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20. 10. 2014  
Moravská galerie 
Uměleckoprůmyslové 
muzeum 
Brno

BLOK I 
10.00 – 12.00

10.00 – 10.15 
Jan Press 
Úvodní slovo

10.15 – 10.30 
Martin Vaněk & Dušan Buran 
Vitrína a sokl ještě  
výstavu nedělají 
Ve společném úvodním příspěvku obou 
moderátorů a organizátorů kolokvia 
bude pozornost věnována především 
motivaci k uspořádání tohoto druhu 
kolokvia zaměřeného na problematiku 
architektonických realizací v muzeích 
umění a galeriích. Organizátoři se zaměřili 
především na realizace výstav, ale i na 
zdánlivě okrajové a s architekturou 
nesouvisející aspekty muzejní a galerijní 
práce. Příspěvek položí základní otázky, 
na něž se účastníci kolokvia budou snažit 
ve svých příspěvcích nacházet odpovědi.

10.30 – 11.00 
Emil Zavadil 
Mé osobní dojmy a zkušenosti 
Zcela zásadní otázkou, kterou musí 
architekt řešit, stojí-li před úkolem 
vytvořit adekvátní architekturu a prostor 
pro výstavu nebo stálou expozici, je jeho 
vlastní vztah k samotnému vystavovanému 
umění a prostoru. Ve svých realizacích 
se Emil Zavadil vždy snaží reagovat na 

potřeby a charakter uměleckých děl. 
Architekturu vnímá jako podpůrný doplněk, 
jenž by neměl dílo rušit a povyšovat 
se nad něj. Do komunikace s uměním 
však vstupuje i kurátor a instituce, což 
jsou činitelé vždy velmi podstatní.

11.00 – 11.30 
Jiří Fajt 
Výstava jako vizuální inscenace  
Pojímat výstavu pouze jako vizuální 
inscenaci může být na první pohled 
vnímáno jako povrchní přístup 
k materiálu. Opak je však pravdou. 
Na základě zkušeností s tvorbou výstav, 
které byly zaměřeny především na 
středověké umění, lze říci, že právě 
jednou ze základních složek umění 
vznikajícího na našem území v rozmezí 
13. – 16. století byla jejich vizuální 
složka, skrz niž byly sdělovány hlubší 
obsahy. Architektonické řešení výstav 
musí současně návštěvníkovi poskytovat 
klid ke koncentraci a výtvarnému dílu 
zase dostatečný prostor k tomu, aby 
bylo vnímáno jako jedinečný exponát. 
Je důležité prezentovat díla jako solitéry, 
ne jako součásti vývojové řady umění.

11.30 – 12.00 
Pavla Sceranková 
Galerie – prostor s pamětí 
Jak pracovat s pamětí místa? To bude 
stěžejní otázkou příspěvku, jenž se 
bude dále zabývat vlivem formátu 
prezentace na podobu i obsah díla 
a rozdílem mezi přípravou samostatné 
výstavy a participací na výstavě 
skupinové. Dále například otázkami, 
co s dílem, které vzniklo pro specifické 
místo a chce žít dál? Lze nepočítat 
s vlastnostmi výstavního prostoru?

12.00 – 13.30 
oběd (individuálně) 
káva & čaj

 
 
 

Veřejně přístupné kolokvium na téma 
architektura v muzeu umění vychází 
z vnitřní potřeby obou zainteresovaných 
institucí, které stojí na prahu změn 
týkajících se prezentace svých sbírek. 
Zatímco Moravská galerie nyní pracuje 
na koncepci expozice českého umění 
2. poloviny 20. století, Slovenská 
národní galerie již na počátku roku 
2014 zpřístupnila svou „nestálou“ 
a experimentální expozici ze sbírky 
starého umění v bratislavském Esterházyho 
paláci. V souvislosti s rekonstrukcí 
Slovenské národní galerie vyvstávají 
otázky kolem způsobu prezentace 
současného umění či historických artefaktů 
intenzivněji než v minulosti.  Kolokvium 
se zaměřuje na architekturu expozic 
i dočasných výstav, která ve většině 
případů velmi ovlivňuje – ať pozitivně 
nebo negativně – vnímání uměleckých 
děl. Pozvání na pracovní setkání přijalo 
několik českých a slovenských architektů 
a designérů, ale též kurátorů, specialistů 
z oblasti digitalizace a další muzejní 
pracovníci.  Reflexe funkce výstavní 
architektury se dnes již netýká pouze 
„kamenné“ stavby (mnohdy adaptované 
památky se všemi jejími limity) či pevného 
výstavního fundusu. Na kolokviu se ke 
slovu dostanou i aspekty jako je využití 
vysvětlujících textů, míra další výtvarné 
či grafické intervence do výstavy, až po 
virtuální rozšíření výstavního prostoru 
a umělecké projekty kriticky reflektující 
výstavní prostor jako takový.

