I–III, 2005
acryl on canvas, 110 × 175 cm

ZVLáŠTNí CENA JURY

SPECIAL JURY PRIZE

I. ZSM, 1997
Jiří Surůvka, Vnitřní neklid, 1997
počítačový aibrush

1st ZYS, 1997
Jiří Surůvka, Inner Anxiety, 1997
computer airbrush

II. ZSM, 2000
Jan Kadlec, Pumpa, Dům, z cyklu Esplanada, 199
kodak duratrans, plexisklo,
96,5 × 202 × 10 cm, 2,7 × 157 × 10 cm

2nd ZYS, 2000
Jan Kadlec, Petrol Station, house,
from the Esplanade series, 199
Kodak duratrans, Plexiglas,
96.5 × 2002 × 10 cm, 2.7 × 157 × 10 cm

III. ZSM, 2003
Pavel Ryška, Beze slov, 2002
4× počítačový tisk, á 100 × 70 cm

3rd ZYS, 2003
Pavel Ryška, Without Words, 2002
4 computer prints, each 100 × 70 cm

CENA IGORA KALNéhO

IGOR KALNý PRIZE

IV. ZSM, 2006
Erik Šille, Myslim na tvoj koniec, 2006
akryl, plátno, 140 × 17 cm

4th ZYM, 2006
Erik Šille, I´m Thinking of Your Demise, 2006
acryl on canvas, 140 × 17 cm
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Odborná jury V. Zlínského salonu mladých 2009
Panel of experts
Daniela Čarná
Galéria mesta Bratislavy
City Gallery of Bratislava
Richard Drury
České muzeum výtvarných umění v Praze
Czech Museum of Fine Arts in Prague
Martin Fišr
Galerie Šternberk
Šternberk Gallery
Gabriela Garlatyová
Mestská galéria v Rimavské Sobotě
Town Gallery in Rimavská Sobota
Vít havránek
Tranzitdisplay
Tranzitdisplay
Radek horáček
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Education Faculty of Masaryk University in Brno
Beata Jablonská
Slovenská národná galéria v Bratislavě
Slovak National Gallery in Bratislava
Zuzana Majlingova Leskanic
Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici
Gallery of Central Slovakia in Banská Bystrica
Václav Mílek
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Regional Gallery of Fine Arts in Zlín
Pavlína Morganová
Vědecko-výzkumné pracoviště AVU v Praze
Academic Research Centre of the Academy of Fine Arts in Prague
Pavlína Pyšná
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Regional Gallery of Fine Arts in Zlín
Ludvík Ševeček
Zlín

30

Vyzvaní umělci
Invited artists
Adamec Jakub

hřičiščová Denisa

Mikyšková Monika

Baffi Dávid

Chalánková Vendula

Nepraš Jakub

Baráčková Daniela

Ištvanová Zuzana

Salajka Martin

Bartoníček Prokop

Janečková Tereza

Saletová Zdeňka

Bařinka Petr

Jiřička Eva

Sceránková Pavla

Blahutová Simona

Jůdová Mariana

Sedlačík Rastislav

Brodi Sylvie

Kahánková Pavlína

Severová Tereza

Brody Ondřej

Kanócz Petra

Sirka Boris

Bystřický Oldřich

Kapelová Jana

Sláviková Ivana

Czikorová Katarína

Kenderová Dorota

Smetana Matěj

Czinege Michal

Klimeš Jan

Sochorová Tereza

Černušák Michal

Kollár Juraj

Svoboda Ivan

Dovičáková Lucia

Koťátková Eva

Šimera Evžen

Eliáš Bohumil

Kovářík Jan

Špirec Martin

Gáberová Mira

Krajčová Daniela

Vasilko Ján

Gažiová Lada

Krtička Jan

Véla Vladimír

hanvald David

Kunčík Petr

Velíková Tereza

herotová Petra

Lang Dominik

Vlčková Tereza

hošek Jakub

Lányi Matúš

Zadáková Šárka

hošková Anežka

Mikulicová Jitka

Žáková Vlasta
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Jakub Adamec
Radikální aktivismus a plné nasazení s jakým Jakub
Adamec a jeho kolegové z audiovizuální skupiny I love
69 popgejů pronikli za hranice ostravské umělecké scény,
nás nenechává na pochybách, že jejich často obscénní
a absurdní provokace s sebou přinášejí víc než jen naivní
show. Jejich úporná snaha po rozchodu s jakoukoliv jen
trochu normativní ideou umění, není jen projevem v jádru
moderního zkoumání předpokladů fungování uměleckého
provozu, ale především způsobem jeho překonání. Jakub
Adamec minulý rok ukončil studium na Fakultě umění
v Ostravě v ateliéru Petra Lysáčka. hlavní součástí jeho
diplomové práce je video sestavené z extravagantně
namixovaných útržků, v němž se mísí intelektuální ironie
se skutečnou životní situací. Diskontinuita děje a neustálé
proplétání životní reality s uměleckým hledáním znejišťuje
jakýkoliv způsob výkladu. Konstatovat lze snad jen, že
Adamcovy práce jsou plné života a upadnutí do sterility jim
rozhodně, alespoň zatím, nehrozí.

Narozen | Born 4. 10. 191 Valašské Meziřící
STUDIA | EDUCATION
Ostravská univerzita v Ostravě
Vystavuje od roku 2003 | Exhibitions since 2003
SAMOSTATNé VýSTAVY OD ROKU 2006 | SEPARATE
ExhIBITIONS SINCE 2006
2007 Wintertrash, (s Pavlem Pernickým a Petrem Štarkem),
Galerie Nibiru, Ostrava
200 Love U Dead. O‘er Language of Death, Panipanama
Gallery, Leipzig
2009 www.somethingovertherainbow.blogspot.com
(s M. Jańczuk), Stanica, Žilina
WWW PREZENTACE | WEBSITE PRESENTATION
www.myspace.com/jakubadamec
www.myspace.com/ilove69popgeju
www.somethingovertherainbow.blogspot.com
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The radical activism and full engagement with which
Jakub Adamec and his colleagues from the audiovisual
group I love 69 popgejů have moved beyond the borders
of the Ostrava art scene leaves no doubt that their often
obscene and absurd provocations bring along more than
a naive show. Their obstinate effort to avoid any, even
mildly normative artistic ideas is not only an expression of
their ultimately modern exploration of the prerequisites
of the art industry, but also a way to overcome them. Last
year, Adamec graduated from the studio of Petr Lysáček
at Ostrava’s Faculty of Fine Arts. The main part of his
MA thesis was a video composed of extravagantly mixed
fragments, in which intellectual irony blends with a real
life situation. A discontinuous story line and a constant
intertwining of living reality with artistic exploration evade
any fixed interpretation. The only thing we can say is that
Adamec’s works are full of life and are definitely not at risk
– at least for now – of becoming sterile.

LITERATURA | LITERATURE
A2 kulturní deník, 10. 10. 2007, str. 27, Beletrie
ADRESA | ADDRESS
Sklářská 644
757 01 Valašské Meziříčí
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1. Turbo Shut Up Armageddon, 2007, video na DVD, délka 5:20
Turbo Shut Up Armageddon, 2007, video, length 5:20
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Dávid Baffi
Dávid Baffi patrí k tým súčasným maliarom, ktorý sa neboja
priznať pôžitok z maľovania. Alebo lepšie povedané počítajú
s vlastnosťami, ktoré sú maľbe vlastné: gesto, expresivita,
intuícia. Ale, okrem toho, že nesú v sebe tento maliarsky
potenciál, sú paradoxne konceptuálnym exkurzom
možných výrazov súčasnej maľby. Aj keď navonok Baffiho
maľby pôsobia ako výsledok náhodných ťahov štetca, nie
je to tak. Sú výsledkom abstrahovania, ktorého stopy vidieť
na abstraktných plátnach s rozpoznateľnými realistickým
prvkami alebo presného umiestňovania jednotlivých
maliarskych gest. Výsledok je potom maľba, ktorá nie je
náhodou, ale konceptom uvažovania o maľovaní a maľbe
ako takej.

Narozen | Born 12. 2. 190 Rožňava
STUDIA | EDUCATION
Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě (2000–2006)
Vystavuje od roku 2000 | Exhibitions since 2000
SAMOSTATNé VýSTAVY OD ROKU 2006 | SEPARATE
ExhIBITIONS SINCE 2006
2006 Dávid Baffi, hľadkať rybu, Galéria Linea, Bratislava
2006 Dávid Baffi, Točime oči, Turčianska galéria, Martin
2007 Monostopy / SPACE, Bratislava
200 Proxi moon, Open gallery, Bratislava
200 ,,a.dvojtakt“, Löffler múzeum, Košice

bj

WWW PREZENTACE | WEBSITE PRESENTATION
http://baffidavid.com/

David Baffi ranks among to those contemporary painters
who are not afraid to admit the pleasure of painting, or
rather to count on qualities inherent to painting: gesture,
expressiveness, intuition. But besides carrying in them
this painting potential, they paradoxically represent an
excursion into the expressive possibilities of contemporary
painting. Although at first sight Baffi’s paintings appear
to be products of random brushstrokes, in reality they are
based on abstraction, the traces of which can be seen in
his abstract canvases with distinguishable realist features,
or in the precise positioning of his gestures. The result is a
painting that is not a coincidence, but a concept of thought
about the painting process and about painting as such.

ADRESA | ADDRESS
Zimná 
21 02 Bratislava 2
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2. Betonové sklo, 200, akryl, plátno, 90 × 160 × 10 cm
Cement Glass, 200, acrylic, canvas, 90 × 160 × 10 cm
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Daniela Baráčková
Daniela se nenechává unést pozlátkem drahých kamer
a náročné postprodukce. Její videa jsou tak bezprostřední
a zároveň technicky nedokonalá jako tisíce dalších na
youtube. Přesto se od této záplavy videí nadšených filmařů
zásadně liší. Nejsou založená na prvoplánových vtipech,
jejich sdělení potřebuje víc času. Sluší jim velkoplošná
projekce víc než obrazovka monitoru. To, co se jí daří
zachytit skrytou kamerou, může vyznívat natolik ironicky, že
člověka napadne, jestli všechno není pečlivě zinscenováno.
Naopak inscenovaná videa, či spíše záznamy performancí,
jsou tak otevřená a prostá autorské stylizace, jako záznam
kamerou, kterou někdo během zkoušky zapomněl vypnout.
V posledních letech souběžně s tvorbou videí Daniela
maluje. I v obrazech si všímá všedních věcí kolem nás
a našich schémat, kterými si zjednodušujeme život.
Daniela není jenom pozorovatel vztahů ve svém okolí.
Prostředí, na které svojí tvorbou reaguje, důvěrně zná,
přesto se jí problémy, kterých si všímá, daří přesvědčivě
zobecnit. Snad budou časem tak platné, jako citáty jejích
textových instalací, kterými kdysi posela okolí svého
rodného městečka.

Narozena | Born 6. . 191
STUDIA | EDUCATION
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
(2000–2005)
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (2005–nyní)
Akademie výtvarných umění v Praze (2007)
Willem de Kooning Academy, hogeschool Rotterdam,
Nizozemí (2007)
Vystavuje od roku 2003 | Exhibitions since 2003
SAMOSTATNé VýSTAVY OD ROKU 2006 | SEPARATE
ExhIBITIONS SINCE 2006
2006 Naléhavé (s P. herotovou), Altán Klamovka, Praha
2007 Chtěla jsem namalovat jak se 40 židů modlí před
odletem, Galerie NoD, Praha
200 Vyrobit houpačku z pneumatiky s rockovým ďáblem,
Karlin studios, Praha
200 400 g polohrubé mouky, prášek do …
(s P. herotovou), Galerie Šternberk, Šternberk
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Nový prostor, 200, Jiří Ptáček, Panda bydlí v bílém domě
Umělec, 2007/2, Jiří Ptáček, Nové tváře – Daniela Baráčková

Daniela Baráčková does not get carried away by the glitz
of expensive cameras and costly postproduction. her
videos are as direct and technically imperfect as thousands
of others on YouTube, yet they differ significantly from
those produced by the flood of home video enthusiasts.
her videos are not based on straightforward humor; their
message needs more time to come across; a large screen
projection suits her better than a computer screen. What
she captures with her candid camera may come out so
ironic that one wonders whether the whole scene has
been carefully rehearsed. On the other hand, staged videos
– or rather, filmed performances – are as open and free of
authorial stylization as a footage taken by a camera that
someone forgot to switch off during a rehearsal.
In recent years, Daniela has painted in addition to making
videos. here too she focuses on ordinary things around
us and the routines we adopt to make our lives easier.
Yet she is not a mere observer of the relationships taking
place around her; having an intimate knowledge of the
environment she explores in her work, she can convincingly
generalize the issues she observes. Perhaps in time they will
be as valid as the quotations in the text installations which
she once scattered throughout the surroundings of her
native village.

ADRESA | ADDRESS
Nekvasilova 5/7
16 00 Praha 
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3. Trn, Meč, 2007, dvd ve smyčce, délka 3:30
Thorn, Sword, 2007, DVD loop, length 3:30
36

Trn, Meč, 2007, dvd ve smyčce, délka 3:30
Thorn, Sword, 2007, DVD loop, length 3:30
37

Prokop Bartoníček
Narozen | Born 24. 1. 193 Praha

že dílčí pokus o zachování anonymity ze strany těchto lidí
naopak nechává „obnažené“ výmluvné detaily o jejich
životě potvrzující naopak konkrétní, demystifikovanou
identitu. Do jejich soukromí se tak člověk dívá hlouběji, než
si zřejmě uvědomují. Pocit voyeurství, který se proto zdaleka
netýká jen pohledu na vybízející se těla, se autor snažil
znovuvytvořit v rámci instalace s infrasvětelnou baterkou,
se kterou si divák „odkrývá“ malou plochu jinak skryté
erotické fotografie na promítacím plátně. V zatemněném
prostoru divák zkoumá – s patřičnou rozpačitostí až
provinilostí – nejen cizí tělo, ale především mimoděčně
odhalený cizí život. Projektem „Všechno neschováš!“
nás Prokop Bartoníček vyzývá k zamyšlení nad dnešními
pohyblivými a stále méně jasnými „dělícími“ hranicemi
soukromí ale i osobní totožnosti samotné.

STUDIA | EDUCATION
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
UDK Berlin
KOLEKTIVNí VýSTAVY OD ROKU 2006 | GROUP
ExhIBITIONS SINCE 2006
2007 Network Streetart, Giant koncepti, Montaneli
Galerie Velryba, Praha
NoD, Praha
Indigo
WWW PREZENTACE | WEBSITE PRESENTATION
www.pebe.cz
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Kniha: UDK – „The Beauty of data“ (2007)
UDK – „Meta design“ (200)
Rozhovor: New York Times, Michael Kimmelman:
„Ztohoven“ (2007)

In recent years, Prokop Bartoníček has become a leading
figure in the young generation of artists focused on the
(seemingly limitless) expressive means of electronic or ‘new’
media with their capacity for crossovers in communication.
At the same time, however, he retains the valuable
dimension of a ‘classical’ artist able to create concentrated
plastic expression in real space, involving the viewer/visitor
in interactive participation. Bartoníček confesses of himself
that since he was very young he was ‘a kind of plumber/
electrician’ who was continually ‘joining and exploring
something’; his childhood playfulness and desire to create
‘an artificial man’ are now reflected in projects conceived
as a way of psychologically probing into human behaviour
and thought in the context of the contemporary world. In
his work, electronics are not simply a technical mediator
but a philosophical mirror placed up to a society that is, in
many regards, determined and influenced precisely by these
electronic media. Like Bartoníček’s ‘Vibrator’ of 200, his
latest work, ‘You Can’t hide Everything!’ of 2009 has its
starting point in the connection of virtual and real space.
In it, he focuses on the internet environment of amateur
pornography in which anonymous individuals share
photographic and text material concerning their ‘private’
sexual lives. Bartoníček was fascinated by how these
people’s partial attempt to preserve their anonymity in fact
‘laid bare’ many telling details of their lives, confirming
a specific and demystified identity. The observer thus looks
deeper into their private lives than they actually realise.
Bartoníček tried to recreate this feeling of voyeurism, which
therefore means much more than looking at bodies in
tempting poses, with an installation involving an infra
light torch that the viewer uses to ‘reveal’ a small patch
of an otherwise hidden erotic photograph on a projection
screen. In a darkened space the viewer explores – with
an appropriate sense of embarrassment, even guilt – not
only someone else’s body but above all someone else’s
unwittingly revealed life. With his project ‘You Can’t hide
Everything!’ Prokop Bartoníček challenges us to consider
the fluid and ever more obscure ‘dividing’ lines of private
space and personal identity itself.

I když se v posledních letech stává výraznou osobností
mladé generace umělců zaměřených na (zdánlivě bezbřehé)
vyjadřovací prostředky elektronických či „nových“ medií
s možnostmi výrazných komunikačních přesahů, Prokop
Bartoníček v sobě uchovává cenný rozměr „klasického“
tvůrce schopného soustředěného plastického vyjadřování
v reálném prostoru, a to s interaktivní účastí diváka/
návštěvníka. Autor o sobě přiznává, že byl od mala „takový
instalatér“, který stále „něco spojoval a zkoumal“; jeho
hravost a touha z dětství postavit si „umělého člověka“
se nyní promítají do projektů koncipovaných jako způsob
psychického sondování do lidského chování a myšlení
v souvislostech současného světa. Zde představuje
elektronika nejen technického zprostředkovatele, ale
i filozofické zrcadlo nastavené tváři společnosti, která je
v mnohém už podmiňována právě elektronickými médii.
Tak, jako realizace „Vibrátor“ (200), vychází nejnovější
projekt „Všechno neschováš!“ z propojení virtuálního
a fyzického prostoru. Zabývá se internetovým prostředím
amatérské pornografie, v němž anonymní jedinci vzájemně
sdílí fotografický a textový materiál týkající se jejich
„soukromého“ sexuálního života. Autora fascinovalo to,
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4. Bez názvu, 200, interaktivní instalace
Untitled, 200, interactive installation
3
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Petr Bařinka
Narozen | Born 9. 1. 1979 Zlín

To, že Petr Bařinka patří k výrazným autorům své generace,
potvrdila už jeho úspěšná účast na minulém ročníku
Zlínského salonu mladých. Jeho povýtce nápaditý a křehký
vizuální styl těží podněty z předmětného arzenálu
postindustriální společenské reality, zejména ze sféry
reklamy, billboardů, poutačů, počítačových grafických
výtvorů či komiksů. S tím úzce souvisí i technika jeho
projevu v rozsahu od počítačové animace přes video až
třeba po plastické figurativní kompozice z polyesterové
pryskyřice. Umělý svět reklamy je v jeho pojetí symbolem
světa člověka, který ho vytvořil, včetně některých jeho
negativních psychologických reziduí. Je nositelem příběhů
symptomatických s příběhy reálně žitými. „Animované“
figurky reklamních klipů jsou v této autorově významově
polyfunkční či poetické redakci nadány touhou po hlubší
a bezprostřednější komunikaci. Ta však zcela v souladu
s umělým prostředím a lidským bytím, jež současně
reprezentuje, vyznívá zpravidla spíše naivně, komicky
a možná až sarkasticky. V jeho kompozicích tak zrcadlí
především stav ohrožení bytostných hodnot stupňovanou
povrchností a prázdnotou naší globalizované současnosti.

STUDIA | EDUCATION
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (2000–2007)
Akademie umění v Aténách (2004)
Vystavuje od roku 1997 | Exhibitions since 1997
SAMOSTATNé VýSTAVY OD ROKU 2006 | SEPARATE
ExhIBITIONS SINCE 2006
2006 (s M. Šmeralem), Galerie Půda, Jihlava
Mortal Combat (s P. Strnadem), Galerie mladých,
Brno
KOLEKTIVNí VýSTAVY OD ROKU 2006 | GROUP
ExhIBITIONS SINCE 2006
2006 Pražské Povstání, Galerie Kavárna Spolek, Brno
Výstava studentů K. Gebauera, Dům umění, Opava
IV. Zlínský salon mladých, Dům umění, Zlín
Výstava studentů K. Gebauera, Galerie ve Dvoře,
Litoměřice
Sell Me Buy Me, Galerie U Dobrého Pastýře, Brno
2007 Výstava studentů K. Gebauera, Galerie ART FACTORY,
Praha
VIDEOSTOP, prostor SKUTEČNOST, foyer kino
SVĚTOZOR, Praha
200 Art Prague, Galerie Monmartre, Praha
Fajné Věci, hradec nad Moravicí
hygienická stanice, Praha
Popo Popular, hygienická stanice, Praha

lš

That Petr Bařinka is a major artist of his generation became
obvious during his successful appearance at the previous
staging of Zlín Youth Salon. his mostly inventive and fragile
visual style draws on stimuli from the objective arsenal of
postindustrial social reality, especially from the sphere of
advertising, billboards, banners, computer graphics and
comics. hence, the techniques of his artistic expression
range from computer animation to video to plastic figural
compositions made of polyester resin. he views the artificial
world of advertising as the epitome of the man who
created it, including some of its negative psychological
residues. he is the vehicle for stories symptomatic of the
stories of real life. The “animated” figures of promo clips,
redesigned by the artist to carry multiple meanings or
poetic values, are endowed with a desire for a deeper and
more immediate communication. This desire, however,
comes out as rather naive, comical, or even sarcastic, in
line with the artificial environment and human existence.
Bařinka’s compositions thus reflect above all a state of
endangerment of essential values through the increasing
superficiality and emptiness of our globalized present.

ADRESA | ADDRESS
Václavská 7
760 01 ZlínKudlov
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5. This is the END, 2009, instalace
This is the END, 2009, installation
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Simona Blahutová
Narozena | Born 23. 9. 190 Zlín

Absovenka pražské AVU projevovala svůj výrazný talent již
na Soukromé vyšší odborné škole umění ve Zlíně, kde sice
studovala sochařství, ale upoutávala na sebe pozornosti
svými technicky dokonale zvládanými, citlivými kresbami.
Její tvorba se plně rozvinula až po přestupu ze sochařské
školy Karla Nepraše do malířského ateliéru Michala
Rittsteina. Po instalacích koncipovaných z vlastních obrazů
v souvislostmi s do prostoru začleněnými předmětnými
prvky postupně přešla na obdobně tematizované čistě
malířské kompozice. Její současná tvorba má své kořeny
v době jejího studijního pobytu ve skotském Aberdeem
(2005), kdy výrazným způsobem nastoupila na cestu
konceptuální malby. Tematikou autorčiny tvorby se stal
svět postindustriální společnosti, komerce a reklamy,
jehož mechanismy v jistém smyslu zrcadlí i ve způsobu
její malby, pro kterou je příznačný značně redukovaný,
nezřídka k monochromitě inklinující, anebo například na
výrazné červeně, černě či žlutě zúžený kolorit. Důležitým
komunikativním rysem jejích pláten je už samotný způsob
komponování lidských postav a jejich fragmentů v obrazové
ploše, umocňovaný maximálně potlačeným odosobněným
malířským rukopisem. Jde o reklamní tvorbu evokující
malířské pojetí symbolizující realitu globalizovaného světa,
jehož mechanismy z bytí vytěsňují lidské individuality.

STUDIA | EDUCATION
Akademie výtvarných umění v Praze (2000–2006)
Gray School of Art, Aberdeen, Skotsko (2005)
Vystavuje od roku 2001 | Exhibitions since 2001
SAMOSTATNé VýSTAVY OD ROKU 2006 | SEPARATE
ExhIBITIONS SINCE 2006
2007 Milujte mého muže, Galerie v zahradě, Kolín
Pohár s třešínkou, Jiné Café, Zlín
200 WuMan, La Fabrika, Praha
Mini, Galerie Doma, Kyjov
KOLEKTIVNí VýSTAVY OD ROKU 2006 | GROUP
ExhIBITIONS SINCE 2006
2006 Diplomanti AVU, Národní galerie, Praha
Spoon Pool, GAVU, Praha
200 Tři, Dolmen Brno
Mladé setkání, Galerie výtvarného umění, hodonín
Dívčí sen, Reduta, Brno
WWW PREZENTACE | WEBSITE PRESENTATION
www.simona.net
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Ateliér 2006, č.14–15
Ateliér 2007, č. 25–26
Lidové noviny, Orientace – salon – galerie, 23. 9. 2006

Long before her graduation from Prague’s Academy of Fine
Arts, Simona Blahutová showed her considerable talent at
an art school in Zlín. There she studied sculpture, but it was
her technically perfect and sensitive drawings that attracted
attention. her work fully developed after her transfer from
Karel Nepraš’s sculpture school to the painting studio of
Michal Rittstein. From installations composed of her own
paintings and related objects, she gradually moved on to
similarly themed painting compositions. her current work
has its roots in her term of study in the Scottish city of
Aberdeen in 2005, where she took a major step towards
conceptual painting. The themes of Blahutová’s work
include postindustrial society, commerce and advertising.
The mechanisms of this realm are also in a sense reflected
in her painting technique, characterized by significantly
restrained colors, often inclining toward monochromic or
with a predominant red, black, or yellow. An important
communicative feature of her canvases is the very way in
which she composes human figures and their fragments
on the canvas plane, enhanced by a painter’s maximally
suppressed, depersonalized handwriting. The result is an
advertisement evoking a painter’s approach that symbolizes
the reality of the globalized world, whose mechanisms
displace human individuals.

