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Cerná slunce

Lenka Bvdžovská. Vojtech Lahoda.

Karel Sro

Pocátkem brezna skoncila v Ostrave výstava

Cerná slunce / Odvrácená strana moder

nismu. S více než pulrocním zpoždením nyní

vychází rozsáhlý katalog projektu. Nákladná

a propracovaná publikace prináší poutavé

studie z dejin umení i vysoký pocet kvalitních

reprodukcí. Podobne jako prehlídka také kata

log se venuje alternativnímu pohledu na ces

koslovenské umení v období od konce 20. let

až do roku 1945. Zastrešující téma cerného

slunce, symbolu smrti a utrpení, autori uváde

jí do obecnejšího historického kontextu a ná

sledne volne sledují jeho prítomnost v umení
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bery pusobivé instalace ostravské výstavy.

Arbor vitae a GAVU.Revnice 2012.

376 str .. 1499 Kc

Jan Tichý
Jirí Machalický. Lucie Holá

Jan Tichý absolvoval na konci osmdesátých

let v ateliéru Miroslava Jiroudka na pražské

Akademii výtvarných umení. Vsoucasné dobe

ucí na Výtvarné škole Václava Hollara. U prí

ležitosti autorovy výstavy Krajina/architek

tura v Nové síni vznikla obrazová publikace

se dvema krátkými texty ve trech jazykových

mutacích a rozsáhlou obrazovou prl1ohou

predstavující predevším umelcovy malby. Ob

razy spolu s grafickými pracemi a keramikou

tvorí hlavní nápln autorovy tvorby.

Na. Praha 2012. 136 str .. 1000 Kc

Otakar Teyschl
JindHch Chatrný. Radana Cervená (eds.)

Brnenský pediatr se proslavil nejen jako lékar

a zakladatel první detské kliniky v Brne, ale

také jako významný sberatel a mecenáš. Nová

monografie predstavuje Teyschla vobou

zmínených polohách. Kapitola o jeho lékar

ské praxi predchází podrobnému vhledu do

sberatelské cinnosti i organizace brnenského

kulturního života v první polovine 20. století

(Lubomír Slavícek). Zvláštní kapitola sledu-

je lékaruv zájem o Asii a detailne popisuje

bohatou sbírku soch, keramiky i drevorytu

(Filip Suchomel). Kniha je opatrena podrobne

sepsanou biografiíi výctem lékarových clánku.

Za pozornost stojí také dobové dokumenty
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Archiv mesta Brna. Brno 2012.

345 str .. 580 Kc

What a Material
Ladislav Zikmund-Lender

Útlý anglicky psaný katalog soucasného umení

ve strední Evrope ukazuje, co ve výtvarném

umení muže znamenat oznacení queer - ka

tegorie, do které se radí napríKlad i poslední

laureát Chalupeckého ceny Mark Ther. Delší

eseje uvádejí ctenáre do problematiky queer

estetiky a predstavují soucasnou výtvarnou

scénu v Cechách, na Slovensku a v Polsku.

Autori textu vkládají umelce do širších histo

rických souvislostí a zminují i nekolik autoru

z pocátku 20. století, které interpretují pomo

cí queer teorie.

Lender. Praha 2012. 58 str .. 150 Kc

Tretí mesto
Barbora Vacková. Lucie GalCanová.

Slavomíra Ferencuhová (eds.)

Sborník konference organizované Fakultou

50dálních studií Masarykovy univerzity v Brne

približuje široké téma mesta, jeho struktury,

organizace i možné podoby zabydlení. Pohledy

do historie i budoucnosti nabízejí nástroj k po

chopení organismu, ve kterém žijeme. Clánky

o aktuálním charakteru i o zpetné reflexi mes

tajsou provázány silným motivem prožívání

casu. Kniha vznikla jako pokracování starších

publikací: Mesto: promenlivá ne / samozrej

most (Pavel Mervart 2009) a Ceskoslovenské

mesto vcera a dnes: každodennost repre

zentace, výzkum (Pavel Mervart 2010).
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228 str .. 249 Kc

Stanislav Libenský Award
Katalog ctvrtého rocníKUmezinárodní výstavy

mladých skláru, která probíhá v Jirském kláš

tere na Pražském hrade, prináší krátké medai

lonky zúcastnených autoru i podrobnejší popis

jejich práce. Na fotografické dokumentaci

je videt šíre možného použití skla, bohatství

technik a jejich vzájemných kombinací. Sou

cástí katalogu je kapitola venující se tvorbe

Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové,

profesních i osobních partneru, které v rámci

prehlídky reprezentuje výstava Cherchez la

femme. Vestrucnosti je zde nastíneno pul

století spolupráce tvurcu, jejichž jména se

spojují predevším s technikou taveného skla.

Foibos. Praha 2012. 142 str .. 300 Kc