Kolokvium na tému dizajnu a výstavnej 
architektúry v múzeu umenia vychádza 
z vnútornej potreby obidvoch inštitúcií, 
ktoré stoja na prahu zmien týkajúcich 
sa prezentácie svojich zbierok. Kým 
Moravská galéria v súčasnosti pracuje 
na koncepcii expozície českého umenia 
2. polovice 20. storočia, Slovenská 
národná galéria sprístupnila začiatkom 
roka svoju „nestálu“ a experimentálnu 
expozíciu zo zbierky starého umenia 
v Esterházyho paláci. Otázky ohľadom 
spôsobu prezentovania súčasného umenia 
či historických artefaktov vyvstávajú 
v súvislosti s rekonštrukciou Slovenskej 
národnej galérie ešte intenzívnejšie než 
v minulosti.  Kolokvium sa zameriava 
na architektúru expozícií aj dočasných 
výstav, ktorá vo väčšine prípadov veľmi 
ovplyvňuje – či už pozitívne alebo 
negatívne – vnímanie umeleckých 
diel. Pozvanie na pracovné stretnutie 
prijalo niekoľko českých a slovenských 
architektov a dizajnérov, ale tiež kurátorov, 
špecialistov z oblasti digitalizácie 
a ďalší múzejní pracovníci.  Reflexia 
funkcie výstavnej architektúry sa dnes 
už netýka iba „kamennej“ stavby (neraz 
adaptovanej pamiatky so všetkými 
jej limitmi) či pevného výstavného 
fundusu. Na kolokviu sa k slovu dostanú 
aj aspekty ako využitie vysvetľujúcich 
textov, miera ďalšej výtvarnej či 
grafickej intervencie do výstavy, až 
po virtuálne rozšírenie výstavného 
priestoru a umelecké projekty kriticky 
reflektujúce výstavný priestor ako taký. 



17.30 – 19.00 
možnost prohlídky 
stálé expozice starého umění 
v Místodržitelském paláci

od 19.00 
Přátelské posezení v kavárně 
Morgal v Místodržitelském paláci 
Moravské galerie

BLOK II 
13.30 – 15.30

13.30 – 14.00 
Chybík & Krištof 
Strategie pro  
Místodržitelský palác MG 
V roce 2013 jsme byli osloveni 
Moravskou galerií v Brně, zda bychom 
se, spolu se společností KOMA 
Modular, pokusili oživit prostor 
Místodržitelského paláce. Výsledkem 
práce byla nejen očekávaná instalace 
několika multifunkčních „kontejnerů“, 
ale i vytvoření strategie fungování 
prostoru paláce jako součásti moderní 
veřejné instituce. Projekt Otevřeno, 
kterým se palác propojil s veřejným 
prostorem Moravského náměstí, znamenal 
instalaci čtyř univerzálních městských 
City modulů, pročištění vstupního 
prostoru paláce a organizaci aktivit 
směřujících k veřejnosti. Projekt nyní 
pokračuje dál. Prostor Místodržitelského 
paláce začal být veřejností vnímán jako 
přirozená součást města. V současnosti 
byl vytvořen nový městský mobiliář 
a v plánu jsou rekonstrukce prvních 
výstavních sálů a ateliéru kurátorů 
ve 2. nadzemním podlaží.

14.00 – 14.30 
Tomáš Svoboda 
Srdečné pozdravy 
z Karakalpakstánu 
Jak obstojí autonomní jazyk výstavní 
architektury ve srážce s limity 
institucionální praxe? Prázdná stěna 
jako kvalita. Iluze univerzálního 
řešení. Louvre pouště. Tři přání.

14.30 – 15.00 
Rostislav Koryčánek 
Od ozvláštnění výstavy  
k její scénografii 
Architektonické dotváření výstav se stalo 
očekávaným standardem především 
u velkých výstav nebo stálých expozic. 
Motivace k vytvoření architektonického 
výrazu výstavy jsou různé. V zásadě 
lze rozlišit tři typy dle náročnosti 
a míry ambice. Nejméně náročným je 
architektonické ozvláštnění výstavy, které 
se soustřeďuje jen na některé prvky 
výstavního mobiliáře nebo na vstupní 
poutač. Druhou náročnější podobou je 
korekce či dotvoření výstavního prostoru 
tak, aby odpovídal kurátorským nárokům 
spojeným s výstavou. Nejnáročnější 
kategorií je tvorba výstavního celku, 
ve kterém je architektura, stejně jako 
grafika, tváří výstavy a způsobem její 
organizace. Poněkud bokem od těchto 
motivací je svébytný způsob pojetí výstavy 
v podobě tvorby scénografie výstavy. 
Jedná se o způsob prostorového uchopení 
výstavy, který vystavovanému souboru 
přidává další svébytnou a významovou 
vrstvu. Úspěch tohoto pojetí se neobejde 
bez mimořádné empatie tvůrce, čímž 
je dána také její nevypočitatelnost.