ADRESA | ADDRESS
Lesní čtvrť II/3494
760 01 Zlín
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6. Pohled do tváře času (Dostaveníčko na kraji světa), 2009, akryl, olej, sprej, plátno, 10 × 120 cm
Looking Time in the Face (Rendezvous at the End of the World), 2009, acrylic, oil, spray, canvas, 10 × 120 cm
7. Alegorie hořícího času, 200, olej, akryl, sprej, plátno, 10 × 120 cm
Allegory of Time Burning, 200, oil, acrylic, spray, canvas, 10 × 120 cm
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Alegorie hořícího času, 200, olej, akryl, sprej, plátno, 10 × 120 cm
Allegory of Time Burning, 200, oil, acrylic, spray, canvas, 10 × 120 cm
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Ondřej Brody
Narozen | Born 22. 3. 190 Praha

Tvorba Ondřeje Brodyho je naprosto jedinečným příkladem
pohybu na hranicích umění a veřejného dialogu. Jeho
realizace se především ptají po důvodu a udržitelnosti
různých společenských vymezení, po morálních hodnotách
či etických pravidlech. Výtvarná podoba jeho prací bývá
různorodá, ale základní významový směr je stále zřejmý
– Brody diváky (i účastníky) opakovaně vybízí k úvaze
o konvencích, o pojetí umění, o společenských normách.
Jeho akce bývají daleko za hranicí běžného vkusu
a konvenčních postojů, zasahují například do pornografie,
přinášejí riziko fyzického ohrožení samotnému umělci či
dalším účastníkům akce, bez zaváhání zveřejňují intimní
věci, které na veřejnost „nepatří“. Projektem pro výstavu
Finalistů Ceny J. Chalupeckého v Domě pánů z Kunštátu
v roce 200, kdy si na objednávku nechal namalovat sérii
obrazů čínskými nájemnými malíři, se umělec výrazně
dotkl závažných globálních problémů, včetně totalitního
potlačování svobody. Navíc se jako ryzí konceptualista
a performer představil malbou (!), jako by chtěl s nadsázkou
poukázat na to, že tuto cenu pro mladé umělce již dlouho
nezískal žádný malíř. Důvodů, proč hledat odpovědi na jeho
otázky, stále přibývá.

STUDIA | EDUCATION
Akademie výtvarných umění v Praze (2000–2005)
Universität der Künste, Experimental Media, Berlín,
Německo (2003–2004)
higher Institute for Fine Arts, Antwerpy, Belgie
(2006–2007)
Vystavuje od roku 2001 | Exhibitions since 2001
SAMOSTATNé VýSTAVY OD ROKU 2006 | SEPARATE
ExhIBITIONS SINCE 2006
2006 Personal Train, two person show (s M. Pěchoučkem),
Galerie J. Švestky, Praha
2007 Painting China Now, solo show (s K. Paetau), Kiosk,
Ghent, Belgie
Pet Painting Salon, two person show (s K. Pateau),
De Warande, Turnhout, Belgie
KOLEKTIVNí VýSTAVY OD ROKU 2006 | GROUP
ExhIBITIONS SINCE 2006
200 Lost and Found, De Waag, Amsterdam, holandsko
Casino Dating, Casino Luxembourg, Luxembourg
Finalisté ceny Jindřicha Chalupeckého, Dům umění,
Brno
2009 Weiner Wurst, Mirek, Příroda se na něm vyřádila,
Ateliér Josef Sudek, Praha

rh

The work of Ondřej Brody is a unique example of art
bordering on public dialogue. his realizations mainly raise
questions about the reasons for and sustainability of various
social definitions, moral values and ethical rules. The
artistic form of his works is rather varied, but their general
semantic direction is always clear: Brody repeatedly invites
viewers (and participants) to rethink existing conventions,
art concepts, and social norms. his events tend to go
far beyond common taste and conventional attitudes,
extending for example to the sphere of pornography,
exposing the artist himself and other event participants
to physical risks, and airing without hesitation intimate
themes that are not “fit” for public discourse. For an
exhibition of the finalists of the 200 Jindřich Chalupecký
Award at Brno‘s house of the Kunštát Lords, Brody had a
series of paintings produced by Chinese painters, thereby
significantly touching upon serious global issues, including
totalitarian oppression of freedom. Moreover, while an
orthodox conceptualist and performer, he presented
himself through painting (!), as if trying to suggest that no
painter had received this youth artist award for a long time.
There are more and more reasons to look for answers to
Brody’s questions.

WWW PREZENTACE | WEBSITE PRESENTATION
www.ondrejbrody.org
www.brodypateau.com
ADRESA | ADDRESS
Za sídlištěm 22
143 00 Praha 4Komořany

rh

. Profesionální nevěra, 2009, videoprojekce
Professional Cheating, 2009, videoprojection
44

(z cyklu) Příroda se na něm vyřádila, 200, fotografie
(from a series) Nature Went All Out on him, 200, photography
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Oldřich Bystřický
Oldřich Bystřický měsíčně procestuje tisíce kilometrů
mezi Žeravicemi u Kyjova, Brnem a Prahou. hledá
velkoměstská zátiší a když se jich dostatečně nasytí, vrací
se zpět do prostředí rurální krajiny. Nikde nevydrží déle
než pár dní. Setrvání na místě provází věčné přelévání
nálad, které ukončí až další cesta. Se změnou prostředí se
mění i potřeba vyjádřit se. Venkov s sebou nese intimní
fotoperformance. Městská zákoutí doplňuje papírovými
objekty. Ve vlaku během svých cest kreslí. Když si najde
přece jenom čas, má možnost nebo musí setrvat na jednom
místě, věnuje se převážně malbě. Objekty zanechané
napospas městu do jisté míry vycházejí z estetiky streetartu.
Zároveň se podobají architektonickým modelům. Vedle
nánosů grafitti, či zbytků reklam, ani výrazná barevnost
nebrání krabicím přežít i pár týdnů. O. B. počítá s interakcí
diváka. Objekty jsou variabilní a jejich objevitel si je může
upravit podle sebe. Téma utopistické architektury jej provází
i v malbě. O. B. se stejně jako jeho oblíbení architekti
dotýká hranice, kdy ještě architektura muže sloužit něčemu
jinému než sama sobě.

Narozen | Born 23. 9. 191 Kyjov
STUDIA | EDUCATION
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
(2001–2006)
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického
v Brně (2006–200)
Vystavuje od roku 2000 | Exhibitions since 2000
KOLEKTIVNí VýSTAVY OD ROKU 2006 | GROUP
ExhIBITIONS SINCE 2006
2006 Bez titulu, Konvikt, Olomouc
2006 Na hranici skutečnosti (s D. Zouharovou), UCUP
Konvikt, Olomouc
2007 Prostor (se S. Kučerovou), výstavní síň, Litovel
2007 UN/UTILITY, Benzínka u Slaného
200 The Best of Malba 1, Reduta, Brno
200 13 x FaVU, Výstavní síň Synagoga, hranice na Moravě
200 Místo nahoře, Galerie Sýpka, Vlkov
200 Místní lidová tvořivost, Bohuslavice u Kyjova
200 163 m2, Galerie Šternberk, Šternberk
200 Cargo – Art in Box, Boraros Tér, Budapešť

mf

Oldřich Bystřický travels thousands of kilometers every
month between Žeravice in south Moravia, Brno, and
Prague. he looks for urban still lifes and when he has
had enough, he returns to the rural landscape. he never
stays in one place for more than a few days; each stay
is accompanied by mood swings that are only ended by
another journey. And with the change of climate comes a
change in one’s need to express oneself. The countryside
calls for intimate photographic performances; he
supplements urban still lifes with paper objects, and on the
train he draws. When he finds time and can or must stay in
one place, he mainly pursues painting.
The objects he leaves at the mercy of the city are to some
extent based on the aesthetics of street art, while at the
same time resembling architectural models. Covered
with a coat of graffiti, fragments of advertisements, and
prominent colors, the cardboard boxes often survive in
place for up to several weeks. Oldřich relies on interaction
with the viewer – the objects are variable and their finders
can modify them to their own taste. his motifs of utopian
architecture also show in his paintings. Like his favorite
architects, Oldřich touches a sphere in which architecture
can still serve something other than itself.

WWW PREZENTACE | WEBSITE PRESENTATION
http://benzinka.ooz.hu/Pictures?&func=subcat&id=7
http://www.cargocz.org/200/Budapest/Artists/
BystrickyOldrich
http://www.cargocz.org/200/Budapest/Gallery
ADRESA | ADDRESS
696 47 Žeravice 115

mf

9. Patra, 2009, sprej, plátno, 150 × 195 cm
Storeys, 2009, spray, canvas, 150 × 195 cm
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Patra, 2009, studie, propiska, papír, 7 × 10 cm
Storeys, 2009, study, ballpoint, paper, 7 × 10 cm
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Katarína Czikorová
Katarína Czikorová vytvára filmové animácie. Znakovo
subtílne obrazy príbehov, minimalistická farebnosť a jemná
kresba sú v kontraste s témami, ktoré animuje. Vojna,
strata istoty (Thief of Chilhood), ale aj psychické problémy
a regresy v živote žien (Neobyčajný príbeh dvoch obyčajných
dám, 2003) a stereotypy vidí vo vzoroch a vzťahoch (napr.
krásna/škaredá, chorobne chudá/obézna). Czikorovej filmy
jednoduchými prostriedkami vyjadrujú zdanlivo jednoduché
a jasné problémy. Vážne, ale zároveň aj bežné témy dneška
vyjadruje vizuálne nežným, rozprávkovým a komixovým
štýlom hudobného videoklipu. Nezáväznú ľahkosť bytia
figurálnych situácií narúša vtip, irónia a karikatúra, ktoré
dosahuje detským a naivným videním problémov. Významy
príbehov reprodukuje zámerne neakademickou, ale graficky
intímne tvorenou kresbou. Krátky animovaný film Beauty
now tematizuje v spoločnosti uctievaný vzor ženskej krásy
a jeho absurditu. Za 59 sekundovú animáciu Pod vodou
o narodení dieťaťa získala na festivale Azyl v Bratislave
v roku 2005 1. miesto.

Narozena | Born 20. 3. 192
STUDIA | EDUCATION
Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě
Vystavuje od roku 2003 | Exhibitions since 2003
SAMOSTATNé VýSTAVY OD ROKU 2006 | SEPARATE
ExhIBITIONS SINCE 2006
2007 hot Dog, Mestská galéria, Rimavská Sobota
KOLEKTIVNí VýSTAVY OD ROKU 2006 | GROUP
ExhIBITIONS SINCE 2006
2006 Umenie miesta, Mestská galéria Rimavská Sobota
2007 absolventi VŠVU, Dom umenia, Bratislava
200 Dva uzly/Two points, Galéria J. Koniarka, Trnava
Bienále grafického dizajnu, Brno
New Media Explorer, Východoslovenská galéria,
Košice, Europa Shopping Centre,
Banská Bystrica, Shopping Palace, Zlaté Piesky,
Bratislava
10. International Film Festival, Bratislava

gg

Katarína Czikorová is a film animator. The subtle semantics
of her story images, her minimalist use of colors and
delicate lines contrast with the themes of her films. These
include war, the loss of confidence (Thief of Chilhood), as
well as psychological difficulties, regressions in women’s
lives (An Extraordinary Tale of Two Ordinary Ladies, 2003)
and social stereotypes, which she sees in paradigms and
relationships (e.g. beautiful/ugly, sickly skinny/obese).
Czikorová’s films use simple means to express seemingly
simple and straightforward issues. She treats serious yet
at the same time common themes of the day through the
visually tender, fairytalelike and comic bookish style of the
music video clip. The casual lightness of being of her figural
scenes is disrupted by humor, irony and caricature, achieved
by regarding the issues through childlike and naive optics.
The drawing technique through which she breathes life into
her stories is intentionally nonacademic, but graphically
intimate. The short animated film Beauty Now deals with
the worship of female beauty within society and reveals its
absurdity. her 59second animation Under Water, about
a child’s birth, won first place at the 2005 Azyl festival in
Bratislava.

LITERATURA | LITERATURE
Slovak Rep. IN: Designum 4/200, str. 19, 22
ADRESA | ADDRESS
Veterná 69
979 01 Rimavská Sobota

gg

10. Beauty Now, 200, animace, barva, 1 min. 24 s.
Beauty Now, 200, animation, colour, 1 min. 24 sec.
4

Beauty Now, 200, animace, barva, 1 min. 24 s.
Beauty Now, 200, animation, colour, 1 min. 24 sec.
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Michal Czinege
Podoba súčasnej maľby sa v podaní Michala Czinegeho
konštituuje výskumom a spracovaním vizuálnej predlohy,
nájdenej fotografie alebo privlastnenej filmovej sekvencie,
jej následným prekódovaním a transformovaním do nového
príbehu, ktorého atmosféra je voľne otvorená interpretácii
percipienta a jeho schopnosti dešifrovať asociácie spojené
so skúsenosťou virtuálneho prežívania sveta. Jeho obraz nie
je projekciou predmetného sveta, hoci v ňom takmer vždy
rozoznávame ľudskú figúru. Komponovanie zobrazenej
situácie maľby je príbuzné komponovaniu obrazu vo
filmoch. Akcentuje moment z inej perspektívy, zvyčajne
pohľadom spoza časti figúry vchádzajúcej do obrazu,
pričom striedaním rozostretých a kontrastných vrstiev
prehlbuje čitateľnosť šifrovanej scény, v ktorej formuje nový
systém obnovovania opätovných významov.

Narozen | Born 30. 4. 190 Bratislava
STUDIA | EDUCATION
Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě (2000–2006)
Vystavuje od roku 2001 | Exhibitions since 2001
SAMOSTATNé VýSTAVY OD ROKU 2006 | SEPARATE
ExhIBITIONS SINCE 2006
2006 Stratený ostrov, Michal Czinege v ateliery O. Mrvovej,
Tranzit Studios, Bratislava
2007 Double Scapes, Trnavská synagóga, Trnava
2007–200 Emergencia figúr, Galéria Slovenská sporitelňa,
Bratislava
200 horor Vacui (s E. Šille), Slovenský institút, Řím

zlm

LITERATURA | LITERATURE
Silvia Čúzyová, Portrét / Michal Czinege, Profil 3–4 / 2007
Peter Michalovič, Michal Czinege, Anthropos, č. 

The contemporary painting presented by Michal Czinege is
based on the research and preparation of a visual precursor
– a found photograph or an adopted film footage, which
is in turn recoded and transformed into a new story. The
atmosphere of the new story is open to free interpretation
by the percipient and his or her ability to decipher
associations connected with the virtual experience of the
world. Czinege’s paining is not a projection of the objective
world, although we can almost always recognize a human
figure. The composition of his paintings is related to image
composition in film; it emphasizes views from unusual
perspectives, usually from behind a figure entering the
painting; an alternation of blurred and highcontrast layers
deepens the readability of the encoded scene, in which
a new system of renewal of recurring meanings is taking
place.

ADRESA | ADDRESS
Štefánikova 31
11 05 Bratislava

zlm

11. Boxer 2, 2007, akryl, plátno, 10 × 200 cm
Boxer 2, 2007, acrylic, canvas, 10 × 200 cm
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Boxer 2, 2007, akryl, plátno, 10 × 200 cm
Boxer 2, 2007, acrylic, canvas, 10 × 200 cm
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Michal Černušák
Michal Černušák patrí ku generácii mladých slovenských
maliarov, ktorí výrazne určujú podobu súčasnej maľby.
Ešte počas štúdia na Vysokej škole výtvarných umení
v Bratislave upozornil zväčša veľkorozmernými maľbami,
v ktorých skĺbil jazyk grafity, surrealistickej snovosti
a konkrétnosti dokumentárnej fotografie. Tieto rôznorodé
inšpirácie Michal Černušák bravúrne zjednocuje maliarskym
rukopisom, ktorý ráta s efektami rôznych maliarskych
techník. Doteraz najsilnejšia séria nočných a daždivých
mestských ulíc a bulvárov, je nahradená aľbami, ktoré
otvárajú témy, nie pre slovenskú maľbu až tak vlastných.
Je to predovšetkým politický podtext, ktorý je silne viditeľný
a pôvodná ľúbivosť prvých autorových malieb je tak
posunutá do roviny kritického postoja.

Narozen | Born . 6. 192 Zvolen
STUDIA | EDUCATION
Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě
Vystavuje od roku 199 | Exhibitions since 199
SAMOSTATNé VýSTAVY OD ROKU 2006 | SEPARATE
ExhIBITIONS SINCE 2006
2007 Město x, GJK, Trnava
Černušák vs. Bicek, Soga, Bratislava
200 Playing with God, A.M.10, Praha
KOLEKTIVNí VýSTAVY OD ROKU 2006 | GROUP
ExhIBITIONS OD ROKU 2006
2007–200 CZ + SK, Wannieck Gallery, Brno
200 Pulse, New York, USA
Essl Award di Essl, Museum Sammlung Essl, Vídeň

bj

Michal Černušák belongs to a generation of young
Slovak painters who are playing a major role in shaping
contemporary painting. While still a student at Bratislava’s
Academy of Fine Arts and Design, he captured attention
with his largescale paintings combining the language
of graffiti, surrealist dreaminess, and the concreteness of
documentary photography. Černušák masterfully unites
this wide spectrum of inspirations with his handwriting,
based on the effects of various painting techniques. his
previously most powerful series of nighttime or rainy city
streets and boulevards has now been replaced by paintings
that open themes much less common in Slovak painting.
These include above all a highly visible political undertone,
moving the artist from the showiness of his earlier works
towards a more critical stance.

WWW PREZENTACE | WEBSITE PRESENTATION
www.cernusak.com
LITERATURA | LITERATURE
Encounters, Vídeň – Budapešť – Praha
Flash Art, 2006, 200
ADRESA | ADDRESS
Družstevná 9
920 01 hlohovec

bj

12. Playing With God, 200, akryl, olej, plátno, 20 × 30 cm
Playing With God, 200, acrylic, oil, canvas, 20 × 30 cm
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Playing With God, 200, akryl, olej, plátno, 20 × 30 cm
Playing With God, 200, acrylic, oil, canvas, 20 × 30 cm
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Lucia Dovičáková
Lucia Dovičáková sa prezentuje neidylickou maľbou
znepokojivých scén. Jej maľovanie, ktoré nebazíruje na
akademickej čistote a konečnosti procesu, mieša osobné,
nereálne, vyšinuté a bláznivé grotesky. Prekračovanie
hraníc peknej maľby má dôvod v zámere jej osobnej
výpovede. R. Gregor v texte k autorskej výstave v Galérii
C. Majerníka označuje charakter uvažovania a zámerne
insitný štýl autorky ako pohybujúci sa medzi punkom, bad
painting a art brut. Jedná sa o jeden z prejavov nástupu
neoexpresívnych tendencií v slovenskej maľbe, ktorú
Dovičáková poznačuje svojimi spomienkami na detstvo,
ale aj videním života „okolo“. V prezentovaných maľbách
prináša navyše jadrný skurilný humor (vlčie oči koňa) spolu
so symbolickými kvalitami sna, vízie či autorkiných mýtov.

Narozena | Born 15. 6. 191 Košice
STUDIA | EDUCATION
Fakulta umění Technické univerzity v Košicích
Vystavuje od roku 2002 | Exhibitions since 2002
SAMOSTATNé VýSTAVY OD ROKU 2006 | SEPARATE
ExhIBITIONS SINCE 2006
2006 Waiting, Cik cak centrum, Bratislava
200 Secret, IC Culture train, Košice
Moje malé, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava
KOLEKTIVNí VýSTAVY OD ROKU 2006 | GROUP
ExhIBITIONS SINCE 2006
2006 New generation, Moravská galéria, Žilina
2007 hartworkers, Stanica, Žilina
East of Eden, Karlín studios, Praha
200 1960 – súčasnosť, Galerie hlavního města Prahy

gg

Lucia Dovičáková produces nonidyllic paintings of
disturbing scenes. her technique, which does not insist on
academic purity and finality of process, blends personal,
unreal, freakish and crazy comedies. her excursions
beyond the borders of aesthetically pleasing painting stem
from the intentions of her personal confession. In a text
accompanying her exhibition at Galéria C. Majerníka,
R. Gregor writes that Dovičková’s thinking and her
intentionally naive style lie between punk, bad painting,
and art brut. Dovičáková is one of the representatives of
neoexpressionist tendencies in Slovak painting, which
show in her childhood memories and her depiction of the
life “around”. In the selected paintings she even delivers
an earthy, clownish humor (a horse with wolf’s eyes) along
with symbolic qualities of dreams, visions or the author’s
personal myths.

WWW PREZENTACE | WEBSITE PRESENTATION
dovicakova.hartworker.org
LITERATURA | LITERATURE
http://kultura.sme.sk/c/393079/LuciaDovicakovabude
matvystavuMojemale.html
katalogy: East of eden
Nová generácia
ADRESA | ADDRESS
humenská 10
Košice
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13. Kone, 2009, akryl, plátno, 100 × 60 cm
horses, 2009, acrylic, canvas, 100 × 60 cm
14. Dead can dance, 200, akryl, plátno, 60 × 70 cm
Dead can dance, 200, acrylic, canvas, 60 × 70 cm
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Kone, 2009, akryl, plátno, 100 × 60 cm
horses, 2009, acrylic, canvas, 100 × 60 cm
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Mira Gáberová
Mira Gáberová sa venuje najmä videoartu a maľbe, ale aj
kresbe, fotografii, inštalácii či public – artu. Typická poetická
nálada autorkiných videí, sprostredkúva pohľady do
symbolických svetov, zábery na akoby nevedomo – snové
činnosti postáv, ktoré sú asociatívnym strihom poprepájané
s pohľadmi na predmety, alebo krajiny. Intimitu a patetickú
atmosféru súkromnej vizuálnej šifry výrazovo podčiarkuje
premyslene vkladanou zvukovou stopou. Popri príznačnej,
emócie vyvolávajúcej, subjektívne ladenej tvorbe sa
nevyhýba ani konceptuálno – generatívnym experimentom,
kedy ešte nezostrihaný a neozvučený filmový materiál
vkladá do vopred určenej šablóny, kopírujúcej strih
staršieho videa, vyrobeného na zákazku. V maliarskej
tvorbe postupuje v intenciách od abstrahovaných foriem až
k predmetnému zobrazovaniu, pričom špecifickú inklináciu
možno vysledovať v autorkinom záujme o dekoratívnu
ornamentálnu estetizáciu, využívanú ako symbolicko
– myšlienkovú vrstvu obrazovej skladby.

Narozena | Born 7. 3. 1979 Lučenec
STUDIA | EDUCATION
Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě (2000–2006)
University of Newcastle, Newcastle upon Tyne (2002)
Academy of Fine Arts, Budapešť (2002)
Vystavuje od roku 2003 | Exhibitions since 2003
SAMOSTATNé VýSTAVY OD ROKU 2006 | SEPARATE
ExhIBITIONS SINCE 2006
2007 Workshop 002, Tranzit Bratislava
200 Private Light, Open Gallery, Bratislava
Edit, Gallery 13m3, Bratislava
Intimne nebytie, Gallery Nové Zámky
2009 PROOF (M. Kvetan, M. Gáberová), Bastart Gallery,
Bratislava
WWW PREZENTACE | WEBSITE PRESENTATION
www.miragaberova.com

zlm

Mira Gáberová focuses mainly on video art and painting,
but does also drawing, photography, installations and
public art. The typical poetic mood of her videos mediates
views of symbolic worlds; she films scenes of the seemingly
unconscious or dreamy activities of characters, which are
in turn associatively intermingled with shots of objects
or landscapes. The intimacy and pathetic atmosphere
of Gáberová’s own visual code is underscored by the
thoughtful insertion of audio. While her typical work
provokes emotions and is subjectively inclined, Gáberová
will not shrink from conceptualgenerative experiments, in
which she inserts unedited and soundless film footage into
an already existing template that follows the editing pattern
of an earlier, madetoorder video. her paintings range
from abstract forms all the way to objective depiction. The
author shows a specific inclination towards decorative and
ornamental aesthetization, used as the symbolicideational
dimension of a visual composition.

ADRESA | ADDRESS
Barakova 20
94 01 Lučenec

zlm

15. , 2007, videoprojekce, 3 min. 20 sec.
, 2007, videoprojection, 3 min. 20 sec.
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, 2007, videoprojekce, 3 min. 20 sec.
, 2007, videoprojection, 3 min. 20 sec.
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Ladislava Gažiová
Narozena | Born 16. 11. 191 Spišská Nová Ves

O Ladislavě Gažiové se většinou mluví jako o malířce,
i když je toto označení podle mého názoru v jejím
případě značně zúžené. Tato absolventka Ateliéru
konceptuální a intermediální tvorby Jiřího Davida na Vysoké
uměleckoprůmyslové škole v Praze totiž jednoduchou
sprejovou technikou vytváří nejen klasické obrazy, ale
i rozměrné i drobné in situ instalace. V jejích dílech můžeme
najít inspiraci komiksem, klubovou subkulturou, graffiti,
street artem, to ovšem nemění nic na jejich naprosté
vizuální originálnosti. Zračí se v nich tu melancholie, tu
cynický pohled na svět kolem nás, tu hravost a naděje.
V roce 200 se Lada stala laureátkou Ceny kritiky za
mladou malbu, kterou uděluje Sdružení výtvarných kritiků
a teoretiků. Její samostatná výstava v Galerii kritiků v Paláci
Adria v Praze, která toto ocenění následovala, byla pro
mě důkazem, že se jedná o suverénní mladou umělkyni,
která si jednoduchými prostředky dokáže podmanit i tak
komplikovaný prostor.

STUDIA | EDUCATION
Technická univerzita, Fakulta umění, Košice (2000–2002)
Akademie výtvarných umění v Praze (2002–2003)
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (2003–200)
Ecole Estienne Supriere, Paris (2006)
Vystavuje od roku 2002 | Exhibitions since 2002
SAMOSTATNé VýSTAVY OD ROKU 2006 | SEPARATE
ExhIBITIONS SINCE 2006
2006 Žijem v detskej izbe ako mrtvy pes, A.M.10 galerie,
Praha
Temeraf, Galerie Escort, Brno
2007 I like pizza, Galerie Půda, Jihlava
Beth Ditto, Galerie Klamovka, Praha
200 Na červenú stojíš krátko, stojíš celé roky, České
centrum, Bukurešť
Bež, než sa s teba stane jež, Galerie u Bílého
jednorožce, Klatovy
Včera jsem vydesinfikoval celý nebe, Galerie Kritiků,
Praha

pm

Ladislava Gažiová is usually described as a painter,
although in her case this designation seems to be unduly
narrow. A graduate of Jiří David’s Studio of Conceptual
and Intermedia Art at Prague’s Academy of Arts, Design
and Architecture, she uses a simple spray technique to
create standard paintings as well as large or small in situ
installations. her works are inspired by comic books, club
subculture, graffiti and street art, while taking nothing
away from her absolute visual originality. At times they
reflect melancholy, and at times a cynical view of the
surrounding world, and yet other works reflect playfulness
and hope. In 200 Lada received the Critics’ Prize for
Youth Painting, awarded by the Association of Art Critics
and Theorists. her independent exhibition at the Critics’
Gallery at Prague’s Palác Adria, which followed the award,
established that Ladislava Gadžiová is a masterful young
artist capable of deploying simple means to conquer even
a complex space.

