
58 \59

PUBLIKACE:

To je starý. Umění 
středověku v komiksech 

\ Brno \ 2019

Zelené ostrovy. 
České umění ve věku 

environmentalismu 
1960–2000 \ Brno: 

Masarykova univerzita, 
Dexon art

\ 2017

To bych zvládl taky: 
umění moderny 

v komiksech \ Brno: 
Masarykova univerzita

\ 2016

FK 15: umění autorské 
knihy a výtvarná 

výchova \ Brno: 
Masarykova univerzita

\ 2016

VÝSTAVY:

Barva (kulturní) kód \ 
Galerie Pitevna, Brno

\ 2018

Neighbourhood \ 
Oderberge Galerie, 

Lebus
\ 2018

Korespondencja \ 
Galerie Szewska 16, 

Poznaň
\ 2017

Traffic \ Galerie Trakcja, 
Poznaň

\ 2016

CZ6 \ Casa di Dante, 
Florencie

\ 2015

Snad odjakživa jeho mysl fascinovala historie, zatímco ruce 
kreslení. Tyto zájmy později splynuly ve studiu dějin umění. 
Do těch se dnes snaží uvádět své studenty, které neučí jen 
klasický příběh od Věstonické venuše k vycpanému žralokovi 
Damiena Hirsta, ale také předměty věnované nejaktuálněj-
šímu uměleckému vření. I proto provozuje s přáteli galerii 
OFF/FORMAT, píše recenze, popularizující a odborné texty. 
Čas na vlastní tvorbu hledá ve štěrbinách tohoto programu.

Mr Navrátil’s mind has always been fascinated by history, 
whereas his hands by drawing. These interests later merged 
into the study of art history. He now introduces his students 
to his fascinations, not only through classic stories from 
the Venus of Dolní Věstonice to Damien Hirst’s preserved 
shark, but also to subjects dedicated to the contemporary 
artists. This is also why he runs the OFF/FORMAT gallery 
with friends, writes reviews and popular professional texts. 
He tries to find time for his own creations in the gaps in 
his schedule.
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Kromě dějin umění jste 
absolventem Fakulty 
výtvarných umění 
VUT v Brně, kde jste 
studoval v ateliéru 
Environmentu. 
V roce 2018 jste vydal 
monografii s názvem 
Zelené ostrovy: 
České umění ve věku 
environmentalismu 
1960–2000. Můžete 
nastínit obsah 
publikace? 

Besides art history, you 
are a graduate of the 
Faculty of Fine Arts 
of the Brno University 
of Technology, where 
you studied at the 
studio Environment. 
In 2018, you published 
a monograph entitled 
Green Islands: Czech 
Art in the Age of 
Environmentalism 
1960–2000. Could you 
summarize the content 
of that publication?

?

Ekologie dnes patří k nejdůležitějším téma-
tům a mnohočetně se dotýká našich životů, 
jednání či morálky. Nicméně zájem o ni má 
delší historii a součástí té byli i umělci, kteří 
obnovovali citové sepětí s přírodou, kriticky 
komentovali devastaci či se přímo angažo-
vali v zelené oblasti. Kniha mapuje českou 
kapitolu tohoto napínavého příběhu.

Ecology is one of the most important themes 
today and it affects our lives, actions and 
morals in many ways. Nevertheless, interest 
in ecology has a longer history, and artists 
were also part of it, renewing emotional in-
tercourse with nature, critically commenting 
on devastation, or directly engaging in green 
issues. The book maps the Czech chapter of 
this exciting story.
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Na katedře výtvarné 
výchovy vyučujete 
dějiny umění. Mohl 
byste prozradit oblast 
z dějin umění, která je 
pro vás nejzajímavější 
a kterou rád vyučujete – 
a proč? 

At the Department of 
Art Education, you teach 
the history of art. Could 
you name the area of 
art history that is most 
interesting to you and 
that you like to teach – 
and why?

?

Obecně mám rád současné umění a moder-
nu, kdysi jsem ale hořel pro baroko, zvláště 
moravské a české, hlodal ve mně i červotoč 
středověku. Zajímavé jsou ale i paleolitické 
popely a zašlý římský mramor. Takže spíše na-
opak – nejvíce asi upozaďuji starověký Egypt.

In general, I  like contemporary and modern 
art, but I was once very much into Baroque, 
especially Moravian and Bohemian, and I also 
had a thing for the Middle Ages. Palaeolithic 
ashes and stained Roman marble are also 
interesting. Although I’m not that interested 
in ancient Egypt.
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Galerii jsme založili se ženou a kamarády 
jako místo, kde může dýchat současné kva-
litní umění a my s ním. Tedy nejen my, ale 
všichni čichači umění, speciálně pak naši 
studenti. Orientujeme se spíše na mladší 
autory, ale není to podmínka, občas děláme 
také komponované výstavy či experimentu-
jeme – za zmínku stojí projekt VýTěr. 

I established the gallery with a friend of mine 
as a place where quality contemporary art 
can breathe and we with it. Not only us, but 
all art lovers, especially our students. We are 
more interested in younger artists, but this 
is not a condition, sometimes we also hold 
exhibitions or experiments – for example, the 
VýTěr project.

Mimo jiné jste také 
jedním z kurátorů 
brněnské galerie 
OFF/FORMAT. 
Můžete přiblížit 
galerii samotnou – 
kteří umělci se zde 
prezentují, za jakým 
účelem, proč galerie 
vznikla? 

Among other things, you 
are one of the curators 
of the OFF/FORMAT 
gallery in Brno. Could 
you focus on the gallery 
itself – which artists are 
presented here, for what 
purpose, why was the 
gallery created?

?
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