15.00 – 15.30 
káva & čaj

15.30 – 17.30 
ROUND TABLE 
Milena Bartlová (historička umění, 
profesorka VŠUP Praha), Petra Hlaváčková 
(členka sdružení 4 AM), Šárka Svobodová 
(členka sdružení 4 AM, FAVU Brno), 
Michaela Ottová (historička umění, 
docentka FF UK Praha), Miroslav 
Vavřina (architekt), Ondřej Chrobák 
(kurátor, MG Brno), Lada Hubatová-
Vacková (historička umění, docentka 
VŠUP Praha, kurátorka MG Brno), Yvona 
Ferencová (kurátorka MG Brno), Hynek 
Látal (historik umění, pedagog JU České 
Budějovice), Jiří Javůrek (architekt)

00.30 – 09.30 
presun Brno – Bratislava 
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21. 10. 2014 
Slovenská 
národná galéria 
Esterházyho palác 
Berlinka 
Bratislava

BLOK III 
9.30 – 12.00

09.30 – 10.00 
Dušan Buran & Martin Vaněk 
Úvod/zhrnutie predošlého dňa

10.00 – 10.30 
Martin Jančok 
Nová synagoga/Kunsthalle Žilina 
Prezentácia priblíži proces postupného 
zoznamovania sa iniciátorov projektu 
Nová synagóga s objektom neologickej 
synagógy v Žiline, snahu o jej obnovu 
a transformáciu na výstavné priestory. 
Genéza viacerých návrhov, pokusov 
a čiastkových výsledkov zaznamenáva 
meniaci sa názor na problematiku 
a možnosti vystavovania v takom 
náročnom kontexte, akým je synagóga 
od architekta Petra Behrensa.

10.30 – 11.00 
Alan Krajčír & Daniel Šubín 
Umenie a príroda stredoveku 
Vytvoriť výstavu pre stredoveké umenie 
v súčasnosti nie je ľahká úloha. Zhodnú 
sa na tom aj medievalisti, ktorí tvrdia, 
že novoveké vnímanie stredovej kultúry 
je už natoľko vzdialené od pôvodného 
významu diel a ich chápania v tom období, 
že už samotné expozície a prezentácie 
stredovekých diel pôsobia dnes akoby 

„cudzo a nezaradene“. Aj keď sa často 
využívajú pôvodné stredoveké priestory 
pre inštaláciu, ich samotná interpretácia 
nemusí byť „pravdivá“.  Ešte náročnejšie 
je to pri výstavných priestoroch v nových, 
resp. rekonštruovaných budovách, 
kde chýba aj „imitovaná“ stredoveká 
atmosféra, sústredená v pôvodných 
stavbách vďaka „patine“ materiálu, 
mystike svetla a tieňa či samotnej silnej 
vertikalite priestoru. Ako a či sa nám to 
vôbec podarilo, sa pokúsime ukázať na 
nedávno realizovanej výstave parížskych 
zbierok z Musée de Cluny pod názvom 
Umenie a príroda v stredovekej Európe 
na Bratislavskom hrade, ktorá už dokonca 
absolvovala aj svoj slovenský „re-make“.

11.00 – 11.30 
Peter Liška 
Grafický dizajn vo vitríne/ 
Vitrína v grafickom dizajne 
Prezentácia vybraných realizovaných výstav 
a expozícií s komentárom z pohľadu 
praxe grafického dizajnéra. Materiálové 
a technické možnosti aplikácie a spôsoby 
práce s obsahom a predmetmi – 
výstava ako priestorová kniha.

11.30 – 12.00  
Braňo Matis 
Výstava ako interfejs 
Príspevok, čiastočne čerpajúci zo 
skúseností získaných pri práci na dizajne 
výstav Signály z neznáma, Asking 
Architecture a ďalších je reflexiou 
o prítomných a možných úlohách 
disciplíny grafického dizajnu pri formovaní 
vnímania výstavného priestoru. Výstava – 
sústava artefaktov, informácií, a fyzickej 
architektúry je tiež platformou pre 
užívateľskú skúsenosť podobnú interakcii 
človek – systém na poli informačných 
médií, kde bol tento termín zavedený.