LITERATURA | LITERATURE
katalog Prague Biennale 3, str. 19
Art&Antiques 10/2006, Lenka Lindaurová, profil
UNI 1/2007, str. 3233, Ondřej Váša, PŔíBĚhY z černé
skřínky
RESPEKT 35/2007 str. 14–15, Karolína Ryvolová, Nikdo
nevěděl, co jsem zač
Umělec 4/2007, str. 2225, Petr Brožka, Melancholia
Týden 07/200, Sabina Bočanová
Katalog Resetting, 200
Katalog Včera jsem vydesinfikoval celý nebe, 200
ADRESA | ADDRESS
U Smaltovny 30
170 00 Praha 7
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16. Bez názvu, 200, sprej, plátno, 275 × 600 cm (diptych)
Untitled, 200, spray, canvas, 275 × 600 cm (diptych)
5

Bez názvu, 200, sprej, plátno, 275 × 600 cm (diptych)
Untitled, 200, spray, canvas, 275 × 600 cm (diptych)
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David hanvald
Malířský projev studenta posledního ročníku Vysoké školy
uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru S. Diviše překvapuje
svou vytříbeností, osobitostí a zralostí. Jeho systémové,
konstruující myšlení, které odhaluje v nečekaných věcech,
nebo dosud okrajových projevech nejrůznějšího lidského
praktikování poukaz k jakémusi zatím nepostřehnutému
smyslu se neoddělitelně spojuje s ryze malířskou
senzibilitou, se schopností, ba nutkavostí malířského gesta
rovnocenně velkoryse budujícího racionální tajemnost
obrazového prostoru.

Narozen | Born 1. 12. 190 Liberec
STUDIA | EDUCATION
Fakulta výtvarných umění, Ústí nad Labem (2000–2001)
Technická univerzita Liberec (2001–2002)
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (2003)
Vystavuje od roku 2004 | Exhibitions since 2004
KOLEKTIVNí VýSTAVY OD ROKU 2006 | GROUP
ExhIBITIONS SINCE 2006
2006 Konfrontace mladých autorů, Artkontakt Brno,
Galerie xxL Louny, Galerie Vltavín, Praha
2007 Naše srdce, Dům umění, Brno
Kráska a zvíře, Galerie Nová síň, Praha
200 VŠVU/VŠUP, Galerie VŠUP, Praha
Česka vzorek, Galerie ASA, Sarajevo
CZSK, Wannieck gallery, Brno
2009 Cena kritiky za mladou malbu, Galerie Kritiků, Praha

in

The painting expression of David hanvald, a student in his
final year at Stanislav Diviš’s studio at the Academy of Arts,
Architecture and Design in Prague, displays astonishing
sophistication, originality and maturity. his systematically
constructive thought reveals a reference to a hitherto
unnoticed meaning in unexpected objects or peripheral
forms of expression to be found in diverse human practices.
This thought is inextricably linked with a purely painterly
sensibility, with the ability, compulsion even, of the painterly
gesture that has an equal role to play in monumentally
building up the rational mystery of the pictorial space.

SAMOSTATNé VýSTAVY OD ROKU 2006 | SEPARATE
ExhIBITIONS SINCE 2006
200 Klíčové krajiny, Galerie GFJ, Kutná hora

in

ADRESA | ADDRESS
SNP 22
466 01 Jablonec nad Nisou

17. Cyklus hubáček I., 200, akryl, olejový fix, plátno, 260 × 200 cm
hubáček I series, 200, acrylic, oil marker, canvas, 260 × 200 cm
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Konstrukční portréty – epileptická žena, 2007, akryl, sprej, pláno, 260 × 200 cm
Construction portraits – An epileptic woman, 2007, acrylic, spray, canvas, 260 × 200 cm
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Petra herotová
Narozena | Born 3. 6. 190 Ostrava

Petra herotová absolvovala intermediální a konceptuální
ateliér Jiřího Davida na pražské VŠUP a za svou diplomovou
práci Spinning získala roku 2007 ocenění Start point,
tentokrát udílené v konkurenci devatenácti diplomantů
akademií z celé Evropy. Uměleckou veřejnost a kritiku
ovšem zaujala již dříve, zejména cyklem kreseb Taťkovy
výroky (2005–2006). Osobnost autorčina otce plynule
vkročuje do podstatné části její konceptuální tvorby, jež
je vždy přímo nebo alespoň druhotně určována osobními
vazbami. Obsáhlé cykly kreseb, nejčastěji vedené obyčejnou
propiskou a vycházející z formální jednoduchosti, se blíží
komiksovému stylu, který invenčně zachází s ikonami
obyčejného lidského života, nezřídka s určitými groteskními
podtexty. Autorce není vlastní pouze médium kresby, se
stejnou samozřejmostí se pohybuje ve videu a vzdálena jí
není ani lehkost intermediálních přesahů jednotlivých děl.
Ryze osobní P. herotová podrobuje svůj životní prostor
umělecké hře, systematicky vedené a jasně formulované.
Je nejen umělkyně, ale i galeristka, jak výstižně ilustrují
na Salonu prezentované bezprostřední kreslířské reflexe
čerpající ze života v Blansku a tamní městské galerie.

STUDIA | EDUCATION
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického
v Brně (199–2004)
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (2004–2007)
Vystavuje od roku 2004 | Exhibitions since 2004
SAMOSTATNé VýSTAVY OD ROKU 2006 | SEPARATE
ExhIBITIONS SINCE 2006
2006 Raz, dva, tři….., Galerie Entrance, Praha
2007 Miris, Galerie Eskort, Brno
200 Džudžingy, Galerie u Bílého jednorožce, Klatovy
400 g polohrubé mouky… (s. D. Baráčkovou), Galerie
Šternberk, Šternberk
2009 100% blue, Galerie 207, Praha
Světlo, barva, hmota, tvar, Galerie mladých, Brno
WWW PREZENTACE | WEBSITE PRESENTATION
www.petraherotova.com

pp

LITERATURA | LITERATURE
Ateliér č. /2006, Umělecké stavy mysli, str.16, autor: Josef
Brož
Ateliér č. 13/2006, Indikace v pohybu, str. 2, autor: Edith
Jeřábková
Ateliér č. 19/2007, Start Point 2007, str. 1, autor: Edith
Jeřábková
Art&Antiques, Start Point 2007, září 2007, str.70, autor:
Anna Maximová
Nový prostor č. 312/200, Třeba se jednou vrátí slavní,
str.23, autor: Jiří Ptáček
Umělec 3/2006, Nové tváře/Petra herotová, str.4, autor:
Jiří Ptáček
Katalogy:
Start Point 2007, vydala Galerie Klatovy/Klenová, 2007
Mám ráda A čtyřku (kresby 2005200), vydala Galerie
Klatovy/Klenová, 200

Petra herotová graduated from Jiří David’s intermedia and
conceptual studio at Prague’s Academy of Arts, Architecture
and Design. her master’s thesis, Spinning, received the Start
Point Prize in 2007 in a contest of 19 art school graduates
from all over Europe. Earlier she had intrigued gallery
goers and art critics mainly with her drawing series Daddy’s
Pronouncements 2005–2006). The author’s father appears
in a major portion of her conceptual works, which are
always directly or at least indirectly determined by personal
connections. Extensive series of drawings, most often
executed in ordinary ballpoint pen and following a simple
form, approximate the comics style, which treats icons of
ordinary human life with invention and often with comic
undertones. The author is not only an experienced drawer;
she feels equally comfortable in the field of video art and
will not shy away from intermedia overlaps in individual
works. Purely personal, herotová subjects her living space
to a systematically managed and clearly defined artistic
game. In addition to being an artist, she is also a curator,
as is aptly illustrated by her drawings exhibited at the Salon
offering immediate reflections on her life in Blansko and its
municipal gallery.

ADRESA | ADDRESS
Slavíkova 4403/37
70 00 OstravaPoruba

pp

1. Pohledy z Blanska, 200–2009, série 7 kreseb na pohlednicích, propiska, samolepka, retušovací tekutina
Views from Blansko, 200–2009, series of 7 drawings on postcards, ballpoint, sticker, retouch liquid
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Pohledy z Blanska, 200–2009, série 7 kreseb na pohlednicích, propiska, samolepka, retušovací tekutina
Views from Blansko, 200–2009, series of 7 drawings on postcards, ballpoint, sticker, retouch liquid
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Denisa hřičiščová
Autorka, která v tomto roce končí studium u profesora
Kurta Gebauera na VŠUP v Praze, dále rozvíjí svůj křehký
introspektivní koncept, jímž na sebe upozornila již v rámci
předchozího salonu mladých. Její výtvarné pojetí postavené
na dokonalém „klasickém“ technickořemeslném
sochařském zpracování figurálního tématu se, nepochybně
i u vědomí dalších kulturněhistorických konotací
a sociálních kontextů, jež v sobě implicitně zahrnuje,
v poslední době ještě prohloubilo. Svou roli přitom patrně
sehrálo a sehrává i autorčino bližší poznávání sochařství
klasické řecké antiky. Jde sice o téma jí v principu více než
blízké a v určitém smyslu i výchozí. Nevnímá ho však pouze
v jeho nadčasové kánonické velikosti, ale především v jisté
hodnotové konfrontaci se současností. V jakési konfiguraci
(tak trochu v intencích gebaurovské poetiky) s dnešním
člověkem, se světem pragmaticky manipulovaného bytí,
v jehož zpovrchnění, v mechanicky stupňované dynamice
změn ve sféře psychologické a vizuální reality se znejasňuje
a mizí i historickomýticky utvářený obraz lidské individuality.
V pojetí Denisy hřičiščové však nejde jen o nějaké apriorní
katostrofické vize, vážící se k neutěšenému stavu našeho
bytí, ale i o určitou poetickou hru, uvádějící do souvislostí
s dokonalými figurálními formami vrcholné řecké klasiky
atributy současného zvěcnělého lidství.

Narozena | Born 19. 1. 190 Přílepy
STUDIA | EDUCATION
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (od r. 2003)
Akademie výtvarných umění v Praze (2004–2005)
Athens school of fine Art, Greece (200)
Vystavuje od roku 2000 | Exhibitions since 2000
KOLEKTIVNí VýSTAVY OD ROKU 2006 | GROUP
ExhIBITIONS SINCE 2006
2006 Ječitošilajaktopuči 1.,2., Městské muzeum hradec
nad Moravicí
Ječitošilajaktopuči 1.,2., Dům umění Opava
Litoměření, Galerie Ve dvoře, Litoměřice
2007 Chaos velkoměsta, Gallery Art Factory, Praha
Beton, Městské muzeum, Čelákovice
200 Fajne věci, Městská galerie, hradec nad Moravicí
LITERATURA | LITERATURE
Monitor Jana Paula, Vězenkyně Křehkosti, Britské listy,
27. 1. 2006
Fajne věci (katalog výstavy), Městská galerie, hradec nad
Moravicí, 200

lš

ADRESA | ADDRESS
Osmek 13
750 02 Přerov

Denisa hřičiščová will graduate this year from Prague’s
Academy of Arts, Architecture and Design, where she
has studied with Professor Kurt Gebauer. She keeps
developing her fragile introspective concept, which
won her acclaim at the last Zlín Youth Salon. her artistic
approach based on perfect technical craftsmanship and
classical sculptural execution of figural themes has recently
deepened, undoubtedly also with respect to other cultural
and historical connotations and social contexts implicitly
encompassed by it. The artist’s close study of the sculpture
of classical Greece has clearly played a role in this. The
theme is in principle more than familiar to her and in a
sense represents her point of departure. Yet she does not
perceive it merely in its timeless, canonical grandeur, but
first and foremost in terms of a confrontation of values
with the present. In a certain configuration (partly in line
with Gebauer’s poetics) with modern man and with the
world of pragmatically manipulated existence, whose
increasing superficiality and mechanical acceleration of
change in the sphere of psychological and visual reality,
the historical and mythical image of human individuality
becomes blurred and fleeting. hřičiščová’s approach aims
not only at some a priori catastrophic vision of our dismal
existence, but also at a certain poetic play, through which
she finds connections between the perfect figural forms of
Greece’s classical period and the attributes of today’s reified
humanity.
lš

19. V roušce, digitální tisk, 56 × 44 cm
Veiled, digital print, 56 × 44 cm
20. Single, digitální tisk na vlajkovině, 160 x 200 cm
Single, digital print on bunting, 160 × 200 cm
21. Činka, mramor, 25 x 7,5 cm
Barbell, marble, 25 × 7.5 cm
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V roušce, digitální tisk, 56 × 44 cm
Veiled, digital print, 56 × 44 cm
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Vendula Chalánková
Marně se snažím najít v českém komiksu alespoň jednu
ženu autorku, jejíž tvorba by mě tak zaujala. Jednoduché
dialogy Venduliných postav překvapily nezvykle otevřenými
tématy. Je to jako naslouchání běžnému rozhovoru
teenagerů v tramvaji. Stydíte se za svou zvědavost i za
zbytečnost probíraných témat. Nicméně máte občas také
chuť se přidat. Třeba další jen tak mimochodem pronesenou
historkou z včerejší party. V objektech, které Vendula dělá
v posledních letech, se snoubí nejryzejší české kutilství
(geniální nápady, dokonalé provedení, nadbytek volného
času) s originální sociální sondou. Samotný nákup desítek
tašek na vietnamských tržnicích se často zvrhne v laskavou
performanci. Variabilnost, snadná skladovatelnost,
ekologičnost a „splňuje podmínky Fair Trade“ nejsou
všechny slogany, které by mohla na své objekty použít,
kdyby se je rozhodla ve velkém prodávat. Stejně jako ve
svých vtipných stripech nám Vendula s nadhledem a jemně
kousavou ironií ukazuje hodně o nás samých.

Narozena | Born 4. 2. 191 Přerov
STUDIA | EDUCATION
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického
v Brně (1999–2006)
Vystavuje od roku 1999 | Exhibitions since 1999
SAMOSTATNé VýSTAVY OD ROKU 2006 | SEPARATE
ExhIBITIONS SINCE 2006
2006 Komiksy, Kavárna Švanda, Brno
Camarero me cobra!, Galerie mladých, Brno
Puso buď v klidu, Fakulta sociálních studií, Krmítko,
Brno
Vyzývavý make up, Galerie Dole, Ostrava
Kávu si osladím o trochu víc, Radnice, Náměšť nad
Oslavou
2007 Komiksy, výšivky, esemesky, Galerie Doma, Kyjov
Výstavní prostor okno, Galerie NoD, Praha
Jací jsme to milenci, navzájem si sajem invenci,
Výstavní kontajner u pavilonu E, Flora Olomouc
200 Solitér, 00 Art Gallery, Brno
Life Style, Sausalito, Brno

mf

I cannot think of any other female author on the Czech
comics scene whose work would engage me as much
as that by Vendula Chalánková. her simple dialogues
surprise us with their open treatment of unusual themes.
It feels a bit like overhearing a group of teenagers chatting
casually on the tram; you are ashamed of your curiosity
and the pointlessness of their topics, yet at times you feel
like joining in, perhaps with a fleeting account of what
happened at last night’s party. The objects Vendula has
made in recent years combine the purest zest of the Czech
handyman (ingenious ideas, perfect execution, excess of
free time) with original social exploration. her shopping
for dozens of bags at Vietnamese street markets often
turns into a friendly performance. Variable, easy to store,
environmentally friendly, and Fair Trade certified, are only
some of the slogans she could put on her objects if she
decided to sell them en masse. In the same way, Vendula’s
humorous comic strips adopt wisdom and a slight bite of
irony to show us much about ourselves.

ADRESA | ADDRESS
Nová čtvrť 549
751 02 Troubky
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22. Life style, 200, vietnamské tašky, 65 × 165 × 95 cm
Life style, 200, vietnamese bags, 65 × 165 × 95 cm
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Life style, 200, vietnamské tašky, 65 × 165 × 95 cm
Life style, 200, vietnamese bags, 65 × 165 × 95 cm
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Zuzana Ištvanová
Malířka Zuzana Ištvanová má za sebou několik vyhraněných
malířských zkušeností, v nichž si ověřuje hodnotu
a zaměření či přínos svých studií i osobních záměrů – po
absolvování dvojoboru výtvarná výchova – vizuální tvorba
na pedagogické fakultě v dialogu s malířem Petrem
Kamenickým prošla magisterským studiem v ateliéru
Martina Mainera na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně,
v budově Pedagogické fakulty MU vytvořila na třech
podlažích monumentální malířskou realizaci neustále
komunikující s velkým množstvím studentských „diváků“,
s malířem a restaurátorem Liborem Jarošem se účastnila
zahraniční malířské dílny. Ale také jako výtvarný pedagog
pracuje s různými sociálními skupinami, je spoluautorkou
pozoruhodného univerzitního elearningového projektu
o malbě. To vše je v jejím malířském díle patrné – dialog
racionality a emoce, cit pro monumentální uchopení
prostoru i schopnost respektovat promluvu detailu, vědomí
určité abstraktní otevřené struktury, s níž každý divák může
komunikovat po svém, ale současně zájem o materiálovost
barvy, strukturu otisku, prolnutí vodových barev. V jejích
plátnech těkají nekonečné barevné struktury.

Narozena | Born 22. 1. 190 Třebíč
STUDIA | EDUCATION
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
(2000–2004)
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického
v Brně (2004–2006)
Vystavuje od roku 2000 | Exhibitions since 2000
SAMOSTATNé VýSTAVY OD ROKU 2006 | SEPARATE
ExhIBITIONS SINCE 2006
200 Nikde zvlášť, Galerie hukvaldy
200 Pocta Miloslavu Ištvanovi, JAMU, hudební fakulta,
Brno
WWW PREZENTACE | WEBSITE PRESENTATION
http://malba2.ffa.vutbr.cz
www.saatchigallery.co.uk
LITERATURA | LITERATURE
Ateliér 2005/4, Andrea husseiniová, Zuzana v lázni
Literární noviny 2009/4, Jiří havlíček, Rasvád
MU_90, katalog k výstavě, Galerie Ars, Brno, 3.–27. 2. 2009
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Painter Zuzana Ištvanová has completed a number of
distinct projects in which she has tested the value, focus
and virtue of her studies and personal intentions. After
graduating in the fields of art and visual arts in dialogue
with painter Petr Kamenický, she took her MA degree at
Martin Mainer’s studio at Brno University of Technology’s
Faculty of Fine Arts. On three floors of Masaryk University’s
Faculty of Education building she created a monumental
painting project that perpetually communicates with a large
student audience; together with painter and renovator
Libor Jaroš she attended a painting workshop abroad. As
an art teacher, Ištvanová works with various social groups
and is a coauthor of a noteworthy university elearning
project on painting. All this experience is reflected in her
paintings, which feature a dialogue between rationality and
emotions, a sense of a monumental treatment of space,
and an ability to respect the power of detail. In addition,
they offer a sense of abstract structure open to different
responses by individual viewers and an interest in the
materiality of the paint, the structure of the brushstroke
and the intermingling of water colors. Infinite color
structures swarm in Ištvanová’s canvases.

ADRESA | ADDRESS
Jindřichova 12
616 00 Brno
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23. Orbity 2, 200, akryl, akvarel, plátno, 160 × 10 cm
Orbits 2, 200, acrylic, aquarelle, canvas, 160 × 10 cm
24. Orbits 6, 2009, akryl, akvarel, plátno, 100 × 120 cm
Orbits 6, 2009, acrylic, aquarelle, canvas, 100 × 120 cm
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Orbity 2, 200, akryl, akvarel, plátno, 160 × 10 cm
Orbits 2, 200, acrylic, aquarelle, canvas, 160 × 10 cm
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Tereza Janečková
Tereza Janečková je otevřená tvůrčí osobnost neustále
hledající nové podoby vizuálního sdělení, jež překračují
jednotlivé dosud přísně vymezené umělecké oblasti. Na
české výtvarné scéně se již přesvědčivě etablovala řadou
důležitých projektů, jdoucích napříč multimediálním
spektrem současného umění. Jeden z nich, Tekuté galerie
(2006), se zařadil mezi výrazné realizace předchozího
ročníku Zlínského salonu mladých. Pro současnou tvorbu
T. Janečkové se stala určující zahraniční stáž, kterou
absolvovala ještě před ukončením studií na pražské AVU.
Posedlost grafickým designem, který po londýnských
zkušenostech začala studovat v Praze na VŠUP, ji otevřela
cestu k novým tvůrčím možnostem. Grafický design, který
v prvotní fázi ovládla jako nástroj s určitou funkcí, se
rozhodla posunout za hranice jeho tradičních daností, a to
do zcela nečekaných, pro něj dosud spíše tabuizovaných
rovin. Začala nahlížet na tento obor z novátorských úhlů
pohledu a prezentovat jej jako galerijní artefakt. Polemizuje
tak s uzavřeným sterilním světem galerií, nepřipouštějícím
nic mimo to osvědčené. Do daného kontextu témat
vkročuje i v rámci posledního velkého kooperativního
projektu After Flash roku 200 (spolu s Pavlínou Míčovou
a Janem Cechlem).

Narozena | Born 14. 9. 190
STUDIA | EDUCATION
Akademie výtvarných umění v Praze (2001–2007)
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (2006–200)
Middlesex University London (2006)
Vystavuje od roku 2003 | Exhibitions since 2003
SAMOSTATNé VýSTAVY OD ROKU 2006 | SEPARATE
ExhIBITIONS SINCE 2006
2006 Tekuté galerie, Galerie Artkontakt, Brno
Links, http://www.nogallery.info
Vlevo nahoře, vpravo dole: Janečkovi, Praha 1, Galerie
mladých, Brno
2007 Curriculum vitae, Jungmannovo nám. 1, Praha 1
2009 After flash, Galerie Kabinet, Brno
WWW PREZENTACE | WEBSITE PRESENTATION
www.terezajeneckova.com
LITERATURA | LITERATURE
Lidové noviny (200)
http://www.terezajaneckova.com/node/567
hospodářské noviny (200)
http://www.terezajaneckova.com/node/395
Moravská televize:
http://www.moravskatelevize.cz/společnost/afterflash/
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Tereza Janečková is an openminded personality, always
seeking new forms of visual expression that go beyond
strictly defined art genres. She convincingly established
herself on the Czech art scene with a range of important
projects reaching across the multimedia spectrum of
contemporary art. One of them, Liquid Galleries (2006),
was among the major exhibits at the last Zlín Youth Salon.
A milestone in Janečková’s current work has been an
internship abroad, which she undertook before graduating
from Prague’s Academy of Fine Arts. her obsession with
graphic design, which she discovered in London and which
she now studies at Prague’s Academy of Arts, Architecture
and Design, has opened a door for her to new artistic
opportunities. She has decided to push graphic design
– which she originally learned as a tool with a utilitarian
function – beyond its traditional borders to completely
unexpected spheres that were previously considered rather
a taboo in the field. She has started viewing graphic design
from innovative angles and presenting it in galleries,
thereby challenging the closed, sterile gallery environment
and its tendency to admit nothing but the tried and proven.
She also touches upon these themes in her latest major
project, “After Flash,” conducted in 200 in cooperation
with Pavlína Míčová and Jan Cechl.

ADRESA | ADDRESS
Starodubečská 205/39
107 00 Praha 10
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25. Grafický design jako galerijní artefakt, 2009, černobílý tisk na samolepící baner, instalace 350 × 250 cm, 2x videoprojekce, smyčka 3 minuty
Graphic Design as a Gallery Artifact, 2009, black and white print on sticker banner, installation 350 × 250 cm, 2 videos, 3 minute loop
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Graphic Design as a Gallery Artifact, 2009, black and white print on sticker banner, installation 350 × 250 cm, 2 videos, 3 minute loop
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Eva Jiřička
Narozena | Born 25. 8. 1979 Praha

„Nemohl byste mi prosím pomoct nést tuto ženu?“
„Ale samozřejmě, dejte mi ji na zádá.“
Zní to trochu absurdně, ale tuto konverzaci můžeme
zaslechnout na nejnovějším videu Evy Jiřičky. Paní müllerová
se ptá kolemjdoucích, aby se zbavila umělkyně, která ji sedí
na zádech. Jde o trošku nezvyklý sociální kontakt, o trošku
nezvyklou situaci, o spoustu nepodstatných momentů
jako například, že se všichni zůčastnění docela potí. Je to
performance nebo video? u většiny děl Evy Jiřičky je těžké
na tuto otázku odpovědět. Svým tělem a chováním ve
veřejném prostoru vytváří či rozehrává určitou situaci
- performance. Na video pak buď otevřeně nebo tajně
snímá okolní dění. Je citlivou videoumělkyní, která dokáže
s nasnímaným materiálem zajímavě pracovat, sestříhat
ho, opatřit textem a jiným způsobem upravit. Vždy pečlivě
volí úhel záběru a zvlášť v dílech snímaných na stativ, je
vizualita snímku pečlivě prokomponována. Její videa tak
nejsou dokumentací akcí, ale svéprávnými videodíly, pro
jejichž vnímání vlastně ani není důležité, že jejich autorka je
hlavním aktérem.

