
 

 
 
Platforma “Nultá generace” představí veřejnosti tvorbu 
dalších dvanácti nejvýraznějších mladých talentů české 
výtvarné scény.  
 
 

NULTÁ GENERACE 
festival mladého výtvarného umění / 9. - 11. června 2017 / Jihlava  
 
 
O víkendu 9. - 11. června již podruhé ožije nákladní část vlakového nádraží v Jihlavě festivalem mladého výtvarného 
umění. Pořadatelé si kladou za cíl každoročně představit široké veřejnosti nejvýraznější talenty nastupující generace 
umělců v netradičním prostředí, mimo hlavní české metropole. Festival se kromě jiného chce stát pravidelnou 
příležitostí pro setkání mladých umělců, veřejnosti a investorů do současného výtvarného umění.  
 
Hlavní výstava je složena z šedesáti děl dvanácti talentovaných autorů, které propojuje věk do třiceti let. Půjde převážně o 
malbu, opět s výrazným přesahem do intermediální sféry. Nultá generace totiž nabídne divákům v doprovodném programu 
také performance, ve které spolupracují čtyři umělci různých výtvarných směrů a evropských zemí. Experiment s prostorem, 
objekty, hudbou, pohyblivým obrazem a tancem, ve kterém se autoři odkazují na své kulturní kořeny a vykreslují 
budoucnost, ke které všichni společně a nevyhnutelně směřujeme. 
 
Součástí doprovodného programu dále bude blok přednášek a diskuzí s výraznými osobnostmi nejen uměleckého světa, 
filmové projekce studentů FAMU, kreativní workshopy a hudební stage. Mezi hudebními interprety se objeví například 
stoupající hvězda alternativní scény Ghost of You a jejich labeloví bratři 1flfsoap. Elektroničtí -live- experimentátoři navíc 
přivezou čerstvé album Rave Opera. Již tradičně nebude chybět HTRL se svými analogově vykouzlenými beaty a 
ambientní nadstavbou. Můžeme se těšit také na zahraničního hosta, kterým bude mladý deep-tech-house producent Chromat 
z německého Kolína nad Rýnem.  
 
Jihlava poskytuje zázemí festivalu již třetím rokem. Akce probíhá ve spolupráci s městem, multifunkčním prostorem DIOD a 
Oblastní galerií Vysočina. Oficiální záštitu nad festivalem převzala náměstkyně primátora Jihlavy pro kulturu Ing. Jana 
Mayerová, Ph.D.  
 

Kromě samotné prezentace autorů se pořadatelé snaží také o veřejnou diskuzi na témata spojená s mladým uměním. “Velmi 
nás těší, že naše pozvání na letošní ročník festivalu přijali nejen zástupci města, ale také výrazné osobnosti uměleckého světa 
jako Petr Dub a Petr Kvíčala, či rektor vysoké školy diplomacie doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.. Chceme společně s nimi 
diskutovat nad užitím mladého výtvarného umění ve veřejném prostoru, nebo třeba v diplomacii.” říká ředitel festivalu Jakub 
Lerch. 
 
 



 

VYSTAVUJÍCÍ AUTOŘI:  
 

● Aleš Zapletal / 1990 / FAVU + UMPRUM 
● Urvi Sethna / 1989 / Baroda + UMPRUM 
● Michaela Vrbková / 1987 / FAVU 
● Rozálie Prokopcová / 1991 / UMPRUM 
● Václav Voleský / 1991 / OSU + UMPRUM 
● Přemysl Procházka / 1991 / FAVU 
● Filip Kůrka / 1993 / AVU 
● Milan Vagač / 1987 / VSVU, Bratislava 
● Tomáš Graběc / 1992 / OSU 
● Markéta Jáchimová / 1988 / UMPRUM  
● Adam Kašpar / 1993 / AVU 
● Milan Mazúr / 1989 / AKU BB + UMPRUM 
● Kurátor: Adam Vrbka / 1989 / FF MUNI + UMPRUM  

 
 
AKCE STRUČNĚ:  
 

● 12 mladých autorů do 30ti let  
● 60 výtvarných děl ( pop-up galerie v nákladní části vlakového nádraží Jihlava) 
● 3 přednášky a diskuze, 2 kreativní workshopy 
● site-specific performance (FUTURE - Ondřej Kocholatý/CZ, Milan Mazúr/SK, Agneszka Myszkowska/PL, András Zalavári /HU) 

● hudební stage (Ghost of You, HRTL, 1flfsoap, Alan Wood, Chromat (DE)...) 
● projekce studentských filmů (FAMU a FAMO) 
● spojeno s Pecha Kucha Night Jihlava (čtrtek 8.6.)  

