Výstavní plán Galerie UM na rok 2022
Jan Kotěra a jeho žáci na Uměleckoprůmyslové škole
19. 1.–19. 2. 2022
Vernisáž: 18. 1. 2021
Kurátor: Josef Holeček
Výstava je pokusem o prezentaci Kotěrových pedagogických metod
(oscilujících mezi tradičním dekorativismem a kubismem, klasickými postupy a
modernou) s výběrem konkrétních absolventů architektonické speciálky
(Gočár, Novotný, Rössler, Pelant), u nichž jsou prezentovány školní práce,
kterých se řada dochovala v archivech. Jde o sondu do studia a výuky
architektury v přelomových letech na počátku 20. století, kdy se připravovala
půda pro nástup moderní architektury, jak ji dnes známe.
Understanding. Art & Research / Chápání umění a výzkumu
25. 2.–9. 4. 2022
Vernisáž: 24. 2. 2022
Výstavní projekt Univerzity užitého umění ve Vídni nabízí na základě projektů
zaměřených na výzkum umění přehled možných postojů a názorů a osvětluje
současné perspektivy výzkumu. Výzkum bez tematických omezení – se
zaměřením na umělecké postupy – je zde chápán jako soubor živoucích
příkladů, které mohou být podnětem pro nové výzvy a výměnu zkušeností ve
všech oblastech lidské činnosti včetně vědy a umění, designu a architektury.
Brejle a okuliare
15. 4.–28. 5. 2022
Vernisáž: 14. 4. 2022
Autor: Ondřej Vicena
Kurátor: Marcel Fišer
Brýle jsou v krajině bývalého Československa neprávem opomíjenou kapitolou
designu a módy. Může za to zejména fakt, že byly dlouhou dobu považovány
za korekční pomůcku, vadu, kterou je lepší skrývat a nehledat v ní krásu.
„Brejlařina“, jak byl u nás v minulosti obor spjatý s výrobou brýlových obrub
nazýván, se tak stala zapomenutou etapou řemesla, o kterém toho bylo
zpracováno jen velmi málo. Přesto existují prameny, které tradici a kvalitu
československého návrhářství v odvětví oční optiky dokazují, a to i v
porovnání se světovou produkcí.
Grounds of Coexistence
3. 6.–9. 7. 2022
Vernisáž: 2. 6. 2022
Autoři: Veronika Miškovičová, Adam Hudec, Yelta Köm, Shota Tsikoliya,
David Kovařík
Kurátor: Imrich Vaško
Výstava představuje nový typ krajiny, ve které jednotlivé prvky fungují jako
součást živého systému: od zhmotněných mikroskopických částic, tvořících

viditelné shluky v prostoru a čase, přes interaktivní struktury reagující na lidské
tělo, až po funkční prototypy a nástroje výměny mezi prostředími. Jde o
kurátorský výběr projektů pracujících s prvky vzduchu, vody a země v kontextu
současné ekologické a geopolitické situace.
O nádobě, nádobách a číslech
9. 9.–15. 10. 2022
Vernisáž: 8. 9. 2022
Autor, kurátor: Adam Železný
Výstava veřejnosti představí dostupné techniky výroby keramiky a porcelánu,
zastoupené nádobami z jednotlivých výrobních scénářů. V analytické části se
projekt zaměří na environmentální dopady jejich výroby (použití metody life
cycle assessment). Jde o snahu poukázat na možnosti rozvoje udržitelnějších
postupů.
Přesyceni jasem
21. 10.–26. 11. 2022
Vernisáž: 20. 10. 2022
Autor: Nikola Ivanov
Kurátor: Tereza Rudolf
Na výstavě bude představena vícekanálová videoinstalace, která shrnuje
autorův doktorský výzkum věnovaný tématu kolonizace nočního času. Ten se
zaměřuje na způsoby, kterými modernita proměnila chápání a prožívání noci
až do dnešního stavu fungování 24/7. Zvláštní pozornost je věnována
tendencím, které se snaží eliminovat tmu úplně.
Konfliktní dům?
9. 12. 2022–28. 1. 2023
Vernisáž: 8. 12. 2022
Kurátor: Pavel Liška
Nemalým obohacením Výstavy soudobé kultury, která se konala v Brně v roce
1928, byl i pavilon pražské Uměleckoprůmyslové školy od architekta Pavla
Janáka. Pavilon se stal zlomovým bodem v architektově koncepci,
implementující nové uspořádání podle hygienických požadavků a nároků na
standardizaci. Výstava „Konfliktní dům?“ reflektuje právě onu konfliktnost
vznikající z interakce mezi funkcionalistickou architekturou, designem (školou
Pavla Janáka) a akademickou tvorbou dalších škol a ateliérů.
Změna programu vyhrazena.
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