StuDiA | EDucAtioN
Akademie výtvarných umění v Praze
Akademie der bildenden Künste Wien
Vystavuje od roku 2005 | Exhibitions since 2005
SAmoStAtNé VýStAVy oD roKu 2006 | SEPArAtE
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2006 What you didn’t know about gallery Jeleni, gallery
Jeleni, Praha
hexenschuß, etc. gallery, Praha
Jiřička&Laštovka, Gallery Nod, Praha
2008 moving target, Galerie mladých, BKc, Brno
KoLEKtiVNí VýStAVy oD roKu 2006 | GrouP
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2007 Film Shadow Festival, Amsterdam, NL
Film Festival Karlovy Vary, czech videoart
2008 Festival otrlého diváka Prague
54. internationale kurzfilmtage oberhausen, DE
Sixpackfilm Wien
27th uppsala international ShortFilm Festival, Sweden
Visegradfund, Bratislava Galerie Space, SK
Pro helvetia, ProGr, Bern ch
Shanghai, BizArt gallery

pm

“could you help me carry this woman please?”
“of course; put her on my back.”
it sounds a bit absurd, but we can hear this conversation
in the latest video by Eva Jiřička, in which mrs. müllerová
asks passersby to relieve her of the artist sitting on her
back. this represents a somewhat unusual social contact,
a somewhat unusual situation, and a lot of insignificant
moments, such as the fact that all participants are sweating
rather profoundly. A performance, or a video? With most
works by Jiřička, this question is hard to answer. through
her physical presence and behavior in a public space she
generates or triggers a certain situation – a performance of
sorts. She then makes an overt or covert video recording
of the scene. She is a sensitive video artist who can do
interesting things with the recorded material, including
editing it, supplying it with text or otherwise adapting it.
She always carefully chooses the angle of the take and
– especially with works filmed using a tripod – the image
is always carefully composed. Jiřička’s videos are thus not
documentaries, but video art works in their own right;
that the author is also their main actor is in the end not so
important.

ADrESA | ADDrESS
Americká 6
Praha 2
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26. Projížďka, 2008, video
ride, 2008, video
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Projížďka, 2008, video
ride, 2008, video
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mariana Jůdová
Princip práce mariany Jůdové by se dal popsat jako
ukrývání informací do forem, které na první pohled vzbuzují
představu něčeho krásného a líbivého, v nichž si ovšem
pohrává s podprahovými účinky reklam a s mocí symbolů.
V minulosti vytvářela třeba pracné výšivky s erotickými
motivy japonského komiksu manga, později digitální
tisky dekorativně působících zahrádek, jejichž květiny
byly sestaveny ze zbraní a nástrojů spojovaných s násilím,
či fytomorfní zátiší tvořené z erotických pomůcek, nebo
naopak motiv lebky z fotografií slavnostně vázaných
kytic a pohřebních věnců. Na Zlínském salonu mladých
se rozhodla představit sérii tisků „Květy zla“, obrazů
pistolí a různých s válkou a bojem spojených předmětů,
jejichž rastr je poskládán z miniaturních květů. Její práce
nejsou útočné a snad právě díky zjemnělé formě, kterou
v prvním plánu komunikují s divákem, nemáme většinou
ani po dešifrování obsahu pocit něčeho jednoznačně
provokativního. mariana Jůdová čerpá ze světa popkultury
prostředkovaného internetem, kde také nachází stavební
materiál pro své vizuální struktury.

Narozena | Born 8. 3. 1979 havlíčkův Brod
StuDiA | EDucAtioN
Akademie výtvarných umění v Praze
Vystavuje od roku 1999 | Exhibitions since 1999
SAmoStAtNé VýStAVy oD roKu 2006 | SEPArAtE
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2007 mariana, Paulina a Kolouch (s P. Skavovou),
Galerie u Prstenu, Praha
Květinářství, minigalerie u Zlaté štiky, Kolín
2008 Estrogen (s P. Skavovou a m. Korečkovou), Galerie
mázhaus, Pardubice
795308, mad bar, Praha
2009 Vůně peněz (s P. Skavovou), commerzbank AG, Praha
WWW PrEZENtAcE | WEBSitE PrESENtAtioN
www.mariana.in
www.anairam.blog.cz

vm

ADrESA | ADDrESS
582 61 Česká Bělá 220

the principle behind the work of mariana Jůdová could be
described as concealing information in forms that at first
sight evoke the impression of something beautiful and
pleasant, but in which the author toys with the subliminal
effects of advertisements and the power of symbols. in
the past, her work included laborious embroidery with
erotic motifs from the Japanese comics manga. Later she
made digital prints of seemingly decorative gardens, whose
flowers were composed of guns and other instruments
associated with violence, phytomorphous still lifes formed
with erotic toys, or a motif of a skull made of festive
flowers and funeral wreaths. At Zlín youth Salon, Jůdová
has decided to present a series of prints entitled the
Flowers of Evil, comprising images of handguns and other
objects linked with war and conflict, whose grids are in turn
composed of miniature blossoms. her work is not offensive,
and even after we decipher the content we do not usually
regard them as particularly provocative – probably thanks
to their tempered form which helps them establish an initial
communication with the viewer. Jůdová draws on the world
of pop-culture as mediated by the internet, where she also
finds the building material for her visual structures.
vm

27.–29. Květy zla i–iii, 2007, digitální tisk na baneru, edice 5, 75 × 100 cm
Flowers of Evil i–iii, 2007, digital printing on banner, edition 5, 75 × 100 cm
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Květy zla i, 2007, digitální tisk na baneru, edice 5, 75 × 100 cm
Flowers of Evil i, 2007, digital printing on banner, edition 5, 75 × 100 cm
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Pavlína Kahánková
Narozena | Born 7. 3. 1982 Nový Jičín

Ačkoliv se provázanost fotografie s malbou, kterým se
Pavlína Kahánková paralelně věnuje, na první pohled v její
tvorbě příliš neprojevuje, seznámíme-li se lépe s východisky
jejích obrazů, nepředstavují pro ni tato dvě média v zásadě
žádné rozdílné světy. Její obrazy jsou často velmi senzuální
a fungují tak i v čistě perceptuální rovině. Systémy linií
a barevných kontrastů působí jako strukturální abstrakce,
i když v jejich pozadí často nestojí pouze ryze formální
malířské problémy, ale spíš myšlenky. Pavlína Kahánková
se umí rozhlížet po soudobé výtvarné scéně a klást ji
nejrůznější otázky, jejichž odpovědi ověřuje svými vlastními
výtvarnými postupy. Ve své diplomové práci, kterou minulý
rok završila své studium na brněnské Favu, si zvolila jako
téma práci jiných většinou generačně ne příliš vzdálených
umělců, kterou se snažila poznat, dekonstruovat
i napodobit.

StuDiA | EDucAtioN
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického
v Brně (2002–2008)
Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě (2005)
Faculdade de Belas-Artes, universita de Lisboa, Portugalsko
(2007)
Filmová a televizní fakulta Akademie muzických umění
v Praze (2008–dosud)
Vystavuje od roku 2001 | Exhibitions since 2001
SAmoStAtNé VýStAVy oD roKu 2006 | SEPArAtE
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2008 obrazy, městské muzeum a galerie, hranice na
moravě
2008 Pavlína Kahánková, Galéria m++, Bratislava
2008 Barevné myšlení, Galerie ve vile, Kopřivnice

vm

the association between photography and painting, two
genres Pavlína Kahánková pursues simultaneously, is at
first sight not too apparent in her work. But upon closer
inspection of the fundaments of her paintings, the two
media do not seem to represent two essentially different
worlds. the paintings are often very sensual, hence
operating even on the level of pure perception. the systems
of lines and color contrasts give the impression of structural
abstraction, although in their backgrounds often lurk not
just purely formal painting issues, but rather thoughts.
Kahánková has a sharp eye for the contemporary fine arts
scene and can confront it with various questions; she then
tests the answers through her own artistic techniques.
in her mA thesis, with which she graduated from Brno’s
Faculty of Fine Arts, she focused on the work of other
artists, mostly from not very distant generations, which she
attempted to explore, deconstruct, and also imitate.

WWW PrEZENtAcE | WEBSitE PrESENtAtioN
www.sca-art.cz
LitErAturA | LitErAturE
katalog výstavy Strukturní směřování, Galerie Doubner,
Praha
katalog výstavy Diplomanti FaVu 2008, Brno
Adresa | Address
osvoboditelů 1214
742 21 Kopřivnice
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30, rozostřeno – příběh umění, 2009, cyklus fotografií, různé rozměry
out of Focus: the Story of Art, 2009, photographic series, various dimensions
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rozostřeno – příběh umění, 2009, cyklus fotografií, různé rozměry
out of Focus: the Story of Art, 2009, photographic series, various dimensions
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Petra Kanócz
Petra Kanócz je zvláštnym zjavom na slovenskej umeleckej
scéne a to aj tým, že sa nepohybuje len v uzavretom
systéme jej inštitúcií a vzťahov. Kanócz je solitérnou
maliarkou, ktorá si prináša skúsenosť s maďarským
umením. Študovala v ateliéri konštruktivistu Zsigmonda
Károlyiho, ktorého maľby figurálnych banalít posledného
obdobia sú jej blízke. Expresívny maliarsky jazyk založený
na subjektívnej stope P. Kanócz vyhovuje. V tendencii,
nastúpenej aj v slovenskej maľbe si vytvára vlastný obrazový
a znakový systém. Navyše veľmi individuálny a osobný.
Znaky ako traktor, vytlačená zubná pasta, varecha,
drevená bábika skladá vo fragmentálnych kompozíciách
ako banálne, surreálne, iracionálne a ironické prostriedky.
Napätie vytvára aj temperamentnou farebnosťou a detsky
hravou štylizáciou s maliarskou razanciou štetca.

Narozena | Born 4. 12. 1981
StuDiA | EDucAtioN
Akademie výtvarného umění v Budapešti
Vystavuje od roku 2000 | Exhibitions since 2000
KoLEKtiVNí VýStAVy oD roKu 2006 | GrouP
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2006 malba roka 2006, výstava 20 finalistov, Klariský
kostolík, Bratislava
2007 V. Žáková, P. Kanócz, B. Sirka, múzeum V. Löfflera,
Košice
malba roka 2007, výstava 20 finalistov, Klariský
kostolík, Bratislava

gg

WWW PrEZENtAcE | WEBSitE PrESENtAtioN
www.galeriamplusplus.sk

Petra Kanócz is a peculiar figure on the Slovak art scene,
partly because she does not limit herself to the closed
system of Slovak art’s institutions and relations. She is
a solitary painter, who brings with her an experience
of hungarian art. She studied at the studio of the
constructivist Zsigmond Károlyi, whose latest paintings
of figural banalities approach her style. She adopts an
expressive painting language based on her own subjective
mark. Within this tendency, also embarked on by Slovak
painters, Kanócz creates her own system of images
and signs, which is very individual and personal. in her
fragmentary compositions she combines such signs as
a tractor, an emptied toothpaste tube, a mixing spoon or
a wooden doll – using them as banal, surreal, irrational
and ironic devices. Another source of tension is her
temperamental usage of colors and her childlike, playful
stylization with an assertive brushstroke.
gg

31. Akryl, 2008, akryl, plátno, 150 × 170 cm
Acrylic, 2008, acrylic, canvas, 150 × 170 cm
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Akryl, 2008, akryl, plátno, 150 × 170 cm
Acrylic, 2008, acrylic, canvas, 150 × 170 cm
79

Jana Kapelová
Narozena | Born 17. 8. 1982 trnava

Výstupy Jany Kapelovej zvyčajne pracujú s médiom
videa, inštalácie a objektu, pričom ich východiskom sú
často krát akcie a intervencie realizované vo verejnom
priestore, viazané na exaktný výskum spojený s kritikou
inštitucionalizmu a mocenských vzťahov, kultúrnej politiky,
galerijnej praxe, či aktuálnej pozície umenia v spoločnosti.
V oblasti videoperformancie sa autorka stáva aktérkou
inscenovaných minisituácií, v ktorých vedome vyhľadáva
riziko na úrovni fyzického tela. Performancie nasnímané
statickou kamerou pointuje vkladanými zvukmi, asociatívne
prepojenými so spomienkami z detstva. Výsledné videá
zachytávajú efemérnosť zážitkov, akýsi druh súčasného
fetiša, predmetnú spojitosť s precítením existencie,
uskutočňovanej v širšom prostredí society, modelovanej
ekonomikou zážitku.

StuDiA | EDucAtioN
Pedagogická fakulta trnavské univerzity, trnava
(2000–2004)
Akademie umění, Fakulta výtvarných umění, Banská
Bystrica (2004–2006)
Akademie výtvarných umění v Praze (2005–2006)
Vystavuje od roku 2006 | Exhibitions since 2006
SAmoStAtNé VýStAVy oD roKu 2006 | SEPArAtE
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2008 Núdzové východiská, Kapela-Dudáš (s Dudáš
Brothers), múzeum V. Löfflera, Košice
2009 untitled, room, 19-21, Stredoslovenská galéria,
Banská Bystrica

zlm

Jana Kapelová’s projects usually rely on the media of
video, installation and object. they are often inspired by
events and interventions in public space, are based on
exact research and encompass a critique of institutionalism
and power relations, culture policy, gallery practices
or the current role of art in society. in her video works
the author becomes the protagonist of staged minisituations, intentionally seeking risk to the physical body.
She underlines her performances, filmed by a stationary
camera, with inserted sounds, associatively linked with
childhood memories. her videos capture the ephemeral
nature of experiences, a sort of contemporary fetish,
objective association with the feeling of existence, realized
in the broader context of society and modelled by the
economy of an experience.

KoLEKtiVNí VýStAVy oD roKu 2006 | GrouP
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2006 Not just one room but manny, galéria AVu, Praha,
Česká republika
oFF Art, Galéria Solway, Krakov, Poľsko
Vafex live, festival multiplace 5, Stanica, Žilina
Entry point, open gallery, Bratislava
members club, roxy/Nod Gallery, Praha, Česká
republika
2007 Skúter ii., bienále mladého slovenského umenia,
Elektráreň tatranskej galérie, Poprad
Dort oder dort, Neuenkirchen, Nemecko
Skúter, bienále mladého slovenského umenia, Galéria
Jána Koniarka, trnava
ne)moc/(sub)DomiNANciA, Stredoslovenská galéria,
Banská Bystrica, (katalóg)
2008 Videotoaleta, predajňa ELEKtriK, Stredoslovenská
galéria, Banská Bystrica
Videoabend, Galéria Koloni, Dresden, Nemecko
dva uzly, festival multiplace, Galéria Jána Koniarka,
trnava
2009 Site-specifit project, Bunker, Nitrianska galéria, Nitra

zlm

ADrESA | ADDrESS
Jiráskova 46
917 02 trnava

32. Na vlastnú zodpovědnost: test siren, 2006, videoperformance, 3´, Visit, 2008, videoperformance, 2´50´´, midi, 2009, videoperformance, 2´
on one’s own responsibility: Siren testing, 2006, videoperformance, 3´, Visit, 2008, videoperformance, 2´50´´, midi, 2009,
videoperformance, 2´
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on one’s own responsibility: Siren testing, 2006, videoperformance, 3´, Visit, 2008, videoperformance, 2´50´´, midi, 2009, videoperformance, 2´
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Dorota Kenderová
Dorota Kenderová už počas rokov štúdia presvedčila, že
médiá videa a inštalácie najviac vyhovujú jej tvorivému
potenciálu, nasmerovanému na sústredený sociálno
- spoločenský výskum, rafinovane intervenujúci do
systémov masmediálnej simulácie či jazykov reklamnej
komercionalizácie. V poslednom období sa venuje najmä
site specific inštaláciám realizovaným s pomocou svetla.
V jej prípade však nejde o tradičné využitie svetelných
komponentov na kreovanie typickej svetelnej inštalácie.
Špeciálne technológie a ultrafialové svetlo slúžia ako
nástroje na archeologické odkrývanie pamäte zvoleného
priestoru. Pracuje s konkrétnym miestom v súlade s jeho
géniom loci a spoločenským určením. Jej prístup však nie
je intuitívny, snaží sa byť exaktným, ponúka postup, alebo
návod na nazeranie a odhaľovanie súvislostí.

Narozena | Born 13. 5. 1981 ružomberok
StuDiA | EDucAtioN
Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě
Faculdade de Belles Artes Porto, Portugalsko
Vystavuje od roku 2002 | Exhibitions since 2002
SAmoStAtNé VýStAVy oD roKu 2006 | SEPArAtE
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2007 Scenthesis raum 26, Berlín
2007 After 76, cik-cak centrum, Bratislava
2008 is there any objective reality, AirBase-mQ, Vídeň
2008 After 97, Povážská galéria umenia, Žilina
KoLEKtiVNí VýStAVy oD roKu 2006 | GrouP
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2006 47 octobersalon, Belehrad, Srbsko
contemporary art from Slovakia, EcB Frankfurt nad
mohanem
2007 Between us, Karlín, Praha
2009 místo kde se poplává po zádech, místo kde se roní
slzy…, Ateliér L. Šalouna, Praha

zlm

Dorota Kenderová made it clear during her student
years that the media of video and installation best suit
her creative potential, directed towards focused socialsocietal research and artfully intervening in the systems
of simulated reality of mass media or the languages of
promotional commercialization. recently she has focused
mainly on site-specific installations executed with the help
of lighting. yet Kenderová does not use light components
to create traditional light installations; rather, she deploys
special technologies and ultraviolet light as tools for the
archaeological discovery of the memory of a given place.
She works with a specific site, in line with its genius loci
and its social role. Nevertheless, her approach is not based
on intuition, but rather strives for exactitude and offers
guidance for glimpsing and discovering connections.

WWW PrEZENtAcE | WEBSitE PrESENtAtioN
www.galeriahit.com
ADrESA | ADDrESS
Š. N. hýroša 2
034 01 rožomberok
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33. meno ruže, 2009, 55 etymologických rozborov mien vystavujúcich umelcov na salóne, samolepiaca fólia, text
the Name of the rose, 2009, 55 etymological analyses of names of artists exhibited at the salon, self-adhesive foil, text
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is there any objective reality?, 2008, site specific instalace, kapalina na skle, rozměry různé
is there any objective reality?, 2008, site-specific installation, liquid on glass, various dimensions
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Jan Klimeš
Narozen | Born 11. 7. 1980 Brno

Podstatným či určujícím výtvarným životním tématem absolventa
brněnské FaVu (P. Veselý, 2006) Jana Klimeše je hledání místa
člověka v přirozeném světě. Za jeho poznáním vykročil se sobě
vlastní soustavností již před deseti léty. Do centra autorova tvůrčího
zájmu zprvu vstupovalo hlavně jemu důvěrně známé prostředí
a okolí jeho rodné vsi na Vysočině. Snivé obrazy tematizované
lesem a jeho zvířecími obyvateli posléze doplňovaly také malířské
reflexe lidských postav (Před zrcadlem, 2000), ale i figurativní
plastiky (třetinová figura, 2000). Důležitý posun v rozvoji
koloristických kvalit jeho malby představují obrazové kompozice
vodních hladin (2001–2002) a poté hlavně v Bretani vytvořené
akvarely (2004), motivované tamním prostředím (interiéry kostelů,
přístav, lodě, moře, škeble, lidé na pláži, ale i portréty). V nich,
a zejména v následně vznikajících obrazech se již plně projevují
všechny přednosti jeho kontemplativního malířského přístupu k
tématu. Jde mu o trvalou hodnotu spočívající v existenci prostých
věcí a dějů všedních dní, kterou postihuje jaksi vermerovsky,
v malířsky měkkém, barevně zdrženlivém, neexpresívním, jakoby
„nadčasově“ cítěném klidovém výtvarném pojetí. Jeho námětovou
součástí se stále častěji stávají i postavy-portréty lidí z autorova
nejbližšího okolí (Podvečer, Autoportrét, matka, Petr – všechny
2006). obdobně jako v případě řady dalších autorových obrazů
těží i ony z určitých technických inovací – z malby na skle či různě
strukturovaných dřevěných podložkách. Nejedná se přitom o zcela
tradiční podobizny, ale o zpodobení psychologické podstaty
zachycované osobnosti především prostřednictvím postojů, pohybů
a gest postavy, se zvláštním zřetelem k jejich kompoziční funkci.
Jsou o komunikaci v symbolické rovině, o autorově bytostné
potřebě uchovat si mizející, globalizovaným světem vytěsňovanou
lš
harmonii přirozeného světa a lidského bytí.

StuDiA | EDucAtioN
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
Vystavuje od roku 1998 | Exhibitions since 1998
SAmoStAtNé VýStAVy oD roKu 2006 | SEPArAtE
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2007 Jan a tomáš na výletě, Galerie Sýpka, Vlkov u tišnova
KoLEKtiVNí VýStAVy oD roKu 2006 | GrouP ExhiBitioNS
SiNcE 2006
2007 Space oddity, cosmic Galerie, Paříž
ADrESA | ADDrESS
revoluční 329
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the decisive artistic theme in the life of Jan Klimeš, a 2006 graduate
of Brno’s Faculty of Fine Arts (under P. Veselý), is the search for
man’s place in the natural world. he embarked on his quest 10
years ago with his characteristic systematicity. in the epicenter of
his creative interests was at first the intimately familiar environment
and surroundings of his native village in the Vysočina highlands.
Dreamlike sceneries with forests and their faunal inhabitants were
soon supplemented by painted reflections of human figures (in
Front of the mirror, 2000), as well as figural sculpture (one-third
Figure, 2000). An important step in the development of the colorist
qualities of his painting came with his compositions of water surfaces
(2001–2002) and later in particular his aquarelles painted in Brittany
(2004) and inspired by the region’s environment (interiors of small
churches, seaports, boats, shells, people on the beach, as well as
portraits). these and especially his subsequent paintings already
show the full strength of Klimeš’ contemplative approach. he strives
for a permanent value, based in the existence of ordinary things
and events. these he treats in a Vermeerian manner, with a tender,
non-expressive, as if timelessly tranquil artistic approach and muted
colors. his themes increasingly include also figures, portraits of people
from the artist’s immediate environs (Early Evening, Self-portrait,
mother, Petr; all 2006). these, like certain of his other paintings, build
on technical innovations, including painting on glass or variously
structured wooden panels. these are not completely traditional
portraits, but rather renditions of the subject’s psychological nature,
expressed through postures, movements, and gestures, with a special
regard for their compositional function. on a symbolic level, these
paintings are about communication and about the artist’s essential
desire to preserve a harmony – fleeting and increasingly superseded
by the globalized world – between the natural world and human
lš
existence.

34. Lucia, 2008–2009, olej, sololit, 160 × 200 cm
Lucia, 2008–2009, oil, hardboard, 160 × 200 cm
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Juraj Kollár
Narozen | Born 20. 3. 1981 Nitra

Juraj Kollár je maliar, ktorý sa „nebojí“ maľby. Aj keď
táto veta zdá sa byť nelogická, v prípade tohto autora má
svoj význam. Juraj Kollár sa necháva unášať aj tam, kde
sa súčasná maľba tak trocha bojí ísť. Samozrejme, všetko
kontroluje svojou remeselnou zručnosťou a hlbokými
znalosťami o dejinách maľby. Jeho maľovanie nesú
v sebe širokú škálu výrazov. od osamoteného záznamu
maliarskeho gesta po pastózne plátna panoramatických
krajín. Je zaujímavé, že aj napriek rozdielnym maliarskym
prednesom, si zachováva jednotu maliarskeho programu
od obrazu k obrazu.

StuDiA | EDucAtioN
Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě (1999–2003)
Akademie výtvarných umění v Praze (2003–2005)
Vystavuje od roku 2000 | Exhibitions since 2000
SAmoStAtNé VýStAVy oD roKu 2006 | SEPArAtE
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2006 malerei Juraj Kollár, Kunstraum B, Kiel
2007 Juraj Kollár-rastislav Podoba, Soga, Bratislava
Juraj Kollár, Seminaire Saint Sulpice, Paříž
Adaptace, Vinohradský pavilon, Praha
Juraj Kollár-obrazy, Galerie Peron, Praha
2008 Juraj Kollár, Kressling Gallery, Bratislava
ontologický důkaz, trafačka, Praha
2009 Fundamentální percepce, Galerie michal s collection,
Praha
infúzia, umělecká beseda, Bratislava

bj

Juraj Kollár is a painter who is not afraid of painting.
Although this sentence may sound illogical, it does have
its meaning for this specific artist. he allows himself to
be carried to areas where other contemporary painters
somehow fear to go. Still, he retains full control thanks
to his refined technique and extensive knowledge of the
history of paining. Kollár’s works carry in them a broad
spectrum of expressions, from isolated hints of a painting
gesture to impasto canvases with panoramic landscapes.
it is interesting that, despite these formal differences,
he carries a unified artistic manifesto from painting to
painting.