12.00 – 14.00 
obed (individuálne) 
káva & čaj

BLOK IV 
14.00 – 16.00

14.00 – 14.30 
Martin Jančok & Dušan Buran 
Nestex (výklad na výstave) 
Prezentácia je založená na reálnych 
skúsenostiach s prípravou konkrétneho 
výstavného projektu – Nestálej expo-
zície Slovenskej národnej galérie (SNG, 
Bratislava, Esterházyho palác, od januára 
2014). Formou špecializovaného ku-
rátorského výkladu, spolu s jedným zo 
zúčastnených architektov – Martinom 
Jančokom, budú vysvetlené nielen mo-
tívy kurátorskej koncepcie, ale tiež princíp 
spolupráce medzi kurátormi, architektmi 
a autormi vizuálu, ako aj možnosti a li-
mity týchto vzťahov. Po vyše polročnej 
prevádzke je namieste aj krátka bilancia 
– s akou rezonanciou sa výstava doposiaľ 
stretla medzi návštevníkmi a ako s tou-
to skúsenosťou naložiť do budúcnosti?

14.30 – 15.00 
Michala Lipková 
Flowers for Slovakia.  
Mobilné výstavy 
Projekt Flowers for Slovakia od roku 2009 
produkuje a prezentuje práce mladých 
slovenských dizajnérov prostredníc-
tvom mobilných výstavných projektov. 
Za uplynulé štyri roky pod záštitou Fakulty 
architektúry a s finančnou podporou 
Ministerstva kultúry SR projekt pro-
dukčne zastrešil dva výstavné projekty, 
ktoré boli reinštalované na jedenástich 
miestach v Európe. Prezentácia predsta-
ví skúsenosti a organizáciu dizajnérskych 
projektov putovného charakteru v sloven-
ských podmienkach, od vývoja pôvodných 
autorských diel po participáciu na výstav-
ných podujatiach rôzneho charakteru.

15.00 – 15.30 
Stano Masár 
Unavená stena 
Umelec sa vo svojom autorskom progra-
me sústreďuje na dejiny výtvarného 
umenia, ako aj na umenie samotné. 
Skúma umenie fungujúce v kontex-
te inštitúcií galérií a múzeí, v priesto-
re, ktorý slúži a priori pre prezentáciu 
umenia. V projektoch ho zvýznamňuje, 
robí z neho živý organizmus s kontex-
tuálnymi a inštitucionálnymi odkazmi. 
Tento priestor má v Masárových dielach 
novú komunikatívnu hodnotu, vďaka 
ktorým otvára diskurz o povahe a sta-
ve umenia dnes, ako aj o povahe miest, 
kde je vystavené.  Diela Stana Masá-
ra môžu byť považované za „vizuálne 
pasce“, pohybujú sa na hrane medzi 
umením a (ne)umením; novovytvorené 
situácie vytvárajúce novú realitu. Galéria 
sa tak stáva laboratóriom, miestom po-
lemiky, v ktorom odkazuje na témy (ne)
komunikatívnosti umenia, jeho naplne-
nosti/vyprázdnenia, únavy/vytrvalosti 
zobrazovať, (ne)funkčnosti, (ne)zmyslu.

15.30 – 16.00 
káva & čaj



BLOK V 
16.00 – 17.30

16.00 – 16.30  
Kamil Zajíček & Beata Rakowská 
& Barbora Kundračíková 
Virtuální prostory galerie 
V rámci programu Středoevropského fóra 
připravuje od roku 2011 Muzeum umění 
Olomouc databázi středoevropského 
umění druhé poloviny dvacátého století 
(CEAD). V rámci tohoto virtuálního 
prostoru nabízí reálnou alternativu svým 
stálým expozicím – do nichž ovšem také 
zasahuje prostřednictvím audiovizuálních 
prezentací či elektronických průvodců. 
Všechny tyto aktivity spojuje osobité 
obsahové i formální řešení.  Cílem 
příspěvku je představit možnosti, 
které podobný přístup nabízí, také 
ale revidovat jeho potenciální slabá 
místa. Jednou ze zásadních otázek 
je mimo jiné ta, jakým způsobem 
tento virtuální prostor institucionálně 
spravovat a jakou míru otevřenosti 
vůči uživateli přitom dodržovat.

