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Skupinová výstava Tady a teď!, připravená při příležitosti 110. výročí
založení Domu umění, obrací pozornost oproti předchozím výročím
k současnosti a poskytuje prostor místní umělecké komunitě.
Podporu a výstavní příležitosti poskytoval Dům umění brněnské
scéně kontinuálně během své dlouholeté existence; v tomto směru
na ně výstava k letošnímu výročí navazuje. Tady a teď! je sondou do
aktuální situace v místním uměleckém prostředí a jeho autorech,
a i když si neklade nároky na úplnost, má ambici vyvolat diskuzi
a otázky nad stavem a podobou současné lokální scény.
K účasti na výstavě bylo přizváno padesát sedm umělců/umělkyň
a uměleckých skupin mladší a střední generace pracujících
s nejrůznějšími uměleckými médii od klasické malby, kresby, sochy
po videa, instalace a audiovizuální díla. Až na výjimky byli k účasti
osloveni umělci, jejichž tvorba vzniká vedle civilního povolání,
bez zázemí v pracovním prostředí uměleckých škol. Vynechání
pedagogů a asistentů brněnské Fakulty výtvarných umění vymezilo
základní charakter výstavy, která jinak staví na otevřeném principu,
zahrnujícím širokou škálu uměleckých přístupů a autorů. Nad
potřebou kurátorsky posuzovat, třídit a hierarchizovat se na
výstavě uplatnil přístup vyzývající k pospolitosti a sdílení jako
k hodnotám, které vzhledem k současné epidemické situaci
nabývají na nové důležitosti. Odpovídají také současné tendenci
vybízející ke zpomalení, k péči a pozornosti, která je založená na
jiných principech, než je výkonnost nebo úspěch.
Výstava představuje umělecká díla, která vznikala převážně
v posledním roce, často v průběhu příprav výstavy, nebo byla
realizována přímo pro ni. Přestože je povaha jednotlivých děl
velmi různorodá, pokusily jsme se formulovat témata, která
v dílech rezonují, a vytvořit z nich volně propojované celky, které
divák může, ale nemusí, při procházení vnímat jako vodítko
pro jejich čtení.
Jedním z výrazných témat výstavy a zároveň současného
umění obecně je otázka angažovanosti. Osobní angažovanost
umělců, jejich aktivní přístup ke společnosti a odpovědnost vůči
palčivým problémům současného světa se dotýká řady autorů,
kteří se k různým otázkám ve své práci vztahují. Angažované
jsou tři umělecké instalace v exteriéru, umístěné na fasádě
Domu umění: jsou zaměřené na ekologii, kritiku sociálních
poměrů v kapitalistické společnosti, nebo jsou aktuální reakcí na
uzavření a přerušení kulturního života v průběhu epidemie. Dávku
angažovanosti nebo kritiky stavu společnosti obsahují jednotlivá
díla zaměřená na otázky genderu, kulturní politiku města, zbrojního
průmyslu, závislostí na sociálních sítích. Početnou skupinu
tvoří díla související s aktuálními environmentálními otázkami,