WWW PrEZENtAcE | WEBSitE PrESENtAtioN
www.kollar.name
LitErAturA | LitErAturE
coll., Wiew, slovenskí súčasní výtvarní umelci, Bratislava,
2006
Bezvetrie, katalog k výstave, Nitrianska galéria, Nitra, 2006
Defenestrace, katalog k výstave, Atelier Prof. Zdeňka
Berana, Praha, 2008
close Encounters – Vienna Bratislava Budapest, KultureAxE,
Wien, 2008

bj
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35. Nočná krajina, 2008, olej, plátno, 240 × 180 cm
Landscape by Night, 2008, oil, canvas, 240 × 180 cm
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Jan Kovářík
Ve své tvorbě Jan Kovářík hledá smysl přírody a kosmu
v okouzlujícím kaleidoskopu jejich struktur; postupnou
tvarovou redukcí dospívá k abstrahované prostorové
esenci jejich vnitřní logiky a energie, odkrývá si tak jejich
tajemství a souvislosti se světem člověka. Autor se tím
stává nejen objevitelem mikrokosmu a makrokosmu,
ale i jejich intuitivním tvůrčím zprostředkovatelem.
Plastika v jeho rukách vzniká pomalu, rodí se postupně
při autorově osamělé rozvaze jako předmět, který
odráží symetričnost a harmonii přírodních jevů. Při
svém znovuoživení plastické hmoty směřuje Jan Kovářík
k elementární podstatě člověkem vnímané přírody,
v níž objem, proporce, pevnost, stavba a skladba spolu
nacházejí zákonitou vyváženost. Z jeho zápasu s hmotou
vycházejí soběstačné formy, představující proměnu
přírodního tvaru v prostorovou poetiku humanistického
vědomí. Soustředěné pozorování plastik Jan Kováříka
nás vede k zjištění, že jejich hladká jednoduchost naopak
představuje zhmotnění bohaté škály možných významů
a stejně bohaté škály možných interpretací. Zde si
můžeme připomenout výrok constantina Brancusiho,
mistra uzavřeného sochařského tvaru, že „jednoduchost
není cílem, ale člověk dochází k jednoduchosti navzdory
sám sobě, kdy se blíží k skutečnému významu věcí.“

Narozen | Born 28. 3. 1980 Kyjov
StuDiA | EDucAtioN
Akademie výtvarných umění v Praze (1998–2005)
Vystavuje od roku 2002 | Exhibitions since 2002
SAmoStAtNé VýStAVy oD roKu 2006 | SEPArAtE
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2006 „věci“, Jan Kovářík, Ústav makromolekulární chemie
AV Čr, Praha
KoLEKtiVNí VýStAVy oD roKu 2006 | GrouP
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2006 Socha 2, Galerie F. Jeneweina, Kutná hora
iV. ZSm, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Nic na odiv…?, Kateřinská zahrada, Praha
2007 Socha 3, AJG, České Budějovice
AVu 18, Národní galerie, Veletržní palác, Praha
2008 mladé setkání, Galerie výtvarného umění v hodoníně
Nic na odiv…? Kateřinská zahrada, Praha
WWW PrEZENtAcE | WEBSitE PrESENtAtioN
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Adresa | Address
Lužická 24
120 00 Praha 2

in his work, Jan Kovářík searches for the meaning of
nature and the cosmos in the fascinating kaleidoscope
of their structures; by a gradual reduction of forms he
arrives at the abstracted spatial essence of their inner
logic and energy. he thus reveals their mystery and
connection with the world of man. through this, Kovářík
becomes not only a discoverer of the microcosm and
macroscosm but also their intuitive artistic mediator.
in his hands, the sculpture emerges slowly, gradually
coming into being as he contemplates in his solitude; it
crystallises as an object that reflects the symmetry and
harmony of phenomena in nature. in his ‘reanimation’ of
plastic substance, Jan Kovářík focuses on the elementary
basis of nature as seen by man, a basis in which volume,
proportion, stability, construction and composition find
a logical equilibrium together. his ‘struggle’ with the
material gives rise to independent forms representing
the transformation of a natural shape into the spatial
poetics of humanist consciousness. Focused observation
of Kovářík’s sculptures leads us to the understanding
that their smooth simplicity represents, on the contrary,
a rich spectrum of potential meanings and a similarly rich
spectrum of potential interpretations. it is appropriate in
this context to recall what constantin Brancusi, a master
of the enclosed form, once said: ‘Simplicity is not an end
in art, but one arrives at simplicity in spite of oneself, in
approaching the real sense of things.’
rd

36. ff-02, 2008–2009, kompozitní materiály, paint marker, lak, 220 × 93 × 75 cm
ff-02, 2008–2009, composite materials, paint marker, varnish, 220 × 93 × 75 cm
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Daniela Krajčová
Daniela Krajčová sa venuje animácii, v rámci ktorej
využíva a prepája kresbu, maľbu, fotografiu a inštaláciu.
Zaznamenáva cestu domov električkou, torzá príbehov,
či svojich osobných spomienok a rodinnej histórie.
V animovanom dokumente s výpoveďami utečencov
a migrantov vo Francúzsku, fotografie ich príbehov
nahrádza kresbou, meniacou sa na fotografie z miestnych
letákov ponúkajúcich nehnuteľnosti. interaktívnou
inštaláciou obojstranných malieb častí interiéru domu
starých rodičov a rodinných fotografií, z ktorých sa
manuálnym otáčaním stávajú pohyblivé obrázky,
odkazuje k osobným spomienkam (hnuteľnosti). Prepája
ich s videom, kde sú zasadené do pôvodného kontextu
a prepojené so spomienkami starej mamy. V ich intenciách
pokračujú aj aktuálne maľby. Plynulosť malých príbehov
narúša ich fragmentarizáciou, intímnosť osobného príbehu,
svojho či cudzieho, predkladá divákovi spolu s výzvou
k interakcii.

Narozena | Born 14. 7. 1983 Žilina
StuDiA | EDucAtioN
Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě (2001–2008)
Vystavuje od roku 2005 | Exhibitions since 2005
KoLEKtiVNí VýStAVy oD roKu roKu 2006 | GrouP
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2006 histoires des jardines, Fourgeres, Francie
2007 Essl Award 2007, Galerie medium, Bratislava
2008 Borderes, Galerie medium, Bratislava
2008 Diplomové práce, Dom umenia, Bratislava
WWW PrEZENtAcE | WEBSitE PrESENtAtioN
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http://www.transartists.com/articles/audrey_bakx_and_
daniela_krajcova_at_arcade_france.368.html
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Daniela Krajčová engages in animation, in which she
combines drawing, painting, photography, and installation,
to record her tram ride home, fragments of stories or her
personal memories and family history. in an animated
documentary based on testimonies by refugees and
immigrants in France, she replaces photographs of
their stories with drawings, which in turn transform
into photographs from real estate fliers. her interactive
installation “movables” comprises two-sided paintings of
parts of her grandparents’ house and family photographs;
these can be turned manually, becoming moving pictures
referring to her personal memories. An accompanying
video sets these memories to their original context and links
them with her grandmother’s memories. Krajčová’s latest
paintings follow similar lines; the flow of small stories is
disrupted and fragmented; the intimacy of a personal story
– her own or someone else’s – is presented to the viewer
along with an appeal for interaction.
dč

37. Domáce nástroje, malby na plátně, projekce
household instruments, paintings on canvas, screening
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Jan Krtička
Jan Krtička se vyžívá v netrvanlivých materiálech a ještě
pomíjivějších instalacích. Během studií se věnoval
převážně land artu. instalace vytvářené nejčastěji v lesích
kolem Svatého Kopečku u olomouce známe pouze
z fotodokumentace. málokdy přežily víc než pár dnů po
svém dokončení. to co alespoň v náznacích přežilo, příroda
stejně brzy zamaskovala. Proces tvorby byl určitě pro
autora podstatnější než vystavení dokumentárně pojatých
fotografií. od práce s přírodními materiály zpracovanými
přímo v přírodě se J. K. postupně dostal ke stavebním
materiálům. Především k v současnosti snad nejběžnějšímu
– sádrokartonu.
Ve svých starších land artových instalacích počítal J. K.
s pomocí přírodních procesů. V novějších instalacích ze
sádrokartonových desek počítá s působením atmosférické
vlhkosti výstavních prostor. Sádrokartón ve vlhčím
prostřední vlastní vahou různě „pracuje“, kroutí se, hroutí
a pod. Zkřivení umocňuje monochromatickým probarvením
desek. Vše se děje bez možnosti dodatečných oprav.
Nedávno začal J. K. z křehkých desek vytvářet objekty,
ve kterých reaguje na narození první dcery. objekty zmizí
stejně rychle, jako uteče její nejranější dětství.

Narozen | Born 20. 1. 1979 olomouc
StuDiA | EDucAtioN
Pedagogická fakulta univerzity Palackého, olomouc
(1997–2002)
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického
v Brně (2000–2006)
Vystavuje od roku 2001 | Exhibitions since 2001
SAmoStAtNé VýStAVy oD roKu 2006 | SEPArAtE
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2006 Bush, Dům umění v opavě
2007 muzeum Vysočiny, Pelhřimov
2009 Esterce, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk
WWW PrEZENtAcE | WEBSitE PrESENtAtioN
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Beton, FaVu Vut Brno, 2006
Bush, Dům umění, opava
rocca Alessandro: Natural Architecture, 22 Publishing,
milano 2006
mladé sovy, Galerie caesar, olomouc, 2007
Art&Pond, Galerie Klatovy-Klenová, uff! Art o.s., 2008
místa, prostory, mezery, Dům umění v opavě, 2008
Velké prádlo, Galerie caesar, olomouc, 2008
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Jan Krtička revels in non-durable materials and still more
transient installations. During his studies he focused mainly
on land art. his installations, located mostly in the woods
around Svatý Kopeček outside olomouc, are only known
through photographs; they rarely survived longer than a
few days after being completed and any bits that remained
were soon concealed by nature. For Jan, the process of
creation was certainly more meaningful than exhibiting
photographs documenting the results of his work. From
natural materials formed in nature, he gradually moved to
construction materials, especially the most common one
these days – plasterboard.
Jan’s older land art installations relied on the help of
natural processes. his newer plasterboard installations rely
on the effects of humidity inside the exhibition hall: in a
humid environment, plasterboard starts changing shape,
twisting and breaking down under its own weight. Jan
emphasizes this contortion through monochromatic paint.
No additional repairs are possible once the installation is
displayed. his recent objects made of fragile plasterboard
were inspired by the birth of his first daughter – the objects
will vanish as fast as her earliest childhood.

ADrESA | ADDrESS
Štítného 23
779 00 olomouc
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38. Esterce, 2009, sádrokarton, pigment, 2 × 2 × 2 m
For Little Ester, 2009, plasterboard, pigment, 2 × 2 × 2 m
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Petr Kunčík
obrazový svět Petra Kunčíka je světem básnivé vizuality
– štětcem, ze zrakových dojmů, ale i z emotivních či
senzuálních prožitků bytí spřádaná umělecká realita. První
autorovy charakteristické obrazy a kresby vznikaly již
v závěru jeho studia na Zlínské soukromé vyšší odborné
škole umění, ještě před odchodem na Pedagogickou
fakultu brněnské univerzity. Lze usuzovat, že patronem
jeho nekonvenčního, ale i nekonceptuálního spontánního
malování tak mohl být tvůrčí mentalitou mu blízký
Pavel Preisner. Po důsledně figurativních počátcích
uzavřených kosmosféricky a do značné míry již abstraktně
formovaným cyklem obrazů Abiogeneze, rozvíjel pak
své malování v impresivním dotyku s vnější i duchovní
realitou také v Brně. Jeho fantaskní přetváření přirozeného
světa malbou v estetickou realitu zrcadlí v posledních
letech v různě tematizovaných – vesměs i technicky
experimentujících – nicméně vždy malířsky bravurně
vytvářených obrazových souborech. Z nich je třeba uvést
alespoň cyklus Zvuk tibetských mís až v Japonsku, jejichž
východiskem byly černobílé fotografie z cestopisu po
Japonsku v roce 1926 a jimiž usiloval o evokaci hudby
(jedním z nich byl zastoupen na předchozím salonu
mladých). Nebo monochromní šedo-bílou sérii obrazových
kompozic Fosfény, či naopak cyklus figurativních maleb
výrazné až blahobytně rozbujelé barevnosti s příznačným
názvem „radosti“, „Souboje“, do jejichž výrazu se promítá
provedení na drsném podkladu.

Narozen | Born 29. 6. 1981 Přerov
StuDiA | EDucAtioN
Pedagogická fakulta masarykovy univerzity v Brně
(2003–2008)
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického
v Brně (2006–2009)
Vystavuje od roku 2001 | Exhibitions since 2001
SAmoStAtNé VýStAVy oD roKu 2006 | SEPArAtE
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2006 Šest radostí a jedna chmura, Divadlo v 7 a půl, Brno
2006 Banka (s P. Dubem), hVB bank, Praha
2007 heroes & Fights & Death, Galerie Nadace, Portál,
uherské hradiště
2008 Proliferatio (s L. Seifertem), mendelovo muzeum,
Brno
LitErAturA | LitErAturE
Preisner Pavel, intuion Petr Kunčík, Prostor Zlín, 2007, č. 4,
str. 36-37
ADrESA | ADDrESS
Bartošova 32
750 00 Přerov
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the pictorial world of Petr Kunčík is one of visual poetry,
an artistic reality woven together with a brush from
visual impressions and emotional or sensory experiences
of being. he made his first paintings and drawings
towards the end of his studies at an art school in Zlín
and before his move to masaryk university’s Faculty of
Education in Brno. We can thus assume that the patron
of his unconventional and non-conceptual, spontaneous
painting may have been Pavel Preisner, with whom he
shares a similar artistic mentality. After a consistently
figurative early period followed by a cosmospheric and
largely abstract series of paintings called Abiogenesis,
he further developed his painting work in Brno in an
impressive contiguity with external as well as spiritual
reality. his fanciful painting transformations of the
natural world into an aesthetic reality have been reflected
in past years in his variously themed painting series,
mostly executed through experimental techniques, yet
always with excellence. these series include the Sound of
tibetan Bowls from Japan, which was based on blackand-white photographs found in a 1926 travel book on
Japan and in which Kunčík attempted to evoke music
(Kunčík was represented by one such painting at the
previous Zlín youth Salon); a monochromatic gray-white
series of image compositions Phosphenes; or a series of
figural paintings with prominent, almost rampant colors,
entitled symptomatically Joys and Duels, executed on
a coarse surface.
lš

39. Ex animo, 2009, olej, akryl, spray, plátno, 200 × 125 cm
Ex animo, 2009, acrylic, spray, canvas, 200 × 125 cm
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Dominik Lang
Narozen | Born 1. 8. 1980 Praha

Napjatý rozpor mezi minimalistickou strohostí a téměř
hanebně banální předmětností v instalacích Dominika
Langa zpravidla nikoho neponechá bez zaujaté reakce.
téma usídlení člověka v prostoru, zakotvení ve struktuře
předmětů a vztahů nebo v jistém součtu stereotypů
vede umělce k realizacím z nejbanálnějších předmětů,
k symbolickým přeskupením, ale také ho pobízí k vytváření
děl zcela monumentálních. Velmi zásadní byla instalace
v Domě umění města Brna v roce 2006, kdy jemným ba
nenápadným způsobem změnil Lang výstavní prostor,
určený i dalším umělcům. Bílá stěna se elektronicky
řízeným nezřetelným pomalým pohybem posouvala
z výklenku, aby buď otevřela, nebo naopak zcela uzavřela
prostor výstavního sálu. Nic víc. Pozice člověka, který byl
nablízku, se tím ale zásadně měnila. i pasivně stojící divák
byl součástí instalace a procesu proměny. odkazem na
klasický existencialismus a současně prací s pocitem dnešní
„ztráty středu“ v pluralitní otevřenosti se Dominik Lang
stává autorem přinášejícím závažné filozofické úvahy. tím
spíše, když ve svých dílech stejně výrazně využívá estetické
čistoty minimalismu i neuspořádanosti objektové práce
s nejvšednějšími předměty.

StuDiA | EDucAtioN
Akademie výtvarných umění v Praze
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
cooper union New york
Vystavuje od roku 2004 | Exhibitions since 2004
SAmoStAtNé VýStAVy oD roKu 2006 / SEPArAtE
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2006 Prostorová představivost, etc. galerie, Praha
Podej mi tu cihlu, Václave, NoD galerie, Praha
Klamovka, Altán Klamovka, Praha
the international contemporary Art Fair
(s t. Vaňkem), v rámci prezentace galerie Display,
Vídeň, rakousko
2007 thinks for viewing and walking around, Galerie
impex, Budapešť, maďarsko
2008 Archive, Dox, Praha
By night (s m. therem), Studio Gallery, hu Gallery
space in the mirror, Galerie AVu, Praha
Between, Zamek ujazdowski, Varšava, Polsko

rh

WWW PrEZENtAcE | WEBSitE PrESENtAtioN
http: //vvp.avu.cz/ idatum/search/autori-234
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A charged contradiction between minimalist austerity
and almost shamefully banal objectivity in Dominik
Lang’s installations usually provokes strong reactions.
the theme of humans’ settlement in space, anchorage in
the structure of objects and relationships or in a certain
sum of stereotypes leads the artist to projects composed
of the most banal items and symbolic rearrangements,
as well as encouraging him to completely monumental
works. A milestone for him was an installation at the
Brno house of Arts in 2006, where Lang delicately and
inconspicuously modified the exhibition space, included
other artists’ works. An electronically controlled white
wall moved slowly and almost imperceptibly outside an
alcove, opening or completely closing the exhibition hall.
Nothing more. yet this significantly changed the audience’s
position; even a spectator standing passively became part
of the installation and of the process of change. Drawing
on classic existentialism while at the same time feeling the
“loss of center” in a pluralistic openness, Lang becomes an
author engaging in serious philosophical contemplation.
this is emphasized even more by the fact that his works
make equal use of the aesthetic purity of minimalism and
the lack of arrangement of the most common objects.

ADrESA | ADDrESS
Dražického náměstí 8
Praha 1
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40. Výběr, 2009, site-specific projekt pro Salon mladých
DvacettřiuměleckýchdělzesbírkyKrajskégalerievýtvarnéhouměníveZlíněvybranýchvšemijejímizaměstnanci.Dílajsouzvolena
nazákladědotazníkuapostupně(vintervalechjednohotýdne)vystavenavrámciSalonumladých.Výsledkemjepohlednavýseksbírky
skrzeosobnívkuszaměstnanců,lidí,kteříjsouobyčejněvpozadíprovozugalerie.
Selection, 2009, site-specific project for Zlín youth Salon
Twenty-threeartworksfromthecollectionoftheRegionalGalleryofFineArtsinZlínandselectedbyallofitsemployees.Theworks
havebeenselectedonthebasisofaquestionnaireandwillbegraduallyexhibited(inintervalsofoneweek)aspartoftheZlínYouth
Salon.Theresultisaviewonasegmentofthecollectionthroughthepersonaltastesofgalleryemployees–thosewhoarenormally
behindthescenesofthegallery‘soperations.photographswiththeirselectedwork.
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zesérieVýběr,2009
BedřichStefan,Torzo,1929,zesbírekKGVUZ,vybralaMarieŠafářová
fromtheseriesSelection,2009
BedřichStefan,Torso,1929,fromZlínGallerycollections,selectedbyMarieŠafářová
Autorděkujecelégaleriizapomocpřirealizaciprojektu.
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matúš Lányi
Narozen | Born 15. 11. 1981 Levoča

tvorba matúša Lányiho sa pohybuje na poli maľby a videa.
interpretuje motívy zo sveta pop kultúry (Superman),
politiky a médií, ktoré konfrontuje s dielami ikon
slovenského či svetového umenia (Benka, Fulla, Leonardo
da Vinci), či sakrálnym umením (Božské srdce Ježišovo).
Jeho interpretácie pracujú s manipuláciou a nadsázkou,
nechýba im vtip, nadhľad a irónia. tá však nie je samoúčelná
a bez hlbšieho posolstva. Krista predstavuje ako rečníka na
zasadnutí oSN, biblické udalosti a rodokmene interpretuje
formou molekulárnych vzorcov. V maľbách formálne
imitujúcich vizuál počítačového programu Windows mení
ich obsah na biblické posolstvá Nového zákona. informácia
o napaľovaní cD či ukončení programu sa stáva oznamom
o práve prebiehajúcom procese premeny vody na víno,
o vzkriesení Lazara, či zapieraní Krista. V konfrontácii
odhaľuje a ponúka nové uhly pohľadu, ktoré vedú pod
povrch nášho často povrchného vnímania.

StuDiA | EDucAtioN
Fakulta umění technické univerzity v Košicích
Vystavuje od roku 2006 | Exhibitions since 2006
SAmoStAtNé VýStAVy oD roKu 2006 | SEPArAtE
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2006 Just believe it, ic culture train, Košice
2007 Premenenie vína na krv, Galerie Space, Bratislava
2009 obe strany mince, Galéria umenia, Nové Zámky
KoLEKtiVNí VýStAVy oD roKu 2006 | GrouP
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2006 Jesenná prehliadka, muzeum Vojtecha Löfflera,
Košice
2007 Skúter: Bienále súčasného slovenského umenia,
Galéria J. Koniarka, trnava, tatranská galéria, Poprad
2008 cassovia contemporary on sale 2008, múzeum
V. Löfflera, Košice
Na východ od západu, Východoslovenská galéria,
Košice
Ja a ti druhí, Nitranská galéria, Nitra

dč

matúš Lányi works in the fields of painting and video.
he interprets motifs from the world of pop culture
(Superman), politics, and media, which he confronts
with iconic works of Slovak or international art (Benka,
Fulla, Leonardo da Vinci) as well as sacral art (the Sacred
heart). his interpretations make use of manipulation and
overstatement and are not short on humor and irony. yet
the irony is not self-serving and does not lack a deeper
message: christ is presented as a speaker at a uN assembly
and biblical events and family trees are interpreted in the
form of molecular formulas. in paintings formally imitating
the visuals of the Windows operating system, Lányi
modifies the content to deliver New testament messages.
Pop-ups normally informing Pc users about cD burning
progress or the termination of a program instead contain
announcements about water having just been turned
into wine or about the resurrection or denial of christ.
through this confrontation he reveals and offers views from
new angles, taking us beneath the surface of our often
superficial perceptions.

WWW PrEZENtAcE | WEBSitE PrESENtAtioN
www.lanyi.euweb.cz
ADrESA | ADDrESS
Štefánikova 76
053 04 Spišské Podhradie
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41. molekulárny Ježiš, 2008, digitální tisk, plátno, 209 × 147 cm
molecular Jesus, 2008, digital print, canvas, 209 × 147 cm
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Jitka mikulicová
Narozena | Born 25. 8. 1980 hustopeče

tvorba Jitky mikulicové zaujímá pozornost odborné
veřejnosti už od dob jejích studií na brněnské Favu.
Zásadní roli v ní sehrává práce se vzpomínkami
a vyrovnávání se s estetickými zážitky z dětství. Nejde
přitom o jejich reprodukci nebo zachycení dojmů, ale
zkoumání jejich funkce ve vztahu k současné vizuální
logice. Jak sama říká, přitahuje ji naivita a dekadence lidové
tvořivosti a snaží se najít formu, která by v sobě tyto prvky
zahrnovala. Čerpá z knižní grafiky, rodinných fotografií
a podivných zapomenutých ilustrací, které postupně
sbírá a osobitým způsobem skládá. Zajímá se o způsoby
náboženského zobrazení i ikonografii propagandy
a dešifruje mezi nimi společné prvky. Základními pojmy při
vzniku jejích obrazů jsou sbírání, komponování, rozbíjení
a znovu skládání. Jitka mikulicová má specifické postavení
mezi českými malíři, vedle konceptuální racionality
nerezignuje na formální principy výstavby obrazu. Pracuje
s „klasickými“ tématy jako je portrét nebo akt. Zároveň se
ale pokouší experimentovat s rozkladem významu a tvaru.

StuDiA | EDucAtioN
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického
v Brně (1999–2004)
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (2004–2007)
hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (2006)
Vystavuje od roku 2004 | Exhibitions since 2004
SAmoStAtNé VýStAVy oD roKu 2006 | SEPArAtE
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2006 Jitka mikulicová, Galerie Entrance, Praha
2006 Always with you, Galerie Nábřeží, Praha
2007 Jitka mikulicová & ondřej Brody, Karlín Studios, Praha
2008 Liduška, Galerie Jelení, Praha
KoLEKtiVNí VýStAVy oD roKu 2006 | GrouP
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2006 AVu, Brody, mikulicová, Paetau, Šimera, Galerie AVu,
Praha
indication, 4 + 4 dny v pohybu, skupinová výstava,
Praha
office, Gaerie c2c, skupinová výstava, Praha
2007 Fragments cz, společná výstava, castello di rivara,
torino
rajc, skupinová výstava, Zámek třebešice
2008 „Český kubismus“ skupinová výstava, galerie
hlavního města Prahy
Když jsem byl malej, hrál jsem si s holkama,
participace na výstavě Jiřího Kovandy, Galerie
Klatovy/Klenová

vm

the work of Jitka mikulicová has attracted specialist
audiences since she was a student at Brno’s Faculty of Fine
Arts. her central theme is memories and coming to terms
with the aesthetic experiences of childhood; she does not
merely reproduce them or record her impressions, but
examines their role in relation to contemporary visual logic.
She says that she is attracted by the naivety and decadence
of folk arts and that she is seeking a from that would
encompass these elements. She builds on book graphics,
family photographs, and peculiar forgotten illustrations,
which she gradually collects and distinctively compiles.
She is interested in forms of religious imagery and the
iconography of propaganda, deciphering the common
features of the two. the cornerstones of her painting
technique are collection, composition, fragmentation,
and a new restructuring. mikulicová has a special status
among czech painters; in addition to her conceptual
rationality, she does not abandon formal principles of
image construction. She works with the classical themes
of a portrait or nude, while at the same time trying to
experiment with the deconstruction of meaning and form.

ADrESA | ADDrESS
hlavní 5
691 06 Velké Pavlovice
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42. Sněhulák, 2008, akryl, plátno, 175 × 150 cm
Snowman, 2008, acrylic, canvas, 175 × 150 cm
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Monika Mikyšková
Monika Mikyšková sa zaoberá maliarskym
prehodnocovaním zvyčajne vlastných fotografických
záberov ľudí a postáv, pričom hlavnú tému jej záujmu
tvorí zobrazovanie medziľudských vzťahov v ich zložitej
štruktúre vzájomných interakcií. Z dlhodobejšieho hľadiska
môžeme autorkinu tvorbu členiť na dva širšie celky. Jednu
oblasť tvoria figúry a polfigúry komponované bez hláv.
V druhej skupine malieb sa sústreďuje na zobrazovanie
veľkoplošných portrétov, ktoré sprievodným gestom
a výrazom tváre zachytávajú komplikované vnútorné
pocity. Zrejmá inklinácia mladej maliarky k zdôrazňovaniu
línie, objemovej deformácii, plošnosti a dekoratívnej
štylizácii podčiarkuje náladu sústredeného prežívania,
psychologického ponoru a emocionálnej narácie.