16.30 – 17.00 
Paťo Safko 
Virtuálna realita v galerijnej praxi 
Kunsthalle Bratislava | Paradox 90 
V Synagóge – centre súčasného 
umenia Galérie Jána Koniarka 
v Trnave uskutočnila kurátorka Jana 
Geržová v deväťdesiatych rokoch 
minulého storočia tri kurátorské 
cykly výstav – Umenie aury, Pamäť 
miesta a Vymedzenie priestoru. 
Keďže diela nebolo možné v rámci 
výstavného projektu Paradox 90., 
realizovaného v novootvorenej 
Kunsthalle Bratislava (KHB) v septembri 
2014, po sedemnástich rokoch pre 
ich fyzickú neexistenciu opätovne 
vystaviť, hľadal sa spôsob, ako 
diela rekonštruovať a prezentovať 
širokej verejnosti.  Výslednou 

zvolenou formou sa stala interaktívna 
prezentácia fotogrametrické postupy 
a prvky virtuálnej reality na platforme 
autonómnych tabletov Apple iPad Air, 
dovoľujúcich slobodný pohyb po celej 
ploche skutočného výstavného priestoru 
v KHB, prenášajúca „real time“ v 3D 
návštevníka galérie v priestore a čase 
do interiéru Trnavskej synagógy. 

17.00 – 17.30 
Michal Čudrnák & Igor Rjabinin  
Aplikácie a webstránky 
ako rozšírenie výstavných 
projektov SNG 
Na príklade projektov Soundwalk 
Strážky – audiosprievodca k stálej 
expozícii v regionálnom pracovisku 
Kaštieľ Strážky (soundwalk.sng.sk) 
a webstránke k výstave Dve krajiny 
(dvekrajiny.sng.sk) zhrnieme naše prvé 
skúsenosti s rozšírením výstav a expozícií 
o digitálne technológie. Pridáme niekoľko 
inšpiratívnych príkladov zo zahraničia 
a možných riešení toho, ako digitálne 
a výstavné projekty plánovať spoločne.

17.30 – 18.00 
káva & čaj

18.00 – 19.30 
ROUND TABLE/zhrnutie 
Magdaléna Kvasnicová (historička umenia,  
docentka FA STU Bratislava) Barbora 
Kundračíková (historička umění, 
Muzeum umění, Olomouc), Pavol 
Paňák (architekt, BKPŠ Bratislava), 
Pavel Choma (dizajnér, docent VŠVU 
Bratislava), Martin Vaněk (kurátor, 
MG Brno), Dušan Buran (kurátor, SNG 
Bratislava), Alexandra Kusá (kurátorka, 
generálna riaditeľka SNG Bratislava)

19.30 – 21.00 
spoločenský večer (na pozvánky) 
TUTO, Stará tržnica, Nám. SNP

Dušan Buran 
(*1969), absolvent odboru Dejiny 
umenia na FF UK v Bratisla-
ve; dizertácia o nástennom 
maliarstve okolo roku 1400 
na Technickej univerzite v Ber-
líne. Od roku 2000 kurátor 
Zbierky gotického umenia; od 
r. 2005 zároveň ako vedúci 
kurátor Zbierok starého umenia 
SNG. V roku 2003 editor knihy 
Dejiny slovenského výtvarné-
ho umenia – Gotika, zároveň 
kurátor rovnomennej výstavy 
v SNG. Doma aj za hranicami 
viacero výstavných a vedec-
kých projektov: D´or et de feu. 
L´art en Slovaquie à la fin du 
Moyen Age (Zlatom a ohňom. 
Umenie Slovenska+ na sklonku 
stredoveku) v Musée de Cluny 
v Paríži (2010). Publikácie tiež 
k otázkam umenia a architektú-
ry 20. a 21. storočia – zvlášť 
v oblasti ochrany kultúrneho 
dedičstva. 2011 – 2012 garant 
kurzu „Kurátorské štúdiá“ vo 
vzdelávacom projekte SNM 
„Múzeá tretej generácie“. 
Slovenská národná galéria 
www.sng.sk 
dusan.buran@sng.sk

Michal Čudrnák 
 (*1981), vyštudoval Knižničnú 
a informačnú vedu na Filozofic-
kej fakulte Univerzity Komen-
ského. V oddelení CEDVU 
a digitálne zbierky Slovenskej 
národnej galérie spolupracuje na 
projektoch súvisiacich s eviden-
ciou zbierok, správou digitálneho 
obsahu, digitalizáciou a prezen-
táciou diel výtvarného umenia 
na internete. 
Slovenská národná galéria 
www.sng.sk 
michal.cudrnak@sng.sk 