znečišťováním přírody a probíhajícími klimatickými změnami,
které jsou v současném umění již nějakou dobu reflektovány.
Krize současné globalizované, přetechnizované a kapitalistické
společnosti znamená pro řadu autorů naopak podnět pro hledání
alternativy nebo úniku ze stávajícího uspořádání světa. Alternativní
model představují díla vycházející ze subkulturního prostředí
a jeho estetiky, v němž se odlišný životní styl, anarchismus, graffiti
a drogy stávají prostředkem k existenci mimo rámec společnosti.
Jiný přístup nebo postoj volí autoři, jejichž díla zachycují osobní
mytologie s příběhy nebo výjevy odehrávajícími se ve smyšleném
světě fantazie, v oblasti snu, podvědomí nebo zachycujícími
vnitřní psychickou a ezoterickou zkušenost. Pro řadu dalších
umělců, především malířů, je klíčovým prostředkem humor, jehož
prostřednictvím komentují různá osobní i společenská témata.
Samostatnou, poměrně četně zastoupenou skupinu tvoří autoři,
kteří vedle obsahu díla řeší jeho formální vlastnosti s důrazem na
materiálovou kvalitu. Nový materialismus, současná umělecká
tendence související s postinternetem, stírajícím rozdíl mezi online
a offline prostorem, klade do popředí haptické a fyzické vlastnosti
hmoty a materiálu, které v dílech dostávají svoji novou roli.
Institucionální zázemí a provoz tematizuje ve svém zvukovém
díle skupina, jejíž nahrávky pořízené v průběhu instalování tvoří
zvukovou kulisu celé výstavy. Zachycují proces vznikání, stavění
a odkazují k pracovnímu prostředí dílen, ateliérů a hal, ve kterých
se něco nového utváří a vzniká. Souvisí také s radikální prostorovou
koncepcí výstavy, která využívá veškeré hmotné vybavení dílny
Domu umění jako instalační rámec výstavy. Recyklace materiálu,
bez nutnosti vyrábět nebo nakupovat nový, odpovídá snaze
snižovat náklady a ekologickou zátěž životního prostředí. Současně
odhaluje zázemí Domu umění a mění ustálené rozdělení prostor
na výstavní a nevýstavní.
Naznačené členění výstavy je jednou z možností, jak lze
k vystaveným dílům přistoupit, a zdaleka nevyčerpává možnosti
jejich interpretace. Jako podstatná se však jeví skutečnost, že
se jedná o díla realizovaná v období, kdy v důsledku celosvětové
pandemie dochází k závažným společenským změnám, které
budou mít dalekosáhlé dopady na další vývoj a zcela jistě
povedou k transformaci společností v celosvětovém měřítku.
Přestože většina prací téma epidemie nebo jejích důsledků
nezachycuje, neboť vznikala na jejím začátku, otázky, která
jednotlivá umělecká díla nebo okruhy otevírají, zaznívají ve světle
současných událostí novým nebo naléhavějším způsobem.
Stejně tak potřeba vzájemného setkávání a osobních kontaktů,
které byly od počátku jednou z důležitých součástí výstavního
záměru, se ukazuje po téměř celoročním uzavření kulturních
institucí jako nenahraditelná.

En
Unlike previous anniversaries, the group exhibition Here and
Now!, prepared on the occasion of the 110th anniversary of
the House of Arts, draws attention to the present, opening
the venue to the local art community. In the course of its
long existence, the House of Arts has continuously provided
support and exhibition opportunities to the Brno scene; in this
respect, this anniversary exhibition follows up on this practice.
Here and Now! is a probe into the current situation of the local
artistic environment and its artists, and although it does not
claim completeness, it has the goal of provoking discussion
and raising questions about the condition and shape of the
current local scene.
Fifty-seven artists and art groups of the younger and middle
generations working with a variety of artistic media from
classical painting, drawing, and sculpture to videos, installations
and audiovisual works were invited to take part in the exhibition.
With a few exceptions, artists approached to participate are
those who create their work alongside day jobs, without any
background in the working environment of art schools. Omitting
the teachers and assistants of the Brno Faculty of Fine Arts
defined the basic character of the exhibition, built on a principle
of openness, including a wide range of artistic approaches and
artists. The approach, calling for togetherness and sharing
as values that acquire new importance in view of the current
epidemic situation, has prevailed over the need to assess,
sort and hierarchize from a curatorial position. The mentioned
values also correspond to the current tendency to slow down,
to care and pay attention, based on principles other than
performance or success.
The exhibition presents works of art made mainly in the past
year, many during the preparation of the exhibition, or realized
especially for it. Although the nature of the works is very diverse,
we have tried to formulate themes that resonate in them and set
them into loosely interconnected units, which the viewer may, or
may not, perceive as a guideline for their understanding.
One of the significant themes of the exhibition and
contemporary art in general is the question of engagement.
The artists’ personal commitment, their active approach to
society and responsibility vis-à-vis the burning problems of
today’s world concern a number of artists who address such
issues in their work. Likewise, the three exterior art installations,
placed on the House of Arts façade, are also engaged: they focus
on ecology, the critique of social conditions in capitalist society,
and are a topical response to the closing and interruption of