Narozena | Born 20. 3. 1983 Žilina
Studia | EducatioN
Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě (2001–2007)
Vystavuje od roku 2003 | Exhibitions since 2003
SaMoStatNé VýStaVy od roku 2006 | SEparatE
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2008 Monika Mikyšková, Galéria M++, Bratislava
2008 Mikyšková, Mihál, Seneši, Workshop 05, tranzit
dielne, Bratislava
kolEktiVNí VýStaVy od roku 2006 | Group
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2007 interpretácia skutočnosti, dom umenia, Bratislava
2008 ilúzia priestoru/pokus o nové čítanie, Nitranská
galéria, Nitra

zlm

Monika Mikyšková engages in painting that reassesses
photo snapshots of people, mostly taken by herself; she
is primarily interested in presenting interpersonal relations
in their complex structure and mutual interactions. her
long-term work can be divided into two broad groups.
one consists of figures and half-figures without heads; the
other focuses on large-scale portraits capturing complex
internal emotions through accompanying gestures and
facial expressions. the young painter’s evident inclination
towards emphasized lines, deformation of dimensions,
emphasis on surfaces, and decorative stylization underscore
an atmosphere of focused experience, psychological
submersion and emotional narration.

litEratura | litEraturE
profil 02/2008, článek k výstavě Monika Mikyšková, autorka
Silvia Čúziová
adrESa | addrESS
Jedlíková 5
010 15 Žilina

zlm

43. Stalo sa, 2009, akryl, olej, plátno, 145 × 190 cm
it happened, 2009, acrylic, oil, canvas, 145 × 190 cm
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Jakub Nepraš
Vizuální svět obrazů Jakuba Nepraše by bylo možné
označit jako malbu jedenadvacátého století. Jeho
díla jsou vytvářena nejaktuálnějšími elektronickými
technologiemi, virtuálně se vznášejí ve vzduchu, ale přesto
pracují s barevným obrazem ve velmi malířském pojetí.
a podobně jako malba přinášejí zašifrované symboly
našeho přetechnizovaného světa, ba zobrazují jistou
tíseň, kterou v něm můžeme prožívat. Současně však jsou
jeho videoprojekce plné nadsázky a nadhledu, zobrazené
technické a elektronické detaily můžeme vnímat i jako
hrozbu, ale i jako ironizující žertovné prvky. Jeho Generátor
p-730 z roku 2005 je současně hrůznou vizí světa, v němž
se člověk navždy ztratil ve změti technicistních mechanismů,
a současně groteskou, která s úsměvným nadhledem
dnešní civilizasi zesměšňuje. Úspěch na ESSl award v roce
2007 a ocenění na artefiera v Bologni byly důraznými
kroky k potvrzení kvalit Neprašova principu výtvarného
vidění a tvorby obrazu. Jeho prostorové projekce jsou velmi
dokonalým využitím aktuálních technologií a přinášejí silné
a znepokojující úvahy o současnosti i budoucnosti.

Narozen | Born 6. 3. 1981 praha
Studia | EducatioN
akademie výtvarných umění v praze
Vystavuje od roku 2000 | Exhibitions since 2000
SaMoStatNé VýStaVy od roku 2006 | SEparatE
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2009 Sediment, Galerie alain le gaillard, paříž
2009 Sediment ii, arthobler, porto
litEratura | litEraturE
texts by Jakub Nepraš, translations by Steven rusling,
Marek tomin, designed by Jakub Nepraš, Jakub Sykora
katalog k výstavě ”druhá příroda” ve Východočeské galerii
v pardubicích
katalog k výstavě ”5+kk” v trafo galerii v praze
katalog k výstavě Essl award
katalog k výstavě v Museu colecção Berardo v lisabonu

rh

adrESa | addrESS
letohradská 26
170 00 praha 7

the visual world of Jakub Nepraš could be described as the
paining of the 21st century. his works are created through
the most advanced electronic technologies allowing them
to levitate in the virtual space, while at the same time
making use of the colored image in a manner typical for
painters. like traditional paintings, his works too deliver
encoded symbols of our overly technological world and
portray a certain anxiety which we my experience in it.
at the same time Nepraš’s video projections are full of
overstatement and irony; the depicted technical and
electronic details can also be perceived as warnings or as
instances of irony and humor. his Generator p-730 from
2005 is at the same time a horrifying vision of the world
in which humans are forever lost in a chaos of technical
mechanisms and a comedy ridiculing modern civilization.
his successes with the 2007 Essl award and at Bologna’s
artefiera were major pieces of evidence for the quality
of Nepraš’s artistic vision and image creation. his spatial
projections make perfect use of the latest technologies
while raising disturbing questions about the present and
future.
rh

44. reactor, září 2008, tvarované plexisklo, překližka, 150 × 140 × 30 cm
reactor, September 2008, molded plexiglass, plywood, 150 × 140 × 30 cm
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Martin Salajka
Narozen | Born 30. 3. 1981 uherské hradiště

Malířský styl Martina Salajky se kontinuálně vyvíjí už od
počátků jeho studií. od minulého salonu mladých se
jeho formáty podstatně zvětšily, což mu také umožnilo
velkorysejší pojetí prostoru a rozvrhu jeho narativních scén.
Vedle sond do nejrůznějších sociokulturních fenoménů,
neopustil ani téma vodní krajiny. Nejdůležitějšími podněty
pro jeho expresivní malby jsou konkrétní osobní prožitky,
jako třeba v případě cyklu absolutorních prací, kdy jej
potápění a s tím spojené vzpomínky z dětství a jiné
fantazijní asociace přiměly nejen malířsky zpracovat
téma pohybu ve vodním prostředí, ale vyjádřit i emoce
spojené s tímto živlem, symbolem života na jedné straně
a nebezpečným a tajemným světem na straně druhé.
Martin Salajka je typem umělce, pro nějž je základním
východiskem imaginativní reflexe různých vzpomínek
a situací a cílem přenos těchto fantazijních stavů na diváka.
tento tradiční přístup k malbě si suverénně hájí nejen
slovem, ale především štětcem.

Studia | EducatioN
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického
v Brně (2002–2005)
akademie výtvarných umění v praze (2005–2008)
Vystavuje od roku 2000 | Exhibitions since 2000
SaMoStatNé VýStaVy od roku 2006 | SEparatE
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2008 obrazy, Galerie dorka, domažlice
Napůl, Galerie Via art, praha
kolEktiVNí VýStaVy od roku 2006 | Group
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2006 obrazy, Galerie Beseda, ostrava
iV. Zlínský salon mladých, krajská galerie výtvarného
umění ve Zlíně
2007 arskontakt – Bilance, Galerie Jižní křídlo Nové
radnice, Brno
arskontakt – Bilance, Galerie Mansarda, praha
aVu 18, Veletržní palác, Národní galerie, praha
amaro jilo, dům umění města Brna
2008 diplomanti aVu, Veletržní palác, Národní galerie
v praze
transfer, White box gallery, Mnichov
uvízli v listopadu, Galerie dolmen, Brno
atelier malba 3, alšova jihočeská galerie, Wortnerův
dům, České Budějovice
in the heaven, Galerie lapidárium, praha
2009 Normální malba, Mánes, praha
transfer, dům umění města Brna, dům pánů
z kunštátu, Brno

vm

Martin Salajka’s painting style has been developing ever
since he was a student. compared with the last Zlín youth
Salon, he has now adopted significantly larger formats,
allowing for more generous treatment of space and
arrangement of his narrative scenes. While examining
various socio-cultural phenomena, he has not given up
his earlier interest in waterscape. the main impetuses for
his expressive painting are concrete personal experiences;
in a series of graduation projects, scuba diving and other
childhood memories as well as imagined associations
inspired the painter to explore the theme of movement
in water and to express emotions associated with this
element, this symbol of life on the one hand and a
dangerous and mysterious world on the other. Salajka
is a type of artist for whom the main point of departure
is imaginative reflection upon various memories and
situations; his goal is to transmit these fantasy feelings to
the viewer. he masterfully defends this traditional attitude
toward painting, not only through word but mainly with
his brush.

WWW prEZENtacE | WEBSitE prESENtatioN
www.martinsalajka.cz
adrESa | addrESS
louky 438, Jarošov
uherské hradiště
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45. requiem, 2008, akryl, plátno, 200 × 180 cm
requiem, 2008, acrylic, canvas 200 × 180 cm
46. z cyklu dušičky, 2008, akryl, plátno, 200 x 190 cm
From the all Souls’ day series, 2008, acrylic, canvas 200 × 190 cm
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Zdeňka Saletová
Narozena | Born 10. 9. 1980 Zlín

V rámci postupného ověřování možností plastického
projevu, od klasického řezaného dřeva až po odhmotněné
znaky obrysu a průsvitnosti, dospěla Zdeňka Saletová
k nezaměnitelné řeči hluboce zakořeněné v humanistické
tradici sochařství. hlavním symbolickým prvkem autorčiných
realizací zůstává obecné pojetí tvarné, zranitelné tkáně:
to, co se na první pohled může především zdát jako
„obyčejný“ polštář, je ve skutečnosti monumentálním
ztělesněním vnitřního lidského prožití světa. tlaky zvenku,
pnutí zevnitř a snaha tyto tlaky vzdorovat, najít svou cestu
zpět „nahoru“, představuje metaforický obraz intimního
prostoru tělesné i duševní existence. Motiv tkáně můžeme
zároveň vnímat jako vrstvu paměti, jako sled pomíjivých
chvil, které se vstřebávají a ukládají do našeho vědomí,
kde vytvářejí jemné otisky v celkovém „corpusu“ reflexí
viditelných jen v naší mysli. Bílá barva hraje zásadní
významovou úlohu v autorčině práci: navozuje pocit
nejen kontemplativnosti, ale i existenciální obnaženosti.
Naznačuje snad i touhu udržovat a pěstovat ideály ve světě,
který je krutě zpochybňuje. plastické formy Zdenky Saletové
lze vykládat jako tiše vyřčenou osobní zpověď i jako
obrazné znamení o schopnosti i nejkřehčího lidského těla
v sobě skrývat sílu, odolávat ranám osudu, dokonce čerpat
z nich přesvědčení o pozitivní hodnotě života.

Studia | EducatioN
akademie výtvarných umění v praze (2003–2009)
Vystavuje od roku 2001 | Exhibitions since 2001
kolEktiVNí VýStaVy od roku 2006 | Group
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2009 Nic na odiv…?, kateřinská zahrada, praha
Studentské sochařské sympozium Stromovka,
psí louka, praha
WWW prEZENtacE | WEBSitE prESENtatioN
http://www.avu.cz/~mica/studio/studenti/Saletova.html
adrESa | addrESS
luční 4591
760 05 Zlín

rd

having gradually explored various paths of plastic
expression, from classical carved wood to the
dematerialised signs of transparency and outline, Zdeňka
Saletová has developed her own unique language
deeply rooted in the humanist tradition of sculpture.
the chief symbolic element of her work remains the
universal notion of tissue that can be modelled though
also injured. What at first glance looks above all like an
‘ordinary’ pillow is in fact the monumental embodiment
of inner human experience of the world. pressures from
outside, tension swelling from within and the effort to
withstand these pressures while finding one’s own path
back ‘upwards’ represent a metaphorical image of the
intimate space of bodily and spiritual existence. the motif
of tissue can also be seen as the layer of memory, as the
sequence of fleeting moments that are absorbed and
stored in our consciousness where they form delicate
imprints in a single ‘corpus’ of reflections visible only with
the mind’s eye. Whiteness plays a fundamental role in
the meaning of the artist’s work: it evokes a feeling of
contemplativeness, though also existential nakedness.
it perhaps also indicates the desire to maintain and
cultivate ideals in a world that brutally casts doubt on
them. Zdeňka Saletová’s plastic forms can be interpreted
as a quietly spoken personal confession but also as a
symbolic sign that even the frailest body can conceal the
strength to resist the blows of fate, ultimately drawing on
them to believe in the positive value of life.
rd

47. polštář, 2008–2009, acrystal, 120 × 120 × 40 cm
pillow, 2008–2009, acrystal, 120 × 120 × 40 cm
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pavla Sceranková
Narozena | Born 24. 2. 1980 košice

pavla Sceranková, finalistka ceny Jindřicha chalupeckého
roku 2007, pochází z hlavního uměleckého centra
východního Slovenska, z košic, svá výtvarná studia se však
rozhodla realizovat v praze. Její videoprojekce nemají pouze
konceptuální či performativní charakter. předpokladem
jejich vzniku je vytvoření trojrozměrného díla důmyslně
pojatého, jež je určováno svou variabilní mobilitou.
p. Sceranková tak vytváří nový typ sochy, která se vymyká
klasickému sochařství a zároveň již není ani instalací ani
konceptuální objektovou tvorbou. pracuje s představou
konkrétního předmětu, který svou intervencí nutí žít
novým životem. Jeho pohybové proměny konstruktivního
či destruktivního rázu v těžko definovatelném prostoru
vybízí diváka k nové vnímavosti, k zamyšlení nad významem
nejobyčejnějších materiálních věcí, které nás obklopují.
důležitou součástí projekcí oživlých artefaktů je také
zvukový doprovod, většinou reálný hlomoz umocněný
rezonancí ve velkém prostorovém prázdnu, která vyvolává
silně znepokojivý pocit. Jeden z posledních projektů
nazvaný otevřeno zavřeno otevřeno zavřeno… (2008) byl
vytvořen pro konkrétní stavbu opuštěné čerpací stanice
u Slaného, která se již před časem proměnila v alternativní
výstavní prostor. tamní intervence p. Scerankové se stala
odvážným vstupem do otevřeného prostoru, formálně sice
neokázalým, o to výrazněji emotivním.

Studia | EducatioN
akademie výtvarných umění v praze (2000–2006)
Erasmus stipendium, Gray School of art aberdeen, Skotsko
kunstlerwege stipendium, aka Stuttgart, Německo
daad stupendium, udk Berlín (2006–2007)
Vystavuje od roku 2000 | Exhibitions since 2000
SaMoStatNé VýStaVy od roku 2006 | SEparatE
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2006 kapusta, Galerie Jelení, praha
2008 upomienkové predmety, (s d. Zahoranským),
Make up Gallery, košice
otevřeno zavřeno otevřeno zavřeno..., Benzínka
u Slaného
kolEktiVNí VýStaVy od roku 2006 | Group
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2006 „rE/act Festival“, Schloss, universität Mannheim (dE)
„Bad good girl“, kino Blow up, Berlin (dE)
2007 „cena Jindřicha chalupeckého – Finále“, Galerie
Entrance, praha
„hrubý domáci produkt 2“, M’arS center for
contemporary arts, Moskva (ruS)
„Forma následuje… risk“, Futura a karlin Studios,
praha
„Skúter – bienále mladého slovenského umenia“,
Galéria Jána koniarka v trnave
„air de Berlin“, Galerie aVu praha
„punctum“, Futura, praha
„klasse cragg“, udk Berlin (dE)
2008 „carGo“, Sofia, site specific vo verejnom priestore
„Současný český kubismus“, Staroměstská radnice,
praha
„off course“, Gallery Meet Factory, praha

pp

pavla Sceranková, a finalist for the 2007 Jindřich
chalupecký award, comes from the artistic capital of
eastern Slovakia, košice, but she decided to study fine
arts in prague. her videos are not only of a conceptual
or performative nature; their filming is preceded by the
creation of a complex three-dimensional art work, endowed
with variable mobility. Sceranková thus creates a new type
of sculpture, which surpasses traditional sculpture without
being an installation or conceptual object work. She starts
with the idea of a concrete object, which she forces,
through her intervention, to live a new life. constructive
or destructive transformations of the object’s motion in
a hard-to-define environment encourage the viewer to
adopt a new sensibility and think about the meaning of
the most ordinary material items around us. an important
part of Sceranková’s screenings of these animated artifacts
is the soundtrack, usually comprising an authentic clamor,
enhanced by reverberation in a large empty space, which
invokes strongly disturbing feelings. one of her latest
projects, open closed open closed... (2008) was designed
for a specific location – an abandoned gas station near
Slaný converted into an alternative exhibition space. this
intervention by Sceranková represented her bold entrée
into open space – formally unassuming, but all the more
emotive.

WWW prEZENtacE | WEBSitE prESENtatioN
www.scerankova.wz.cz
litEratura | litEraturE
katalog finalistů ceny Jindřicha chalupeckého
katalog k výstavě Forma následuje… risk
Flash art Vol. ii, No. 6, September
respekt 45/2007
adrESa | addrESS
Jaselská 38
160 00 praha 6, dejvice

pp

48. hlavo lam, 2009, sádrokarton, 6 × 2 m
Mind Bender, 2009, plasterboard, 6 × 2 m
49. Z lásky, 2009, video, 18 sec.
out of love, 2009, video, 18 seconds

110

hlavo lam, 2009, sádrokarton, 6 × 2 m
Mind Bender, 2009, plasterboard, 6 × 2 m

111

rastislav Sedlačík
Narozen | Born 29. 4. 1980 Čadca

rastislav Sedlačík patrí k mladým autorom súčasnej
slovenskej maliarskej scény, ktorý patrí k jej
nepriehliadnuteľným protagonistom. Nosnou témou
jeho malieb je krajina. akokoľvek tento žáner nesie
tradicionalistické zafarbenie, v Sedláčikovom videní je to
práve súčasná krajina, so všetkým, čo k tomu patrí. Čistota
žánru, je zakaždým „poškvrnená“ odkazmi k nášmu,
civilizáciou poznačenému svetu. opustené autobusové
zastávky pozdĺž ciest, neidentifikovateľné priemyselné
stavby v nostalgických krajinách , či prísne línie sídliskovej
petržalky sú maľované veľkorysými gestami , tak aby priznali
všetky maliarske kvality všedným „krajinárskym“ námetom
našej každodennosti.

Studia | EducatioN
Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě (1998–2004)
university of houston, uSa (2002)
Vystavuje od roku 1999 | Exhibitions since 1999
SaMoStatNé VýStaVy od roku 2006 | SEparatE
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2006 Bonjour, apollo Bc, Bratislava
2007 Sedlačík, Szemzo, Galéria mladých, Nitra
2008 Medzi mestom a prírodou, (Mrvová, czinege,
Černušák), Galéria umenia Nové Zámky
2008 Zoom Europa:petržalka, (Fifík, Szemzo, Žiak), candy
gallery, Bratislava
2008 Medzi mestom a prírodou (Mrvová, czinege,
Černušák), Make up Gallery, košice
Forme e volti delle cittá (Černušák, Surkošová),
Slovenský inštitút v ríme

bj

rastislav Sedlačík is one of those protagonists of the
contemporary Slovak painting scene who are not being
overlooked. the main theme of his paintings is landscape.
although this genre carries a traditionalist tinge, Sedlačík
looks at the contemporary landscape, with everything that
belongs to it. the purity of the genre is always “stained”
by references to the present world, tainted by civilization.
defunct bus stops along roads, unidentifiable industrial
buildings set in nostalgic landscapes, as well as the strict
lines of the petržalka prefab neighborhood are painted
in generous gestures in order to provide these ordinary
landscapes of our everyday lives with all the qualities of
painting.

WWW prEZENtacE | WEBSitE prESENtatioN
www.rastislavsedlacik.com
litEratura | litEraturE
revue art 3/2008
Flash art 2/2008
adrESa | addrESS
Sibírska 50
831 02 Bratislava

bj

50. disconnect, 2009, akryl, plátno, triptych: 150 × 150 cm, 150 × 100 cm, 100 × 200cm
disconnect, 2009, acrylic, canvas, triptych: 150 × 150 cm, 150 × 100 cm, 100 × 200 cm
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tereza Severová
Narozena | Born 19. 7. 1979

tereza Severová na sebe upozornila už v roce 2005
diplomovou video-instalací No memory, kterou
absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou
v ateliéru konceptuální a intermediální tvorby Jiřího
davida. V této práci na jedné projekci zachytila neznámou
ženu zpívat Beethovenovu skladbu a zkombinovala
ji se záběry lidí osaměle hledících vzhůru, které pak
v počítači sloučila v dav. Sugestivní atmosféra těchto
dvou projekcí jí získala cenu Startpoint, jež je pravidelně
udělování nejlepší diplomové práci z uměleckých
škol. Situace člověka, vzájemná komunikace, způsoby
kolektivního i individuálního chování v životním prostoru
(v posledních projektech je to například téma hromadění
a vyprazdňování), se objevují i v dalších autorčiných
videích a počítačově manipulovaných fotografiích. tereza
Severová je nejen umělkyně, ale i galeristka, spolu s terezou
Velíkovou a Barborou Zachovalovou provozuje již několik
let pražskou galerii Entrance v budově karlin Studios, v níž
systematicky představuje mladé umělecké osobnosti.

Studia | EducatioN
Vysoká škola umělecko-průmyslová v praze (1999–2005)
kiad, rochester, England (2001)
uNM, New Mexico, uSa (2003)
Vystavuje od roku 2001 | Exhibitions since 2001
SaMoStatNé VýStaVy od roku 2006 | SEparatE
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2006 proslov, Galerie u Bílého Jednorožce, klatovy
proslov, Galerie VŠup, praha
2007 cake topping, Gallery 35m2, praha
2008 Filling, ViVid, Birmingham
WWW prEZENtacE | WEBSitE prESENtatioN
http://www.karlinstudios.cz/artists/severova.htm
litEratura | litEraturE
a2 servis 20/2006
ateliér 12/2006
art and antiques, 09/2005, talent
Fotograf – Face, 2002
lidové Noviny, Galerie, 21. 06. 2008
umělec 3/2006, plán B
tereza Severová, portfolio, Galerie klatovy/klenová, 2006

pm

tereza Severová came to the spotlight in 2005 with her
video installation No Memory, which was her graduation
project at Jiří david’s Studio of conceptual and intermedia
art at prague’s academy of arts. in this work, she
combined film footage of an anonymous woman singing
a composition by Beethoven with shots of individual
people lonesomely gazing upwards, whom she merged
into a crowd using a computer. the suggestive atmosphere
of these two projections won her the Start point prize,
regularly awarded to the best graduation projects at arts
schools. tereza’s other videos and computer-manipulated
photographs also depict the human condition, mutual
communication and patterns of collective and individual
behavior in the living space (the latest projects, for example,
deal with the topic of gathering and emptying). tereza
Severová is not only an artist, but also a curator; together
with tereza Velíková and Barbora Zachovalá, she has been
running the Entrance gallery at prague’s karlín Studios
for several years now, where young art personalities are
systematically presented.

adrESa | addrESS
Jaselská 38
160 00 praha 6-dejvice

pm

51. Zaplnění, 2008, video, 07:57
Filling, 2008, video, 07:57
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Boris Sirka
Narozen | Born 8. 9. 1981 Snina

Boris Sirka je jedným z najzaujímavejších image makerov
v slovenskej maľbe, ktorá je v súčasnosti zaplavená
maľovanými obrazmi. Maľovanie B. Sirku prešlo pomerne
vrstevnatým a premenlivým dianím. už počas štúdií
sa prejavil ako silný talent, ktorý balansoval medzi
tradíciou modernistickej maľby (expresionizmus, pop
art) a postmoderným spochybnením týchto štýlov
metódami ironickej a vtipnej hry a ich mixovaním. Sirka
sa pomerne skoro objavil na scéne umenia svojimi
farebne intenzívnymi ikonickými maľbami, ešte nedávno
používajúcimi štýl animácie manga a komiksu. V novom
cykle malieb a kresieb prináša jazyk, ktorým nevyjadruje
len všeobecné sociálne významy ako donedávna (reklama,
ikona, konzum, láska, sex a ich ilúzie). pozerá sa na ne
zo svojho vnútra, je osobnejší a intímnejší. Skryté šifry
obrazových situácií vychádzajú na povrch v secesne
dekoratívnych a surrealisticky dráždivých detailoch napr.
svaloviny, lístkových šupín, vlasov. Sirka aktualizuje tradičné
kvality a technológie umenia napr. kresbu a akvarel,
ktorých vizuálnu atraktivitu využíva pre znepokojivé
a snové zobrazenia. dekadentné a fatálne podobenstvá
o ohni (at the end of everything is fire, threesom in fire),
rozprávkovo a psychicky ireálne motívy (séria infants)
a symboly ženy, jej vlasy, nohy a iné odkazy sú zároveň
básnickými podobenstvami komponovanými s elegantným
vtipom a mrazivou morbiditou zároveň.

Studia | EducatioN
Fakulta umění technické univerzity v košicích (2000–2006)
akademie výtvarných umění v praze (2003)
Vystavuje od roku 2002 | Exhibitions since 2002
SaMoStatNé VýStaVy od roku 2006 | SEparatE
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2008 Boris Sirka, kressling gallery, Bratislava
kolEktiVNí VýStaVy od roku 2006 | Group
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2008 cZ-Sk Súčasná mladá malba, Wannieck Gallery, Brno
itca 2008, Medzinárodné trienále Súčasného
umenia, NG Veletržní palác, praha
antifarewell report, Biznis centrum, košice
East of Eden, karlin studios, praha
im herzen Europas!!!, kulturzentrum engliche kirche,
Bad homburg, Německo
Na východ od západu, Východoslovenská galéria,
košice
oBraZ-oVka (Boris Sirka, Marek kvetan), Galéria
súčasných maďarských umelcov, dunajská Streda
79. aukcia slovenského súčasného umenia – SoGa,
Bratislava
Viennafair, reed Messe Wien Gmbh, Viedeň
Súčasné východoslovenské výtvarné umenie,
Východoslovenská galéria, košice
aukcia art.Sk, Bratislava
cassovia contemporary Sale, Múzeum
V. lofflera,košice
2009 trezor, Galéria rotunda, košice
obe strany mince (Matus lányi – Boris Sirka), Galéria
umenia, Nové Zámky

gg

Boris Sirka is one of the most interesting image makers on
the Slovak painting scene, which is currently flooded with
paintings. his work has undergone a fairly complex and
varied development. during his studies he proved his strong
talent, balancing between traditional modernist painting
(expressionism, pop art) and a postmodern deconstruction
of these styles through ironic and humorous play as well as
the mixing of styles. Sirka soon appeared on the art scene
with his color-intensive iconic paintings, which until recently
adopted the style of manga animation and of comics. in
a recent series of paintings he produces a language that
expresses not merely general social meanings, as was
the case until recently (advertising, icons, consumerism,
love, sex, and illusions thereof); instead he looks at these
phenomena from within himself and hence becomes more
personal and intimate. his coded scenes come out in art
nouveau’s decorative and surrealism’s tantalizing details,
including for example musculature, leaf scales and hair.
Sirka makes original use of traditional art techniques, such
as drawing and watercolor, using their visual attractiveness
for disturbing and dreamy images. his decadent and
fatal allegories about fire (at the end of everything is fire,
threesome in fire), fairytale-like and psychologically unreal
motifs (the infants series) and his symbolic women, their
hair and legs and other references are at the same time
poetic allegories composed with clever humor and chilling
morbidity.