Jiří Fajt 
(*1960), generální ředitel Ná-
rodní galerie v Praze, pohybu-
je se jako kurátor v prostoru 
muzejních a galerijních institucí 
od 80. let minulého století. 
Od té doby je znám jako autor 
a organizátor takových výstav 
s mezinárodním přesahem, 
jakými byly Magister Theodori-
cus (1997/1998), Karel IV. Císař 
z Boží milosti (2005/2006) 
nebo zatím poslední Europa 
Jagellonica (2012/2013). Je 
také autorem stálé expozice 
Národní galerie v Anežském 
klášteře. Jeho kurátorské aktivity 
jsou vždy provázeny kvalitním 
uměleckohistorickým výzkumem, 
který většinou znamená mezník 
ve vnímání daných umělecko-
historických fenoménů. Působí 
dlouhodobě i jako pedagog na 
Technické a Humboldtově 
univerzitě v Berlíně, nebo na 
UK v Praze. 
Národní galerie 
www.ngprague.cz 
fajt@ngprague.cz

Chybík & Krištof 
Associated Architects jsou mla-
dí čeští a slovenští architekti, 
jejichž ateliér sídlí v Brně. Rádi 
přijímají výzvy všech měří-
tek. Od návrhu lavičky až po 
koncipování města. Ateliér se 
zaměřuje především na hledání 
originálních a inovativních 
řešení, důraz klade na kvalitu. 
Od založení v roce 2010 se 
tento mladý architektonický 
ateliér rozrostl kromě zaklada-
telů o dalších patnáct spolupra-
covníků. V současnosti pracují 
na významné zakázce, kterou 
je pavilon České republiky na 
světové výstavě EXPO 2015 
v Miláně, či na projektu trans-
formace industriálního areálu 
Waltrovka v Praze. 

Ing. arch. Ondřej Chybík MAS 
ETH, Ing. arch. Michal Krištof 
www.chybik-kristof.com/ 
office@chybik-kristof.com

Martin Jančok 
(*1978), v roku 2004 absolvoval 
Fakultu architektúry STU v Bra-
tislave. V rokoch 2002 – 2009 
pôsobil v architektonickom 
ateliéri zerozero. V rozšírenom 
tíme zerozero untd sa podieľal 
aj na realizácii expozície Pavilónu 
Českej a Slovenskej republiky na 
11. bienále architektúry v Be-
nátkach. V roku 2010 založil 
vlastné štúdio PLURAL. Je lau-
reátom ceny CE–ZA–AR 2011 
v kategórii Interiér za kníhku-
pectvo Alexis (spolu s Alešom 
Šedivcom) a CE–ZA–AR 2012 
v kategórii Exteriér za Letný 
pavilón SNG (spolu s Alešom 
Šedivcom). Jeho súčasným 
najdôležitejším projektom je 
revitalizácia Žilinskej neologickej 
synagógy a jej transformácia 
na kunsthalle – Nová synagó-
ga, ktorý bol ocenený Bauwelt 
Advancement Award 2013. 
Od roku 2012 je doktorandom 
na Fakulte architektúry STU 
v Bratislave.  
Plural 
www.plural.sk 
info@plural.sk

PROFILY



Rostislav Koryčánek 
(*1972), absolvoval dějiny umění 
a sociologii na Masarykově 
univerzitě v Brně. Dlouhodobě 
se zabývá historií architektury, 
v letech 2001 až 2005 spoluza-
kládal a posléze vedl archi-
tektonický časopis Era 21. Je 
autorem knih Česká architektura 
v německém Brně. Město jako 
ideální krajina nacionalismu, 
Brno 2003, Domy z mezipros-
toru, Praha 2007. Podílel se 
na řadě výstavních projektů. Je 
autorem Brněnského architekto-
nického manuálu. V letech 2007 
až 2012 byl ředitelem Domu 
umění města Brna. 
Moravská galerie 
rostislav.korycanek 
@moravska-galerie.cz

Alan Krajčír 
(*1973), študoval na Fakulte 
architektúry STU v Bratislave. 
Po štúdiu pôsobil vo viacerých 
v ateliéroch: Moravčík – Šu-
jan architekti, MSM architekti 
a v súčasnosti funguje pod hla-
vičkou ateliéru plan B architekti 
medzi Prahou a Bratislavou. 
plán B 
www.plan-b.cz 
krajcir@plan-b.cz

Barbora Kundračíková 
(*1986), absolventka oboru 
historie, dějin umění a esteti-
ky na FF MU v Brně; disertace 
zaměřena na problematiku foto-
grafie v rámci analyticko-filoso-
fické diskuse na Semináři esteti-
ky FF MU (2015). Od roku 2012 
spolukoordinátorka projektu 
Středoevropského fóra Olomouc 
| Databáze umění střední Evropy 
(Central European Art Database), 
od roku 2013 kurátorka sbírky 
moderní grafiky MUO. 
Muzeum umění Olomouc 
www.olmuart.cz 
kundracikova@olmuart.cz

