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Future Ready vol. 2
VÝSTAVA
Budov a A
Letošní ročník multižánrové výstavy Future Ready, jenž bude možné zhlédnout od 4.9. do 11.9.2019 v Kampusu
Hybernská, představí práci tří desítek výtvarných umělců. Původní koncept 1+1, v němž každý z patnácti
zvolených vystavujících pojednává ve spolupráci se sebou vybraným spoluvystavujícím jednu z patnácti místností
galerie, zůstává zachován. To, co je pro druhý ročník Future Ready nové, je klíč, podle něhož byli jednotliví
vystavující vybráni. Kurátorský vklad byl omezen a telefonní seznam se stal jedinou paralelou, klobouk
prostředníkem a nad nimi náhoda jako hybatel všeho. Náhoda spojující nesourodé, činí věci uvěřitelnými v jejich
plastičnosti. Očišťuje je od nánosu předsudků, utkvělých představ a zažitých vztahů a v tušené rozpustilosti
dítěte, jejíž hranice nelze dopředu stanovit, vyvolává novou rozkoš. Myslím, že je dnes čímsi půvabné vidět
výstavu, jež by si nenárokovala mandát uměnovědně odkrývat, mapovat či inscenovat nejskrytější paralely mezi
autory a díly, ale naopak se nechala pouze fascinovat jejich samovolnou krystalizací z náhody. Náhody
ambivalentně hravé i zavazující, nepředvídatelné i čímsi nevyhnutelné. To z ní činí nástroj, s nímž lze svobodně a
s jistou nenásilností seskupit autory, jež nepojí ani společná generace, životní téma, vyjadřovací médium, či týž
věhlas a kteří by společně za normálních okolností neměli zjevný důvod vystavovat. Odkrývá, co to Future Ready
vlastně je. Je to budoucnost jaksi daná, ale přesto nejasná. Daná ve spřízněnosti volbou, nejasná v tom, jak s
jejím odkazem vystavující naloží.
Společným jmenovatelem je znejistění, jež do hry vtahuje celý ansámbl galerie, vystavující i diváky, aby ony
skutečné i domnělé souvislosti hledali sami a nebo je odložili v pocitu nesourodé koláže, v jejímž celku na sebe
jednotlivé prvky sice působí, ale přesto mohou být samy sobě konzistentní. Tím koncept navazuje na loňský první
ročník, v jehož rámci byla představena tvorba vybraných diplomantů AVU.
Zúčastnění autoři:
Alexandra Atlasová I Radoslav Bigoš I Denisa Cirmaciová I Marie Ladrová I Michal Fiala I Jan Vlček I Monika
Havlíčková I Martin Kubát I Lucie Hradecká I Vojtěch Adamec I Martin Káňa I Benjamin Šoltész I Rostislav Klíma I
Jana Kroftová I Alena Kupčíková I Markéta Korečková I Matouš Marek I Jan Miko I Emil Přikryl ml. I Emil Přikryl st.
I Michal Pustějovský I Kamil Nábělek I Tomáš Rasl I Jan Hokeš I Zuzana Růžičková I Hana Šauerová I Roman
Trabura I Nika Toxx I Vladimír Véla I Milan Perič
Organizátoři:
Vojtěch Adamec, Lucie Hradecká, Jan Vlček, Jan Čejka
Vernisáž:
4.9.2019 od 18:00