WWW prEZENtacE | WEBSitE prESENtatioN
www.Borissirka.com
adrESa | addrESS
kukučínova ul. 2043
069 01 Snina
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52. at the End of everything is Fire, 2009, akryl, plátno, 190 × 140 cm
at the End of everything is Fire, 2009, acrylic, canvas, 190 × 140 cm
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ivana Sláviková
inštalácie ivany Slávikovej sa pohybujú na hrane verejného
a intímneho, monumentálneho a komorného. Spracúvané
témy podporené materiálmi pracujú s napätím optického
– haptického. denníkové záznamy nočného spánku
vyformované autorkiným telom – naškrobené periny
a vankúše, kombinované textovými záznamami snov,
vešia kolmo v priestore (Z intímneho verejné z verejného
intímne). Mäkkosť inštalácie inde nahrádza opakom
– pokrčenými vankúšmi vyformovanými z plechu. tému
posúva ďalej v úvahách o priestore – vizuálnu kvalitu
inštalácie tlmočí do haptickej reči formou brailovho písma.
dielo Jozefa Jankoviča, ktoré sa stalo symbolom obdobia
neslobody (obete varujú pre pomník SNp v Banskej Bystrici)
výstižne interpretuje vo forme mäkkej plastiky. pracuje
s historickou i osobnou pamäťou a vnímaním diváka.
Nevnucuje mu však príbeh, ponecháva dostatočný priestor
na vlastné interpretácie.

Narozena | Born 26. 9. 1981 hnúšťa
Studia | EducatioN
akademie umění v Banské Bystrici (2002-2008)
akademia sztuk pieknych, Wroclaw (2007)
Vystavuje od roku 2006 | Exhibitions since 2006
kolEktiVNí VýStaVy od roku 2006 | Group
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2006 BB.FVu.au, Štátna galéria Banská Bystrica
posluchači au FVu, centrum Sztuki Wszpoleczenej
SolVay, krakow
2007 Sokrates-Erasmus, Muzeum aSp Wroclaw
talenty, Záhorská galéria, Senica
Barbakan, Banská Bystrica
decentralizácia, Galéria mladých, Nitra
interpretácia skutočnosti, umenie 2007, dom
umenia, Bratislava
2008 intímne (ne)bytie, Galéria města Nové Zámky
Jeune création Slovaque, Grand halle de la Villette,
espace charlie parker, paříž
trenčín 08, Galéria M. a. Bazovského, trenčín
trenčín 08, oravská galéria v dolnom kubíne

dč

the installations of ivana Sláviková balance the public and
the intimate, the monumental and the modest. her themes,
supported by materials, work with the contrast between
the optic and the haptic. diary recordings of a night’s
sleep formed by the author’s body – including starched
duvets and pillows combined with textual recordings
of dreams – are suspended in space (intimate to public,
public to intimate). the softness of the materials used in
the installation is offset elsewhere by opposites, such as
wrinkled pillows molded out of sheet metal. Sláviková
moves her themes further on by raising questions about
space, such as when she translates the visual properties
of the installation into the haptic language of the Braille
alphabet. a statue by Jozef Jankovič, Victims are Warning,
a work that became a symbol of the totalitarian era, is aptly
interpreted by Sláviková in the form of a soft sculpture.
She engages historical and personal memory as well as the
audience’s perceptions; rather than imposing a story, she
leaves enough room for the audience to arrive at their own
interpretations.

adrESa | addrESS
Budovateľov 823
981 01 hnúšťa

dč

53. 68–07 (sixty-eight-zero, seven), 2007, látka, molitanová drť, 2 × 1,5 × 2,8 m
68–07 (sixty-eight-zero, seven), 2007, fabric, foam pulp, 2 × 1.5 × 2.8 m
118

68–07 (sixty-eight-zero, seven), 2007, látka, molitanová drť, 2 × 1,5 × 2,8 m
68–07 (sixty-eight-zero, seven), 2007, fabric, foam pulp, 2 × 1.5 × 2.8 m
119

Matěj Smetana
Narozen | Born 24. 7. 1980 praha

Matěj Smetana není nováčkem na naší výtvarné scéně
ani na Zlínském salonu mladých. Jako málokomu se mu
daří nacházet neustále nová a zcela jiná témata, která pak
navíc dokáže excelentně zpracovat do relativně snadno
čitelného projektu. Vytváří zejména instalace, komiksy
a videa. do tří rozměrů převedl vlajky několika zemí, včetně
té české. Z panorámatu hradčan vytvořil technicistní
objekt a z obrysů hranic evropských států udělal figurky
bizarního komiksu. Nejvýznamnější světové minimalistické
umělce usvědčil z „nedůslednosti“, když vyfotografoval
škrábance a poškození na jejich dílech. Filmové oblasti se
dotkl třeba tím, že překreslil upoutávky na klasické horory
a doplnil je původním zvukem. prostor galerie změnil na
„Neobyčejnou místnost“, kterou nechal požehnat zástupci
několika náboženství a církví. Jindy se pokusil návštěvníky
výstavy přesvědčit, že v mediálních sděleních lze dešifrovat
tajná poselství. poslední dobou se více věnuje vytváření
jednoduchých i složitějších animací. příležitostně pracuje
i společně se svým bratrem Filipem Smetanou.

Studia | EducatioN
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického
v Brně
Vystavuje od roku 2003 | Exhibitions since 2003
SaMoStatNé VýStaVy od roku 2006 | SEparatE
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2006 dědičné postižení (s F. Smetanou), Galerie Jelení,
praha
2007 Neobyčejná místnost, galerie G99, Brno
kino, Galerie Mladých, Brno
hradčanoid, prostor pro jedno dílo, pražákův palác,
Brno
2008 Vysílání, Galerie pavilon, praha
kolEktiVNí VýStaVy od roku 2006 | Group
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2006 Shadows of humour, BWa Wroclaw, polsko
land locked, Well Gallery, london, Velká Británie
play-time, galerie Entrance – karlín studios, praha
playtime, galerie Brno, Brno
2007 Neexistuju když mě nevidíš, galerie Futura, praha
kaleidoskop, la casa Encendida, Madrid, Španělsko
Vylepšený model, kulhavý efekt, Nod, praha
collector‘s live re-Edit, dům pánů z kunštátu, Brno
Finalisté ceny Start point, Galerie Sýpka, klenová
Výstava diplomantů FaVu, Galerie Brno, Brno
amaro jilo Naše srdce, dům umění, Brno
Friendly film from the czech republic, East coast
amiens, New york, uSa
2008 Bienala tinerilor artisti, la MNac, Bucuresti,
rumunsko
6. bienale mladého umění Zvon 2008, dům
u kamenného zvonu, praha
l’art en Europe, Vranken pommery, reims, Francie
cargo 2008, Budapešť, Maďarsko
Fetisch Versus Evocation, Galerie der hBk,
Braunschweig, Německo

vm

Matěj Smetana is no novice on the czech art scene or at
Zlín youth Salon. Few match his ability to always find new
and completely different themes, which he then excellently
transforms into relatively readable projects. his main media
are installations, comic books, and videos. he gave three
dimensions to the flags of several countries, including the
czech republic; he turned a panoramic view of prague
castle into a technical object; and he used the contours of
European countries’ borders to create figures of a bizarre
comic book. he condemned the world’s most prominent
minimalist artists of “inconsistency” by taking photographs
of scratches on and damage to their works. Smetana
touched on the film sphere by redrawing trailers for classic
horror movies while leaving the original soundtrack. he
converted a gallery space into an unusual room, which he
then had blessed by representatives of several faiths and
churches. Elsewhere he has persuaded gallery visitors that
secret messages could be extracted from the content of the
media. recently he has focused on simple as well as more
complex animations. he occasionally works together with
his brother Filip Smetana.

WWW prEZENtacE | WEBSitE prESENtatioN
www.matejsmetana.com
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Filip Smetana
Narozen | Born 1. 12. 1983 praha
Studia | EducatioN
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického
v Brně (od roku 2006)
54. Schody vedoucí do nikam / off-road, 2009, instalace, beton
Stairway leading to nowhere / off-road, 2009, installation, cement
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Schody vedoucí do nikam / off-road, 2009, instalace, beton (fotomontáž)
Stairway leading to nowhere / off-road, 2009, installation, cement (photomontage)
autoři děkují za laskavou podporu firmě cemex Česká republika.
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tereza Sochorová
tereza Sochorová v roce 2008 absolvovala brněnskou
FaVu, prošla ateliéry Margity titlové, Václava Stratila
a richarda Fajnora, což nepřekvapí nikoho, kdo zná její
různorodou tvorbu. objevují se v ní klasické techniky jako
malba, akvarel nebo kresba. ty však dál kombinuje, ať
už s fotografiemi a neotřelými objekty, nebo je využívá
k nejrůznějším kolážím a animacím. i médium videa používá
nezatíženě. ať už klasickým způsobem k zachycení akce či
příběhu nebo jako způsob dokumentace svých cestovních
zážitků. cesty do dalekých krajů jsou pro terezu důležitým
inspiračním zdrojem, objevují se v jejích projektech
deníkového charakteru, ve fotografiích, v již zmíněných
videích a kolážích nebo i v audionahrávkách. tyto všechny
prvky je tereza schopná spojit v podmanivé konceptuální
a multimediální instalace.

Narozena / Born 20. 8. 1982 rakovník
Studia / EducatioN
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v
Brně (2002–2008)
Ecole de Beaux arts, lorient, Francie (2004)
universidad Nacional intercultural de la amazonia, peru
(2007)
Vystavuje od roku 2004 / Exhibitions since 2004
SaMoStatNé VýStaVy od roku 2006 / SEparatE
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2007 psaní sahá daleko, ateliér Josefa Sudka, praha
2007 afrika i (s p. Estrada), café Steiner, Brno
2008 once upon a time (s J. kotrlou), Ex Galerie Eskort,
Brno
2008 před mořem (s F. cenkem), Galerie podkroví, paF,
olomouc
2008 hvězdokupa (s F. cenkem), Galerie Školská 28, praha

pm

tereza Sochorová graduated from the Faculty of Fine arts
at Brno university of technology in 2008 after attending
the studios of Margita titlová, Václav Stratil and richard
Fajnor – a variety that will not surprise anyone familiar
with tereza’s varied creations. her work features traditional
techniques, such as painting, watercolor and drawing,
either combined with photographs and unusual objects
or in various collages and animations. She also uses video
in original ways to capture events or stories as well as to
document her travel experiences. traveling to faraway lands
is an important source of tereza’s inspiration, and feature
in her diary-style projects, photographs, videos, collages
and audio recordings. She combines all these elements into
captivating conceptual and multimedia installations.

WWW prEZENtacE | WEBSitE prESENtatioN
http:/www.ffa.vutbr.cz/~sochorova
litEratura / litEraturE
Blašková, helena: psaní sahá daleko…, ateliér Josefa
Sudka, praha, 2008
horák, Jan: cargo 2008 – ve veřejném prostoru
zahraničních měst, in: ateliér, 2009/1
adrESa / addrESS
Nad přejezdem 65, pecínov
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55. Vypravěčka 2009, audiovizuální instalace
Storyteller, 2009, audiovisual installation
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Vypravěčka 2009, audiovizuální instalace
Storyteller, 2009, audiovisual installation
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ivan Svoboda
ivan Svoboda, absolvent aVu v praze (ateliéry profesorů
Jana hendrycha, Miloše Šejna a Jiřího příhody), vytváří
videa, která v jádru vychází z klasického filmového jazyka.
Způsobem výstavby připomínají dokumenty, pracují ale
s výraznou estetikou budovanou ryze filmovými prostředky
(úhlem a přiblížením záběru, střihem). V jeho filmech
se významně uplatňuje narativita, i když se nemusí
jednat o jasný příběh, ale třeba jen útržek s více či méně
absurdním dějem. Svou práci často staví na prolínání
textové a obrazové složky, kde je text často východiskem
obrazu. text ozřejmující probíhající nebo následnou situaci
se objevuje i ve videu „Byt číslo 20“, kterým se autor
prezentuje na salonu mladých. Zachycuje jednoduchou
událost, která dříve nebo později zastihne většinu
domácností. Je to výměna starší televize crt za větší
plochou lcd nebo plazmovou obrazovku. Vedle obrazu
pracují Svobodova videa zajímavě i se zvukem. ke zvukům
a ruchům vzniklých při natáčení přidává vlastní hudební
doprovod zaznamenaných samplováním fragmentů
existujících skladeb.

Narozen | Born 12. 3. 1980
Studia | EducatioN
akademie výtvarných umění v praze
Vystavuje od roku 2003 | Exhibitions since 2003
SaMoStatNé VýStaVy od roku 2006 | SEparatE
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2007 Eberswalde, alternative place ohrazenice, turnov
Schnirchova 15, (s M. kwiatkowskou) Galerie Jelení,
praha
2008 cestou z kanceláře, Nod Gallery, praha
Gallery by Night 2008, (s Márta rácz), Gallery FkSE,
Budapešť
2009 dva domy, Galerie Mladých, Brno
kolEktiVNí VýStaVy od roku 2006 | Group
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2006 Friendly film, Světozor cinema, praha
proces, river town, praha
2007 punctum, Gallery Futura, praha
Friendly film, East coast aliens, New york, uSa
arte emocion, Moderní galerie aVu, praha
arte emocion, Wannieck Gallery, Brno
2008 art prague, Galerie art Factory, praha
Videoart is death, open cell, praha
Friendly film #3, ayE ayE Film festival, Nancy, France
paf film festival, olomouc, czech rep.

vm

ivan Svoboda, a graduate of prague’s academy of Fine
arts (studios of professors Jan hendrych, Miloš Šejn, and
Jiří příhoda), makes videos that are in essence based on
a traditional film language. their composition is close
to that of documentaries, but they adopt a different
aesthetics, built up through purely film devices (angle and
proximity of take, editing). his films employ a significant
amount of narration, although the story may not be
straightforward, but rather a mere fragment with a more
or less absurd story line. he often bases his work on
an intertwining of the textual and image components,
where the text is often the starting point for the image,
elucidating a simultaneous or subsequent scene. that is
the case in apt. #20, a video presented by the author at
this year’s youth Salon. in it he captures a simple event
that most households will encounter sooner or later: the
replacement of an old crt television set with a larger lcd
or plasma screen. in addition to the imagery, Svoboda’s
videos make inventive use of audio, combining sounds
and noises recorded during the filming with musical
accompaniment, created by sampling fragments of already
existing musical recordings.

WWW prEZENtacE | WEBSitE prESENtatioN
www.ivansvoboda.net
adrESa | addrESS
koryčanská 10
praha 8
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56, Byt číslo 20, 2008, video, 10:05 min.
Flat No. 20, 2008, video, 10:05 minutes
124

Byt číslo 20, 2008, video, 10:05 min.
Flat No. 20, 2008, video, 10:05 minutes
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Evžen Šimera
Narozen | Born 16. 4. 1980

od účasti na Zlínském salonu mladých v roce 2005 se
Evžen Šimera stal jednou z předních osobností současného
uměleckého provozu. Je zastoupen ve sbírce a na výstavách
Wannieck Gallery, mezinárodní komise jej vybrala mezi
finalisty ceny J. chalupeckého. podstatné jsou však nové
posuny v tvorbě. důraz na strohost a geometrizující
strukturu, který byl v počátcích spíše skrytě naznačen,
se nyní zesílil. Vedle „obrazových objektů“, v nichž
je geometrická skladba spoluvytvářena procesuálním
prvkem stékající barvy, se Šimera věnuje i monumentálním
objektům, což dokumentuje jeho projekt na výstavě
Finalistů ceny J. chalupeckého v domě pánů z kunštátu
na podzim roku 2008. Členitý bílý objekt byl „zasažen“
na několika místech černými liniemi, které bychom mohli
označit jako „gravitační geometrii“ – opět jde o stékající
barvu, která přináší svůj vlastní vizuální rytmus. V jistém
smyslu tedy Evžen Šimera pokračuje v odkazu velkých
představitelů české konstruktivní školy, u nichž rovněž
nacházíme tak přitažlivý a dramatický dialog přesného
konstrukčního principu s prvkem jisté náhodnosti. i ta však
má svá osobitá pravidla.

Studia | EducatioN
akademie výtvarných umění v praze
Vystavuje od roku 1998 | Exhibitions since 1998
SaMoStatNé VýStaVy od roku 2006 | SEparatE
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2008 New dripping, galerie kressling, Bratislava
New dripping, galerie prinz prager, praha
kolEktiVNí VýStaVy od roku 2006 | Group
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2006 office, galerie c2c, praha
ateliér V. Skrepla, FaVu, Brno
Město, galerie aVu, praha
Brody, Mikulicová, paetau, Šimera, galerie aVu, praha
konec školního roku, galerie Nod, praha
2007 indexy slasti, České centrum, Moskva
autovize, Galerie hlavního města prahy
Zodiac, karlin Studios, praha
praGuEBiENNalE 3, praha
Forma Následuje… risk, galerie Futura, praha
Forma Následuje… risk, Národní galerie, Bratislava
Jiest sa musi, Nitranská galerie, Nitra
Socha, objekt, Galerie hlavního města Bratislavy
Stále o malbě, galerie Futura, praha
2008 Bienále mladých, Galerie hlavního města prahy
Jedno dílo, Moravská galerie, Brno
die Gehilfen, galerie klatovy/klenová
Socha a objekt, kressling galerie, Bratislava
Finále ceny Jindřicha chalupeckého, dům pánů
z kunštátu, Brno
už stovky let to nebolí, Galerie města Blanska

rh

Since his appearance at Zlín youth Salon in 2005, Evžen
Šimera has been one of the leading figures of the
contemporary art scene. he is represented in the Wannieck
Gallery’s collection and exhibitions, and an international
committee has selected him as one of the finalists for the
Jindřich chalupecký award. yet his work has undergone
important new developments. an emphasis on austerity
and geometrical structure, only covertly implied in his
earlier work, is now more prominent. Besides his “painting
objects,” combining a geometric composition with
a process element of running colors, Šimera also works
on monumental objects, exemplified by his project at the
autumn 2008 exhibition of J. chalupecký award finalists
at Brno’s house of the kunštát lords. there he displayed
a structured white object, “afflicted” with several black
lines that could be described as a gravitational geometry
of sorts, as they too are formed by running paint which
imposes its own visual rhythm. in a sense, Šimera is
a follower of the major figures of the czech school of
constructivism; they too create an attractive and dramatic
dialogue between a precise construction principle and
a degree of randomness, which nevertheless respects
certain rules.

WWW prEZENtacE | WEBSitE prESENtatioN
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litEratura | litEraturE
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57. Stékaný obraz, 2008, New dripping, plátno, 180 × 150 cm
Streak painting, 2008, New dripping, canvas, 180 × 150 cm
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Stékaný obraz, 2008, New dripping, plátno, 180 × 150 cm
Streak painting, 2008, New dripping, canvas, 180 × 150 cm
127

Martin Špirec

Narozen | Born 14. 12. 1980

Martin Špirec je dlhšiu dobu „zažratý“ do vytvárania
modelov, objektov napodobenín a zdrobnením reálneho
sveta, z ktorého si vyberá zaujímavé výrezy a ostré zlomky.
tie potom dosadzuje do svojich rovníc, ktorých lúče tvoria
výtvarný hologram, zahŕňajúci viaceré aspekty a roviny
možného čítania. Čas strávený hobby-majstrovskou
ručnou prácou na týchto modeloch mu dáva priestor
na analýzu a pohrávanie sa s vecami a ich významami,
vďaka čomu prácam nechýba irónia, humor a nadhľad.
Jedna z dôležitých funkcii modelov – priestor na analýzu
a možnosť nadhľadu, sa ponúka aj divákovi, ktorý má šancu
v tomto priestore hľadať, ale aj nájsť. Možno aj preto, že
Martin sa ľahko pohybuje medzi zmenami škál a merítok
nielen na úrovni fyzických rozmerov, ale aj v ideovej rovine.

Studia | EducatioN
Vysoká škola výtvarných umění Bratislava
Vystavuje od roku 2002 | Exhibitions since 2002
kolEktiVNí VýStaVy od roku 2006 | Group
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2006 prezentácia videí na Wilsonic Festival, Bratislava
prezentácia videí v Stanici, Žilina
prezentácia videa na Medzinárodnom Filmovom
Festivale v trenčianskych tepliciach
prezentácia videa v canterbury (video)
prezentácia videí na Wilsonic Festival v Bratislava (VJ)
Z cesty, Galéria na VŠMu, Bratislava (Fotografie)
prezentácia videa the Fall of the heroes na
Medzinárodnom Filmovom Festivale
2007 Výstava diplomovej práce,Galéria Médium, Bratislava
objekty a prezentácia videí v Musée d´art Moderne
v Saint-Etienne, Francúzsko
prezentácia videí v leviciach
2008 prezentácia videí na Medzinárodnom filmovom
festivale artfilm v trenčianskych teplicích
prezentácia videí v rámci projektu Space Gallery,
Varšava, Řím
Slovenské výtvarné umenie od 60. rokov po
súčasnosť, praha

eb

Martin Špirec has for some time been engrossed in the
making of models, diminutive imitations of the real
world. From this world the artist selects interesting
slices and sharp fragments and inserts them in his
equations, whose threads in turn create an artistic
hologram encompassing multiple aspects and possible
readings. the time he spends on this hobby-masterful
handwork gives Martin enough space to analyze and
play with things and their meanings; as a result, his
works are not lacking in irony, humor and a view from
above. this important function of his models – the space
they provide for analysis and a view from above – is
also offered to the viewer, who can use this space for
searching as well as finding. this is possibly a result of
Martin’s ability to move easily between ranges and scales
not only on the level of physical dimensions, but also on
the level of ideas.

litEratura | litEraturE
http://www.stanica.sk/main.php?page=proGraMnikdyNeb
ololepsie&lang=Sk
http://www.kontakt.erstebankgroup.net/events/2007-11_
SpacE+Gallery_outEr+SpacE+proJEct/en
http://vvp.avu.cz/idatum/search/instituce-132
http://www.artservis.info/archiv/srpen/pages/diar_srpen.
html
http://www.gkk.cz/startpoint/2007/cz/text-kuratora/
http://www.mam-st-etienne.fr/index.php?rubrique=31&exp
osition_id=77
http://www.spam.art.pl/index_fotogalerie.php?nrid=11
http://www.undo.net/cgi-bin/undo/pressrelease/
pressrelease.pl?id=1213029670
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58. Zátišia, akryl na plátne (Bonsaj, Godzilla, obchodný reťazec), 2007, kombinovaná technika, akryl, plátno, 30 × 30 × 20 cm, 40 × 40 × 40 cm,
50 × 50 × 30 cm
Still lifes, acrylic on canvas (Bonsai, Godzilla, retail chain), 2007, combined technique, acrylic, canvas, 30 × 30 × 20 cm, 40 × 40 × 40 cm,
50 × 50 × 30 cm
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Godzilla, 2007, kombinovaná technika, akryl, plátno, 40 × 40 × 40 cm
Godzilla, 2007, combined technique, acrylic, canvas, 40 × 40 × 40 cm
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Ján Vasilko
Maliar Ján Vasilko v duchu manifestu dvojčlennej skupiny
Strany železných (druhým členom skupiny je p. králik)
utopickou fabuláciou poukazuje na skupiny, ktoré majú
v spoločnosti dominantný vplyv: firmy, politické strany,
celebrity šoubiznisu, športu (napr. hokejová hra odkazujúca
na taktiky umenia). V intenciách dadaistického vnímania
umenia ironizuje úskalia umeleckej produkcie, marketingu,
reklamy. Vasilko pracuje vo sfére figurálnej maľby, cez
splývavý hladký rukopis a jazyk geometrie využíva obrazový
fond komiksu, pop-artovej estetiky, ktorými paroduje
reklamný dizajn. Farebnosť malieb je väčšinou redukovaná
na odtiene hnedej a šedej farby, ktoré sprostredkúvajú
autorskú ikonografiu (bager, kombajn, hokejka, rám
obrazu a pod.). V jeho témach sa mieša vtipné a posmešné
s dôstojným a vážnym, umenie moderny so súčasným,
romantické a melancholické s vizuálne racionálnym
konceptom tvorby.

Narozen | Born 1. 11. 1979 humenné
Studia | EducatioN
Fakulta umění technické univerzity v košicích
Vystavuje od roku 2003 | Exhibitions since 2003
SaMoStatNé VýStaVy od roku 2006 | SEparatE
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2006 king kong hral v honkongu pingpong, Muzeum V.
löfflera, košice
2007 replace (s. t. džadyňom a B. klimovou), Siemens
artlab, Vídeň
2008 ideal city, Galéria Subterén, Michalovce
kolEktiVNí VýStaVy od roku 2006 | Group
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2006 chlap hrdina duch stroj, Galéria Medium, Bratislava
2007 pitoreska, Wannieck Gallery, Brno
2008 East of Eden, karlin studios, praha

gg

painter Ján Vasilko, in line with the manifesto of his duo
iron party (the group’s other member being p. králik),
adopts a utopian fabulation to deal with groups with
dominant influence in society, namely corporations, political
parties and celebrities of show business and sports
(e.g. ice-hockey refers to the tactics of art). inspired by
the dadaist concept of art, he ridicules the pitfalls of art
production, marketing and advertising. Vasilko works in
the field of figural painting; despite his fluid and smooth
handwriting and his language of geometry, he uses the
imagery of comic books and its pop art aesthetics to parody
the design of advertising. the colors in his paintings are
mostly limited to shades of brown and gray, which mediate
the author’s iconography (excavator, harvester, hockey stick,
picture frame etc.). his themes blend the humorous and
satirical with the dignified and serious, modern art with
contemporary art, and the romantic and melancholic with
a visually rational concept of artistic creation.