Michala Lipková 
(*1985), absolvovala odbor Dizajn 
výrobkov na FA STU v Bratisla-
ve. Od roku 2009 koordinuje 
projekt Flowers for Slovakia 
(f4sk.com) a vedie rovnomenné 
občianske združenie. Pokračuje 
v postgraduálnom štúdiu na 
FA STU v Bratislave, kde od 
septembra 2013 zároveň pôsobí 
na Ústave dizajnu ako vedecko-
-výskumný pracovník. V rámci 
dizertačného výskumu dlhodobo 
spolupracuje s Ústredím ľudovej 
umeleckej výroby (crafts.sk) 
a pôsobí v IT ako dizajnér užíva-
teľských rozhraní. 
FA STU v Bratislave 
www.design.stuba.sk 
michala.lipkova@f4sk.com

Peter Liška 
(*1980), absolvent grafického 
dizajnu na VŠVU v Bratislave – 
ateliér Pavla Chomu. Od skon-
čenia školy v roku 2006 sa 
spoločne s Martinom Kubinom 
a Dušanom Veverkom v ateliéri 
pingpong venuje výstavnému 
dizajnu. Realizovali projekty 
pre Slovenské národné múzeum 
či Lesnícke a drevárske múzeum 
vo Zvolene.  
ping pong 
www.ping-pong.sk 
www.peterliska.sk

Stano Masár 
(*1971), absolvoval Pedagogickú 
fakultu UK aj Vysokú školu vý-
tvarných umení v Bratislave. Od 
roku 1999 samostatne vystavuje 
na Slovensku aj v zahraničí. Bol 
finalistom Ceny Oskára Čepana 
a Essl Award. Okrem auto-
nómnych umeleckých projektov, 
často spochybňujúcich zaužívané 
formy vystavovania a umeleckej 
prevádzky ako takej, sa venuje 
tiež grafickému dizajnu. 
www.stanomasar.sk 

Braňo Matis 
(*1978) absolvoval grafický dizajn 
na Vysokej škole výtvarných 
umení v Bratislave. So združením 
Open Design Studio organizoval 
výstavné projekty Open Neon 
a Visible Data. Bol súčasou rea-
lizačného tímu slovenskej 
expozície Asking Architecture 
na Bienále Architektúry Benátky 
2012. Realizoval komplexné 
riešenie putovnej výstavy Sig-
nály z neznáma, organizovanej 
Domem umění v Brne, ocenený 
v 2013 Národnou cenou za 
dizajn. V Slovenskej národnej 
galérii pracoval na výstavách 
nestex a Impresionizmus.sk. 
Je spoluautorom priestorovej 
vizualizácie dát VŠVU model 
k 65. výročiu školy. 
Slovenská národná galéria 
www.sng.sk 
branislav.matis@sng.sk

Beata Rakowská 
(*1986), absolventka Katedry 
Vizuální komunikace na Vysoké 
školy výtvarných umení v Brati-
slavě. V rámci studia se zabývala 
grafickým designem a věnovala 
se multimediálním projektům. 
Od roku 2011 je grafičkou a so-
učástí týmu Středoevropského 
fóra Olomouc v Muzeu umění 
Olomouc, kde se podílí na vývoji 
projektu Central European Art 
Database. Grafické řešení výstav: 
Od Tiziana po Warhola (2012), 
Magdalena Jetelová (2013), 
Století Relativity (2013) ad. 
Muzeum umění Olomouc 
www.olmuart.cz 
rakowska@olmuart.cz

Igor Rjabinin 
(*1986), vyštudoval aplikova-
nú informatiku na FMFI UK 
v Bratislave. Pôsobil v IRŠ TLIS. 
Spoluzakladal občianske zdru-
ženia K6 a SOYART. Je členom 
audio-vizuálneho zoskupenia 
lowii. Venuje sa programovaniu 
webových a multimediálnych 
aplikácií.  
Slovenská národná galéria 
www.sng.sk 
igor.rjabinin@sng.sk

Paťo Safko 
(*1976), študoval na Vyso-
kej škole výtvarných umení 
v Bratislave a Universität für 
angewandte Kunst vo Viedni, 
„digital artist“ krížený v zahra-
ničí etablovaným profesionálnym 
fotografom a piatimi semestra-
mi architektúry... do toho pár 
mikrogramov nácviku leteckého 
poplachu... 
Caramel Studios 
pato.safko@gmail.com

