Přednášky prostorových tvůrců IV

Již po čtvrté se v Brně uskuteční cyklus „Přednášek prostorových tvůrců“, tentokrát ve spolupráci pořádající Fakulty výtvarných umění VUT v Brně s Domem umění města Brna, který nám vyšel vstříc a zdarma poskytnul své reprezentativní prostory v hlavní budově na Malinovského náměstí 2. Přednáškami chceme navázat na předchozí úspěšně realizované projekty v letech 2002, 2003 a 2008, kterých se účastnila řada významných domácích i v zahraničí žijících tvůrců, jako jsou například Ivan Kafka, Stanislav Kolíbal, Ladislav Kuba a Tomáš Pilař, František Lesák, Vladimír Škoda, Alena Šrámková nebo Aleš Veselý. 
Také v letošním roce bylo mým záměrem přilákat do Brna řadu významných kulturních osobností z oblasti výtvarného umění, architektury a filozofie, s cílem prezentovat jejich dílo včetně autorského komentáře, které nám často z jiné perspektivy poodhalí koncepty, technologické postupy či jiná skrytá sdělení, než jak ho prezentují mnohé teoretické reflexe.  Přednášky umělců jsou doplněny přednáškami filozofů, kteří jiným, leč příbuzným způsobem ovlivňují náš životní prostor a rozšiřují naše vnímání. Nedílnou součástí přednášek jsou diskuze s autory. 
V rámci letošní řady, která se uskuteční v měsících listopad – prosinec, přijali mé pozvání do Brna následující osobnosti:

Magdalena Jetelová 
Významná česká sochařka a pedagožka žijící v Německu, proslulá svými monumentálními sochami a instalacemi vytvořenými pro konkrétní prostory. Mezi nejznámější její díla patří cyklus „židlí“ a „schodů“ z 80. let 20. století;  cyklus „Domestikace pyramid“ realizovaný v 90. letech 20. století na mnoha místech Evropy; nebo například islandský cyklus laserových projektů, pomocí nichž odhaluje někdejší komunikační strukturu krajiny. Ve svých nejnovějších projektech směřuje k interaktivitě, měnící dílo v závislosti na pohybu návštěvníků. 
Termín přednášky: 23. 11. 2011 v 18 hodin

Václav Bělohradský
Významný český filozof, sociolog a pedagog působící v Itálii, publikující svá díla v řadě evropských zemí jako například ve Velké Británii, po převratu v roce 1989 také v České republice, nebo v zámořských zemích jako je USA či Kanada. Na počátku 90. let 20. století vystoupil jako razantní obhájce progresivního, ekologicky zaměřeného liberalismu. V pozdějších letech své názory často revidoval z levicových pozic. Mezi nejznámější díla poslední doby, která vyšla v češtině, patří: 1992 - Kapitalismus a občanské ctnosti (ČS spisovatel), 1997 – Mezi světy a mezisvěty (Votobia), 2007 – Společnost nevolnosti (SLON).
Termín přednášky: 30. 11. 2011 v 18 hodin

Bruce Chao 
Významný americký sochař a pedagog, autor ohromujících instalací ze skla zavěšovaných pomocí provazů do prostoru, nebo pochozích exteriérových instalací v korunách stromů. Pro všechna Chaova díla je charakteristický zejména cit pro konkrétní místo, křehkost materiálu násobenou křehkostí prostorové situace, založené na limitní pružnosti skla nebo třeba stromů v lese.  V současné době si užívá profesorskou dovolenou, kterou vyplňuje studijními cestami po Japonsku, Vietnamu, Laosu a Kampodži. 
Termín přednášky: 7. 12. 2011 v 18 hodin

Matěj Krén 
Významný slovenský sochař a pedagog, tvůrce monumentálních fyzicky přístupných prostorových instalací, balancujících na pomezí skutečnosti a fikce, vztahu vnitřního a vnějšího, detailu a celku. Pro jeho tvorbu je charakteristické hledání obsahové komplexnosti vyjádřené jednoduchým a srozumitelným jazykem. Mezi jeho nejznámější díla patří například Idiom, dnes trvale umístěný v pražské Městské knihovně. Vystavuje v prestižních galeriích po celém světě. 
Termín přednášky: 15. 12. 2011 v 18 hodin

Projekt „Přednášek prostorových tvůrců IV“ je součástí rozšířené výuky ateliéru Sochařství 2 Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, a je financován z grantových prostředků Fondu rozvoje vysokých škol Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky. 
Přednášky jsou přístupné zdarma, a to jak studentům brněnských vysokých škol, tak široké veřejnosti. 
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