WWW prEZENtacE | WEBSitE prESENtatioN
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Národná trieda 54
040 01 košice

gg

59. hokej, 2008, akryl, plátno, 200 × 120 cm
hockey, 2008, acrylic, canvas, 200 × 120 cm
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hokej, 2008, akryl, plátno, 200 × 120 cm
hockey, 2008, acrylic, canvas, 200 × 120 cm
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Vladimír Véla
Narozen | Born 27. 7. 1980 turnov

Vladimír Véla patří k nejoriginálnějším mladým
protagonistům současné malby. Jeho monumentálně
pojaté obrazy představují nekompromisní (mnohdy kritické)
podobenství lidského počínání. ironický útok na lidskou
marnost a symbolické připomenutí pomíjivosti všeho
živého se u Vély prolínají s hledáním duchovní podstaty
naší existence, která v této rovině nachází možnost svého
opodstatnění. V posledních letech se věnuje cyklu obrazů
na téma křesťanských svátků, v nichž nejde o formální
aspekty ikonografie či víry samotné, ale o zkoumání méně
zřetelného, zato fundamentálního psychického zázemí
spojující člověka s krajinou svých vnitřních představ. autor
vytváří „naroubované dvojice“ velkého a malého obrazu,
které jsou na sobě koncepčně závislé, hledá v nich něco
jako univerzální podobu toho, co lidskou „duši“ podněcuje.
Nacházíme tu komplexní vlastnosti existenciálního cizince:
pátrání po vlastní skutečné identitě při zápasu s odcizeností
sama od sebe, až vizionářské prozření v zemi zaslepených
i snaha ovládnout vlastní osud při zásazích „vyšší moci“.
a zájem o to, co vlastně leží za prahem bolesti. Vladimír
Véla v sobě přirozeně spojuje postoje romantického hledače
a sžíravého ironika. V jeho expresivní, přitom hluboce
přemýšlivé tvorbě zjišťujeme, že tyto zdánlivé protipóly jsou
koneckonců jedno a totéž.

Studia | EducatioN
akademie výtvarných umění v praze (2000–2006)
Vystavuje od roku 1998 | Exhibitions since 1998
SaMoStatNé VýStaVy od roku 2006 | SEparatE
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2006 Z + V, nyní je čas!(s Z. ryšánkovou), Galerie
Městského divadla, turnov
2007 xxx..., G. rozehnal, praha
kolEktiVNí VýStaVy od roku 2006 | Group
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2006 „umění je na nic“, cultular center doM, Moskva
diplomanti aVu 2006, Veletržní palác, NG, praha
Zlínský salon mladých, dům umění, Zlín
2007 „karlův most ne, ale hrad může být váš“,
s k. Bílková, p. klvaňa, p. tichoň, V. Véla, k. Závodová,
Galerie Slováckého muzea, uherské hradiště
2008 cena NG 333 a skupiny ČEZ – finalisté, Veletržní
palác, NG, praha
Běh na dlouhou trať, Galerie kotelna, Říčany u prahy
Sjezd 112 / E112, a. hilmarová, M. Maupicová,
p. tichoň,V. Véla, Galerie půda, Jihlava
defenestrace, Galerie Novoměstská radnice, praha
art in art 2008, Mezinárodní výtvarný workshop,
Galerie umění karlovy Vary
2009 19years after, Berlín
paint, Šumperk

rd

Vladimír Véla ranks among one of the most original
protagonists of contemporary czech painting. his
monumental pictures represent an uncompromising
(and often critical) allegory of human deeds. Véla’s ironic
attack on human vanity and his symbolic reminders of the
transience of all living things combine in his work with a
search for the spiritual basis of our existence that, on this
level, finds the potential for its justification. in recent years
he has been focusing on a series of paintings on the theme
of christian festivals in which he is not concerned so much
with the formal aspects of iconography or faith as such, but
with the exploration of the less obvious but fundamental
psychological undercurrent linking man with the landscape
of his inner ideas. Véla creates ‘grafted pairs’ of a large
and small picture that are conceptually dependent on
each other; in them he looks for a universal form of what
stimulates the human ‘soul’. in these works we can find
the complex features of the existential Stranger: the search
for one’s own identity in the struggle with self-alienation;
visionary insight in the land of the blind; the effort to
take control of one’s own fate while being subject to
interventions by a ‘higher power’; and an interest in what
lies beyond the threshold of pain. Vladimír Véla naturally
combines the outlooks of a romantic seeker and a mordant
ironist. in his expressive though profoundly contemplative
work we realise that these apparent opposites are
ultimately one and the same.

WWW prEZENtacE | WEBSitE prESENtatioN
www.vladimirvela.cz
litEratura | litEratura
paint, 2009
cena NG 333 a skupiny ČEZ – finalisté 2008
defenestrace, 2008
diplomanti aVu 2006
revue art, iV / 2008, p. Vaňous, V. Véla – Vědomí pomíjivého já
a2, 36 / 2008, p. Vaňous, V. Véla – obraz neznámého
adrESa | addrESS
a. dvořáka 304
turnov
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60. roubování, 2008, akryl, sprej, plátno, 200 × 260 cm
Grafting, 2008, acrylic, spray, canvas, 200 × 260 cm
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Grafting, 2008, acrylic, spray, canvas, 200 × 260 cm
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tereza Velíková
tereza Velíková je multimediální umělkyně pracující
s tématy identifikace a vyprázdněnosti v současném
světě. Ve svých manipulovaných fotografiích, kolážových
videích a audiozáznamech zachycuje ty nejobyčejnější
momenty lidského života. konstantou její práce je však
kritický postoj k dnešnímu medializovanému prostoru
vizuality. ten se objevuje ve videích jako například true
story (2003), kdy z útržků reklam sestříhala dojemný
příběh jedné dvojice. reklamní klišé se v tomto videu
dotýkají těch nejobyčejnějších a nejdůležitějších momentů
lidského života, získávají monumentalitu, i když nepřestávají
balancovat na hranici vizuálního kýče. tyto momenty jsou
ještě silnější v tereziných audio záznamech a kolážích,
v nichž nás zbavuje autority obrazů a skutečnost nás
nechává zažívat nezvyklým a tudíž novým způsobem.
Ve svých současných projektech se zabývá vztahem
slyšeného a viděného, manipuluje a narušuje jejich
přirozenou soudržnost. to jí umožňuje ukázat skutečnost
v dalších rovinách. Je též galeristkou, od roku 2005
provozuje pražskou galerii Entrance společně s terezou
Severovou a Barborou Zachovalovou.

Narozena | Born 23. 10 1979 plzeň
Studia | EducatioN
Vysoká škola umělecko-průmyslová v praze
akademie výtvarných umění v praze
Vystavuje od roku 2000 | Exhibitions since 2000
SaMoStatNé VýStaVy od roku 2006 | SEparatE
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2006 Jeder liebt mich…/ Everybody loves…, preproduction
Gallery, kolonie Wedding, Berlín
Bez komentáře – v rámci výstavy Stop násilí na
ženách, Galerie Etc., praha
kolEktiVNí VýStaVy od roku 2006 | Group
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2006 Večné stavy, karlín Studios, praha
Bez komentáře, Galerie Nod okno, praha
Sell Me Buy Me, Galerie u dobrého pastýře, Brno
2007 prague Biennale 3, praha
Videokemp iii, třebešice
postřehy, karlín Studios Gallery, praha
2008 Stály a čekaly, až se objeví, Nod Gallery, praha
contemporary czech Videoart, kasarne kulturpark,
košice
už stovky let to nebolí, Galerie města Blansko
2009 už stovky let to nebolí, Galerie Šternberk, Šternberk

pm

tereza Velíková is a multimedia artist working with the
themes of identification and emptiness in today’s world.
in her manipulated photographs, video collages and
audios she captures the most common moments in
human life. a constant in her work is a critique of today’s
media-dominated visual realm. this can be seen in videos
including true Story (2003), a moving story of a couple
stitched together from fragments of tV commercials; in this
video, advertising clichés relating to the most common and
important moments of human life receive monumentality
while still balancing on the verge of visual kitsch. these
moments are even more prominent in tereza’s audio
recordings and collages, which rid us of the authority of
images and let us experience reality in new and unfamiliar
ways. in her current projects she explores the relation
between the audible and the visible, manipulating and
disrupting their natural cohesion in order to reveal new
dimensions of reality. together with tereza Severová and
Barbora Zachovalá, she has also been running prague’s
Entrance gallery since 2005.

WWW prEZENtacE | WEBSitE prESENtatioN
http://www.avu.cz/~terezavelikova
adrESa | addrESS
Sinkulova 39
praha 4
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61. Zpovědnice 01, 2008, video, 00:02:50
confessional 01, 2008, video, 00:02:50
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tereza Vlčková
Narozena | Born 3. 11. 1983

tereza Vlčková, původem z Valašských klobouk, je
v současnosti jednou z nejvýraznějších fotografek naší
mladé umělecké scény. právě loňský rok dal jejímu
tvůrčímu talentu možnost obrovského pracovního
a výstavního boomu, a to velmi významně i v mezinárodním
rozsahu. tereza Vlčková tvoří v souborech barevných
velkoformátových fotografií, jež velmi silně atakují
pozorovatele nejen svou formální a technickou vytříbeností,
ale i svým obsahově tajuplným nábojem, rozjitřujícím nitro
a vyvolávajícím zneklidňující otázky. Mezi její nejznámější
obrazové cykly patří little Garden (2006), a perfekt day,
Elise… (2007) a two (2007–2008). pohrává si v nich
s obrazem dívčí či ženské bytosti, který zasazuje do
snově pojatého krajinného prostředí, jež je důležitým
kompozičním spolučinitelem. Zrození každého ze souborů
je mnohaměsíční, ve výsledku však tuto složitost realizace
necítíme, vše harmonizuje v perfektním výsledku:
kompoziční promyšlenost, vytříbená barevnost, dramatizace
světla i oproštění od zbytečně rušivých detailů. Jak jinak,
vždyť přece tereza Vlčková je perfekcionalistka. Její volná
tvorba, s jemnými dotyky portrétních a fashion vlivů,
mnohdy vědomě zkoumající únosnost hranic kýče, není
konzistentní, jak by se mohlo na první pohled zdát, autorka
neustále hledá nové možnosti a cesty.

Studia | EducatioN
Falkulta multimediálních komunikací univerzity t. Bati ve
Zlíně (2003–2009)
Slezská univerzita v opavě (2004–dosud)
universidade do algarve, portugalsko (2007)
Vystavuje od roku 2005 | Exhibitions since 2005
SaMoStatNé VýStaVy od roku 2006 | SEparatE
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2006 little Garden, café bar Medúsa, Vsetín
2008 two, hall de l‘hotel de région, lille
little Garden, le colysée, lambersart, France
two, a perfekt day, Elise… dům umění, opava
České centrum, Mesiac Fotografie, Bratislava
kolEktiVNí VýStaVy od roku 2006 | Group
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2006 prague Fashion photo, Galerie Mánes, praha
2007 prague Fashion photo, Galerie Mánes, praha
devátá sklizeň, České centrum, Moskva, reprízy:
Jekatěrinburg, Moskva, rusko
3+3, výstava mladých českých fotografů, terst, itálie
Současná mladá ženská fotografie, Měsíc fotografie,
Bratislavský hrad, Bratislava
Frame07, dům umění města Brna
czech start!, Brotfabrik galerie, Berlín
2008 Frame07, Novoměstská radnice, praha
prague Foto, Galerie Mánes, praha
Festival Fotojatka, kino aero, praha, České
Budějovice, Brno
Menu, Středoevropský dům fotografie, Bratislava
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tereza Vlčková, born in Valašské klobouky, is one of the
most prominent photographers of our contemporary youth
art scene. last year her creative talent was presented with
a chance to massively expand her work and exhibition
presence, including some major international successes.
Vlčková produces series of large-format color photographs,
which powerfully attack the viewer not only with their
formal and technical refinement but also with their
mysterious content, unsettling the viewer and raising
disturbing questions. her best known series include little
Garden (2006), a perfect day, Elise… (2007) and two
(2007–2008). in these she plays with images of girls
or women, planting them into a dreamlike landscape
environment which becomes an important part of the
composition. the genesis of each series takes many
months, but we do not feel the complexity of the execution
in the result; everything is in harmony and perfect: a well
thought-out composition, refined colors, drama of light,
and absence of unnecessarily distracting details. after all,
tereza Vlčková is known to be a perfectionist. her creative
work, showing hints of portrait and fashion photography
and often consciously testing the borders of kitsch, is not
as consistent as it might seem at first sight; the author is
constantly looking for new possibilities and paths.

litEratura | litEraturE
tereza Vlčková, text: Vladimír Birgus, kaNt
photo, fr. N° 449 Mai 2008, transphotos, text: par david
ranasseul, str. 34
photonews, č. 7–8, poSpĚch, t.: tereza Vlčková: Gärten
der Wonne am rande des Nervenzusammenbruchs, s. 22–23.
Fotovideo, duben 2008, pavel Scheufler: Jak na to, portréty
jinak, str. 54, 55, 58. 59, 61. 62.
Fotografie magazín, 3/2008, Frame 2007, str. 20, 21, 64
Blok 17, str. 43–49, 119–125, 198–201, profil Media, s.r.o.
instinkt, 15/Vii, 10. dubna 2008, str. 32–37
hospodářské noviny – VíkENd, číslo 27, pod třicet/portréty
nové generace, tereza Vlčková – fotografka, text: Michaela
komrsková, str. 19
art&antiques květen 2008, tereza Vlčková, text: kateřina
tučková, str. 28-29
ateliér, číslo 13, 25008, Svět terezy Vlčkové, text: Vladimír
Birgus, str. 8
ateliér, číslo 18, 2008, arles 2008, text: Vladimír Birgus, str. 7
Fotografie magazín, č. 4, 2008 poSpĚch, t.: Zahrádky
blaženosti na pokraji nervového zhroucení., str. 18–25.
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62. z cyklu two, 2007–2008, fotografie, 80 × 80 cm
from the two series, 2007–2008, photography, 80 × 80 cm
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from the two series, 2007–2008, photography, 80 × 80 cm
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Šárka Zadáková
Narozena | Born 14. 6. 1982 tábor

Východiskem autorčiny výpovědi je silný vztah k předmětům
spojeným s během jejího osobního života. každý takový
předmět má svůj význam spojený se specifickou životní
etapou či situací. V každém předmětu je vnímán kus
lidského příběhu. autorčin postoj k předmětné realitě
se vyznačuje výraznou subjektivizací a personifikací věcí
kolem sebe. i ten nejprozaičtější kontext proto získává svou
nenápadnou poetičnost. objevují se zde dva poměrně
odlišné, přitom mnohdy úzce se prolínající výrazové
postupy v podobě emocionálně laděné figurální exprese
a klidnějšího, kontemplativně laděného projevu směřujícího
k dekorativismu. Existenciálně, psychicky pojaté rysy se tu
mísí s přiznanou zálibou v absurdním půvabu drobných
detailů a triviálních předmětů. hlavní osou autorčina
myšlení je fenomén paměti, především vlastní paměti
podněcované předměty z vlastního dětství. Sentimentalita
i jistá nostalgie tu jistě hrají roli, ale těžištěm úvah je spíše
otázka o povaze lidské paměti vůbec. při jejím hledání
není malba pouhým vizuálním záznamem vzpomínkových
předmětů, ale zřejmě způsob jak spojit jejich trvalou či
naopak pomíjivou materiálovou existenci s tím, jakou pro
ni mají symbolickou hodnotu. Malba zde není proto pouze
optickou fixací na plátně, ale cesta k mentálnímu vyrovnání
se s uplynulým světem, který žije nadále v autorčině mysli.

Studia | EducatioN
Vysoká škola umělecko-průmyslová (2002–2008)
Vystavuje od roku 1999 | Exhibitions since 1999
SaMoStatNé VýStaVy od roku 2006 | SEparatE
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2006 květen, Makromolekulární ústav aV Čr, praha
2008 Blešák, Galerie 35m2, praha
kolEktiVNí VýStaVy od roku 2006 | Group
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2006 ateliér malby, Galerie Bazilika, České Budějovice
konfrontace, Galerie aVu, praha
artkontakt 2006, Nová síň, praha
2007 atelier malby, Galerie F. Jeneweina, kutná hora
Goldener kentaur, Mnichov
kráska a zvíře, Galerie Nová síň, praha
2008 city jsou přežitek, Galerie Zlatá trojka, Most
Mistrovi andílci, Galerie doubner, praha
2009 co to ZNaMENÁ...?, České centrum, Řím
adrESa | addrESS
kamenická 48
praha 7
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the starting point for Šárka Zadáková’s work is a strong
relationship to objects connected with the course of her
personal life. Each such object has its own meaning linked
with a specific stage or situation in her life. in each object
she perceives the fragment of a human story. her approach
to object reality is characterised by a subjectivisation and
personification of the things around her. Even the most
prosaic context thus acquires a subtle poetic quality.
Šárka Zadáková’s work features two quite distinct though
often closely interlinked approaches in the form of an
emotional figural expressiveness and a more tranquil
contemplative expression inclining towards decorativism.
Existential and psychic characteristics mingle with a
professed love of the absurd charm found in tiny details
and trivial objects. the basis of Zadáková’s thought
is the phenomenon of memory, above all her own
memory stimulated by objects from her own childhood.
Sentimentality and a certain nostalgia play a role in her
work, though the nature of memory itself provides the
chief focus of her reflections. in her exploration, painting
is not the mere visual record of personal keepsakes but
a means of combining their lasting – or, on the contrary
– transient material existence with the symbolic value that
she sees in them. in this instance, Zadáková’s painting is
therefore not merely a form of optical ‘fixing’ on the canvas
but a path to mentally coming to terms with the world
gone by that lives on her mind.
rd

63. z cyklu Bazar paměti, 2008, akryl, plátno, 145 × 170 cm
from the series Bazaar of Memory, 2008, acrylic, canvas, 145 × 170 cm
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z cyklu Bazar paměti, 2008, akryl, plátno, 145 × 170 cm
from the series Bazaar of Memory, 2008, acrylic, canvas, 145 × 170 cm
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Vlasta Žáková
obrazy Vlasty Žákovej sú portrétmi každodenného života,
aktuálnych problémov mladého človeka, vnútorného
sveta autorky, či abstraktných krajín a architektúr. Zároveň
však obnovujú a prehodnocujú tradičnú, ženskému
svetu pripisovanú a zdanlivo prežitú techniku vyšívania.
ponúka na ňu iný, nezaťažený pohľad prehodnotený
generačným odstupom a nadhľadom autorky pohybujúcej
sa na poli voľného umenia. Na zaznamenanie prchavých
momentov využíva prácny spôsob vyšívania, namiesto ich
zaznamenania štetcom volí šijací stroj či ihlu a niť. príbehy
a vzťahy, rozvíjané na jej obrazoch spriada v symbolickom,
ale aj doslovnom zmysle slova. Veľké formáty obrazov
striedajú intímne komorné rozmery, v presahoch do
inštalácií pracuje s textilnými objektmi. k minulosti odkazuje
i často používaný tvar oválu, evokujúci náboženské obrazy
zo spální starých mám či rám zrkadla, ktoré sebe i nám
svojimi textilnými obrazmi nastavuje.

Narozena | Born 31. 1. 1981 rožňava
Studia | EducatioN
Fakulta umění technické univerzity v košicích (2000–2006)
Vystavuje od roku 2003 | Exhibitions since 2003
SaMoStatNé VýStaVy od roku 2006 | SEparatE
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2006 Briliant voodoo of sewer, ic train, košice
2008 afterExplózny rozptyl, loĎ, Galéria M++, Bratislava
kolEktiVNí VýStaVy od roku 2006 | Group
ExhiBitioNS SiNcE 2006
2006 hraničné polia, Galéria J. koniareka, trnava
Nová generácia, povážská galéria, Žilina
Výstava diplomových prác, Východoslovenská galéria,
košice
2007 pitoreSka, Wannieck Gallery, Brno
pragueBiennale 3, praha
objekt-socha, Galéria mesta Bratislavy
Mapovanie, Múzeum a. Warhola, Medzilaborce
2008 East of Eden, karlín Studios, praha
Na východ od západu, Východoslovenská galéria,
košice
Finále ceny ČEZ 333, Národní galerie, Veletržní palác,
praha
2009 tri grácie, Stanica, Žilina

dč

the paintings by Vlasta Žáková are portraits of everyday
life, current difficulties of young people, the author’s
internal world, or abstract landscapes and architecture.
at the same time they resurrect and revisit embroidery
– traditionally viewed as a women’s activity and as an
outdated craft – by offering a new and fresh look at
embroidery from the detached viewpoint of a different
generation and of the author who engages in the field
of free art. to record fleeting moments she adopts the
laborious technique of embroidery, using a sewing machine
or a needle and thread instead of a paintbrush – thus
she knits the stories and relationships of her paintings
together in both a metaphorical and literal sense. largescale canvases alternate with intimately small formats;
textile objects represent an extension of Žáková’s work
towards installation. another reference to the past is her
frequent use of oval shapes, evoking religious images of
grandmothers’ bedrooms or the frame of a mirror that
reflects the author herself as well as us the audience.

WWW prEZENtacE | WEBSitE prESENtatioN
www.vlastazakova.com
adrESa | addrESS
Zakarpatská 1
048 01 rožňava

dč

64. unlimited 2, 2008, ruční výšivka, textil, výplň, 140 × 220 cm
unlimited 2, 2008, hand embroidery, textile, filling, 140 × 220 cm
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unlimited 2, 2008, ruční výšivka, textil, výplň, 140 × 220 cm
unlimited 2, 2008, hand embroidery, textile, filling, 140 × 220 cm
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krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně děkuje ministru
kultury České republiky Václavu Jehličkovi, ministru
kultury Slovenské republiky Marku Maďaričovi, hejtmanovi
Zlínského kraje Stanislavu Mišákovi a primátorce
statutárního města Zlína ireně ondrové za převzetí záštity
nad V. Zlínským salonem mladých 2009. děkuje rovněž
všem spolupořadatelům a dalším partnerům, zúčastněným
umělcům, členům výstavní jury a dalším osobnostem,
bez jejichž účinné pomoci by se tato náročná
mezinárodní akce nemohla uskutečnit.

the regional Gallery of Fine arts in Zlín thanks the czech
culture Minister Václav Jehlička, the Slovak culture Minister
Marek Maďarič, the Zlín regional Governor Stanislav Mišák,
the Zlín Mayor irena ondrová, for their patronage of the
5th Zlín youth Salon 2009, the partners, participating artists,
members of the jury and all other individuals, without
whose efficient help this important international event
would not have been possible.

poŘadatEl | orGaNiZEr
krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o. a Zlínský kraj
ve spolupráci s Galériou mesta Bratislavy a statutárním městem Zlínem
the regional Gallery of Fine art in Zlín and the Zlín regional administration
in cooperation with the city Gallery of Bratislava and the city of Zlín
koNcEpcE VýStaVy a kataloGu | ExhiBitioN aNd cataloGuE dESiGN
Václav Mílek, pavlína pyšná, ludvík Ševeček
VýBĚr uMĚlců, koNcEpcE iNStalací | artiSt SElEctioN, dESiGN oF diSplay
odborná jury | jury
ÚVodNí tExty V kataloGu | iNtroductioN cataloGuE tExtS
ludvík Ševeček, ludvík hlaváček, Gabriela Garlatyová
tExty MEdailoNů JEdNotliVých VýtVarNíků | authorS oF thE artiSt portraitS
Erik Binder – eb
daniela Čarná – dč
richard drury – rd
Martin Fišr – mf
Gabriela Garlatyová – gg
radek horáček – rh
Beata Jablonská – bj
Zuzana Majlingova leskanic – zlm
Václav Mílek – vm
pavlína Morganová – pm
ivan Neumann – in
pavlína pyšná – pp
ludvík Ševeček – lš
kataloG VýtVarNíků | artiSt cataloGuE
Marcela Sedláčková
orGaNiZacE EkoNoMiky VýStaVy | EcoNoMy oF thE ExhiBitioN
Jana polášková
pŘEklady do aNGliČtiNy | traNSlatioN
Evan Mellander, richard drury (medailony rd)
rEprodukČNí pŘEdlohy | photoGraphS
archiv výtvarníků
loGotyp a GraFickÁ ÚpraVa | Graphic dESiGN
Zdeněk halla
pŘEdtiSkoVÁ pŘípraVa | prE-prESS
Studio 6.15 s.r.o., Zlín
tiSk | priNt
GraSpo cZ, a.s.
VydaVatEl | Editor
krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně | regional Gallery of Fine art in Zlín
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Jan Kovářík
Daniela Krajčová
Jan Krtička
Petr Kunčík
Dominik Lang
Matúš Lányi
Jitka Mikulicová
Monika Mikyšková
Jakub Nepraš
Martin Salajka
Zdeňka Saletová
Pavla Sceranková
Rastislav Sedlačík
Tereza Severová
Boris Sirka
Ivana Sláviková
Matěj Smetana
Tereza Sochorová
Ivan Svoboda
Evžen Šimera
Martin Špirec
Ján Vasilko
Vladimír Véla
Tereza Velíková
Tereza Vlčková
Šárka Zadáková
Vlasta Žáková

V. Zlínský salon mladých

Jakub Adamec
Dávid Baffi
Daniela Baráčková
Prokop Bartoníček
Petr Bařinka
Simona Blahutová
Ondřej Brody
Oldřich Bystřický
Katarína Czikorová
Michal Czinege
Michal Černušák
Lucia Dovičáková
Mira Gáberová
Ladislava Gažiová
David Hanvald
Petra Herotová
Denisa Hřičiščová
Vendula Chalánková
Zuzana Ištvanová
Tereza Janečková
Eva Jiřička
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Pavlína Kahánková
Petra Kanócz
Jana Kapelová
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Jan Klimeš
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