Pavla Sceranková 
(*1980), žije a tvoří v Praze, 
kde vystudovala AVU (prof. 
Miloš Šejn, prof. Milan Knížák). 
Dlouhodobě se věnuje práci 
s materiálem v těsném vztahu 
k danému prostoru a času 
pozorovatele. Další rovinou je 
vytváření objektů, které počítají 
s fyzickým zapojením diváka 
a jsou úplné až v momentě akce. 
V některých případech mají 
objekty formu videa, nebo spíše 
videosochy, jež leží na hranici 
mezi performancí, animovanou 
sochou a autonomním videem. 
V současnosti vystavuje v br-
něnské Fait Gallery (Staré světlo 
v oddělení galaxií). V Moravské 
galerii v Brně připravila architek-
tonický koncept výstavy Někdy 
v sukni (2014). 
www.pavlascerankova.com 
pavla.scerankova@gmail.com

Olga Staníková 
(*1985), absolventka oboru 
Kurátorská studia na Fakultě 
umění a designu Univerzity J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem, kde 
se podílela na přípravě a realizaci 
výstavních projektů současného 
vizuálního umění (diplomová 
práce o reflexi různých forem 
mobility a prostředí vlastního 
domova v současném umě-
ní). V roce 2009 absolvovala 
pracovní stáž v Uqbar, e. V. 
v Berlíně. Od roku 2012 je ku-
rátorkou Muzea umění Olomouc 
(samostatná výstava Magdaleny 
Jetelové v roce 2013). V rámci 
Středoevropského fóra Olomouc 
pracuje na projektu Databáze 

umění střední Evropy (Central 
European Art Database).  
Muzeum umění Olomouc 
www.olmuart.cz 
stanikova@olmuart.cz

Tomáš Svoboda 
(*1974), vizuální umělec, spo-
luzakladatel galerie Display, 
člen boardu tranzitdisplay. Je 
autorem mnoha architektonic-
kých řešení výstav ve veřejných 
institucích. 
www.tomassvoboda.eu 
www.sefkuratore. 
wordpress.com 
thomas.svoboda@seznam.cz

Daniel Šubín 
(*1976), skončil Stavebnú fakultu 
STU v Bratislave a Vysokú 
školu výtvarných umení. Pôsobil 
v rôznych ateliéroch v Bratislave, 
napr. u prof. Pavla Paňáka, Jána 
Bahnu a od roku 2007 v ateliéri 
BAAR.  
BAAR 
www.baar.sk

Martin Vaněk 
(*1982), vystudoval dějiny 
umění a český jazyk a litera-
turu na Masarykově univerzitě 
v Brně. Od roku 2011 pracuje 
v metodickém centru Mo-
ravské galerie v Brně. Působil 
jako kurátor v Alšově jihočeské 
galerii a Muzeu Jindřichohra-
decka. Dlouhodobě se zabývá 
především středověkým uměním 
a způsoby jeho prezentace. Je 
autorem stálé expozice Vlám-
ského a holandského malířství 
v AJG, nebo expozice v bývalém 
augustiniánském klášteře v Bo-
rovanech. Příležitostně přednáší 
na Filozofické fakultě v Brně a na 
Jihočeské univerzitě. 
Moravská galerie v Brně 
martin.vanek 
@moravska-galerie.cz

Kamil Zajíček 
(*1976), absolvoval VOŠ filmovou 
Zlín – obor filmová produkce. 
Od roku 2000 byl součástí 
týmu MFF ve Zlíně (2004 – 
2006 koordinátor programu 
festivalu). Od roku 2010 se 
věnuje vizuálním projektům 
a pořádání pravidelného festivalu 
VZÁŘÍ, který vstupuje do veřej-
ného prostoru animacemi a svě-
telnými instalacemi. V Muzeu 
umění Olomouc působí od roku 
2012 jako koordinátor projektu 
CEAD a jako dokumentátor. 
Muzeum umění Olomouc 
www.olmuart.cz 
zajicek@olmuart.cz

Emil Zavadil 
(*1936), patří ke genera-
ci architektů, kteří se v 70. 
letech minulého století zaměřili 
na realizace výstav a stálých 
expozic. Vytvořil architektonic-
ké koncepce mnoha výstav po 
celé republice (AJG, NG, MG, 
GHMP). Profesně je činný do 
dneška. K jeho posledním reali-
zacím patří například prezentace 
Slovanské epopeje ve Veletržním 
paláci (od 2013), výstava Co-
lorito (MG Brno, 2011 – 2012) 
nebo Královský sňatek (GHMP 
Praha, 2010 – 2011). 
emil.zavadil@quick.cz