cultural life during the epidemic. A dose of commitment or
critique of the condition of society is contained in the works
focused on gender issues, the cultural policy of the city, the arms
industry, and the addiction to social communication networks.
A large group consists of works related to current environmental
issues, pollution and ongoing climate change, topics reflected in
contemporary art for some time now. On the other hand, many
artists consider the crisis of today’s globalized, high-tech and
capitalist society an incentive to seek an alternative or escape
from the current world structure. Such an alternative model is
represented by works based on subculture environments and
their aesthetics, with different lifestyles, anarchism, graffiti
and drugs becoming a means of existence outside society.
Artists whose works feature personal mythologies with stories
or scenes taking place in the fictional world of imagination,
dream, the subconscious or relating an inner mental and
esoteric experience, adopt another approach or attitude. For
many other artists, especially painters, humour is a key tool;
they use it to comment on various personal and social topics.
An independent, relatively numerous group of artists are those
who – in addition to the content of the work – address its
formal properties with an emphasis on material quality. New
materialism, a contemporary tendency in art associated with the
post-Internet era, blurring the distinction between the online
and offline space, prioritizes the haptic and physical properties
of matter and material that acquire a new role in the works.

scale. Although most works do not reflect the theme of the
epidemic or its consequences because they were made at its
beginning, the questions opened up by individual artworks or
sections resonate in a new or more urgent way in the light of
current events. Likewise, the need for mutual encounters and
personal contacts, which have been one of the major aspects
of the exhibition’s intent since the beginning, has proved – now
that cultural institutions have been closed for almost a year –
to be irreplaceable.

Otevření výstavy pro návštěvníky muselo být kvůli vládou nařízeným
protiepidemickým opatřením a lockdownu posunuto až na květen 2021.
The opening of the exhibition for the public had to be postponed till May 2021
due to government-ordered anti-epidemic measures and lockdown.
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The institutional background and operation are thematized
in a sound work recorded by an art group in the course of the
exhibition installation. It makes a soundstage of the whole
exhibition, capturing the process of making, construction, and
referring to the working environment of workshops, studios and
halls where something new is formed and created. This is also
related to the radical exhibition design concept using all the
material equipment of the House of Arts technical workshop as
an installation framework for the exhibition. Recycling material,
without the need to produce or buy anything new, is in line with
the effort to reduce costs and the environmental impact. At the
same time, it reveals the House of Arts backstage and replaces
the traditional division into exhibition and non-exhibition zones.
The described structuring of the exhibition is just one of many
possible ways to approach the exhibited works, and it certainly
does not exhaust their possible interpretations. It seems
significant that the works have originated at a time when the
global pandemic has brought major changes to society that
will have far-reaching effects on its further development and
are sure to lead to the transformation of societies on a global
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AVA kolektiv, Štěpán Brož, Marie
Butula Cichá, ČILY, Polina Davydenko,
Pavel Dvořák, DUMB, Patricie Fexová,
Markéta Filipová, Marta Fišerová, Nina
Fránková, Global Genocide inc., Martin
Helán, Tomáš Hlavenka, Ondřej Horák,
Vendula Chalánková, In Saček Veritas,
INSTITUT INSTITUT, Eva Jaroňová, Šimon
Kadlčák, Jan Karpíšek, Václav Kočí,
Klaudia Korbelič, Maud Kotasová, Ondřej
Kotrč, Petr Kovář, Petr Kunčík, Helena
Lukášová, Barbora Lungová, Max Lysáček,
Pavel Matyska, Johana Merta, David
Možný, Roman A. Muselík, Petr Nápravník,
Kryštof Netolický, Vilém Duha, Samuel
Paučo, Tomáš Pavlacký, Natálie Perkof,
Karin Písaříková, Tomáš Plachký, Pavel
Pražák, Přemysl Procházka, Tomáš Prokop,
Tomáš Ronovský, Martin Skalický, Hynek
Skoták + Tereza Holá, Jiří Staněk, Jiří
Suchánek, Hana Svobodová, Jana Švecová,
Jakub Tajovský, Šárka Telecká, Timo,
Veronika Vlková
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