Výtvarná skupina WAKUUM15g
ve spolupráci
s kulturním sdružením Erteple & Hmla
a Kulturním domem Bystřice n.P.
za podpory města Bystřice n.P.
uvádí výstavu:

Český retrofuturismus
první poloviny 21. století
Kulturní dům, malý sál, probíhá od 9.11. do 21.11.
pracovní dny: 9 - 12 h, 14 - 17 h
sobota, nedele: 13 - 18 h
vernisáž: sobota 9.11. ve 14:00 h
Výstava se snaží o kritickou reflexi katastrofální krize výtvarného umění v letech
2002 - 2048. Toto období teoretici umění označují jako Retrofuturismus (ve starších
spisech 20. let 21. stol. též méně přesným označením retardovaný futurismus).
Retrofuturismus je výtvarný směr, který zasáhl prakticky celou první polovinu našeho
století a zahrnuje v sobě řadu podruhů i zcela samostatných stylů, které jsou do něj
odbornou veřejností řazeny. Jde tu například o Nefunkcionalismus (v architektuře),
vycházející z představy, že všechno přece jednou musí přestat fungovat,
poštmodernismus (pokračování v postmoderní linii udržované zaměstnanci pošt,
kteří vlivem rozvoje elektronické komunikace přišli o práci a neměli do čeho
píchnout), restrukturalizovaný strukturalismus (vznikl se snahou o odstraňování
starých struktur), Underhotelgrand (jakási zjemnělá a ulíznutá obdoba undergroundu
z 20.století) a mnohé jiné. Za definitivní konec retrofuturismu se dnes považuje
vynález Jednotiče lidského vkusu (r.2048), který vnesl do výtvarného umění konečně
jasno a umožnil tak, do té doby netušený, ekonomický rozvoj, tohoto dříve
opovrhovaného odvětví národního hospodářství.
Výstava bude zahájena v sobotu 9.11. ve 14 hodin retrofuturistickým happeningem
za účasti androidů, robotů, umělé inteligence, umělé demence a Lojzy. Podávat se
bude syntetické občerstvení vhodné pro všechny formy života. Na vernisáži se
nepoučený návštěvník z rozsáhlé přednášky dozví o všech příčinách a souvislostech
oné katastrofální krize a to i na konkrétních příkladech děl úpadkových a
dekadentních retrofuturistických výtvarníků. Vystaveny zde budou práce pokrývající
chronologicky celé období od těchto tvůrců: k2d, Subway, Lojza, Karolina,
Zimmer2frei, Saša Gr., Kaišlo, Kateřina Daňková - Rybenská, Zip, Lucy, Alexandra,
Guru.
Upozornění: Parkování pro rakety a vznášedla třídy B a větší je třeba včas
rezervovat v kanceláři kulturního domu.
wakuum15g.nosquare.net