 
 
PŘEDNÁŠKY (blok přednášek a diskuzí):  
 

○ “20 důvodů proč nemít rád graffiti” - Petr Dub (malíř, teoretik výtvarného umění) 

○ “Cesta mladého umění do galerijního provozu” - Petr Kvíčala (malíř, vedoucí ateliéru malby na FaVU) 

○ “Symboly v prostoru a akci” - doc. PhDr. Václav Soukup, CSc. (rektor VŠMVV, kulturní antropolog) 

 
KREATIVNÍ WORKSHOPY: 
 

○ Jana Babincová (FaVU, Meetfactory) - tvorba nástěnné kolektivní malby 

○ Milan Mazúr (FVU AKU + UMPRUM) - kolektivní video-art experiment 

 

FUTURE (intermediální performance):  Budoucnost jako téma, paradoxně zasazené do nekonečného, věčně se 

opakujícího procesu. Pohyby lidského těla jako silný výrazový prostředek. Projekce a hudba s folklórními motivy na pozadí 

scény jako živě reagující kulisa. Nultá generace nabídne divákům intermediální performance, ve kterém spolupracují čtyři 

umělci různých výtvarných směrů a zemí. Experiment s prostorem, objekty, hudbou, pohyblivým obrazem a tancem, ve kterém 

se autoři odkazují na své kulturní kořeny a vykreslují budoucnost, ke které všichni společně a nevyhnutelně směřujeme. 

(Milan Mazúr (SK) / Zalavári András (HU) / Agi Myszkowska (PL) / Ondřej Kocholatý (FUA TUL, CZ)).  

 
 



 

HUDEBNÍ STAGE:   
 
Ghost of You / psychedelic pop / https://youtu.be/lON6SAVzcno - Mladá brněnská skupina, která se nebojí své hitové 
refrény obalit barevným světlem elektronické psychedelie a rozmazaných kytar. Výrazný fenomén domácí alternativní scény, 
který úspěšně nachází fanoušky na festivalech po celé Evropě.  
 
HRTL / live - electronica / Bűkko Tapes / Brno / https://soundcloud.com/hrtl - HRTL se ani tolik nevymezuje vůči 
současnému orgiastickému samplování nebo primitivnímu technu, spíš prochází mezi nimi a těch škvír a úžlabin nenachází 
zrovna málo. Plnotučná práce s hardwareovými beaty vás nechá skládat barevné breakbeatové kostky, atmosférické techno i 
volně nášlapné electro, stejně jako houseové krokové sekvence s nutnou ambientní nadstavbou, a to místy i v rámci jednoho 
tracku.) 
 
1flfsoap / experimental - LIVE - electronica / Bumbumsatori / Brno /  https://soundcloud.com/1flfsoap  
Urbanizovaný šohaj a brněnský Pražák! Živé bicí, nezaměnitelná kytara a velký podíl improvizace dává dohromady taneční 
sety, které nemají předem jasný konec. Všechna hudba vzniká teď a tady. Dravost, melancholie, loopy a syrový sound ukazuje 
temnou stranu živé elektroniky. Do Jihlavy vezou nové album Rave Opera.  
 
Chromat_ / deep tech-house / DE / Minor Planet Music / https://soundcloud.com/chromatcgn 

Alan Wood  / deep tech-house / https://soundcloud.com/porn-bodies-studio16 

Fatty M / Komiks / Praha / https://soundcloud.com/fatty-m 

PSJ / Muah / Brno / https://www.youtube.com/watch?v=u4OZkZl8AOQ 

Dekades / Deepwave records / Praha / https://soundcloud.com/dekades1 

 

 
PROGRAM:  
 

čtvrtek 8.6.  
20:30 / Pecha Kucha Night Jihlava 
 
pátek 9.6.  
16:00 / otevření výstavy  
19:00 / vernisáž / kurátor Adam Vrbka 
20:00 / komentovaná prohlídka 
 
21:00 / Alan Wood (deep tech-house, Brno) 
22:15 / Ghost of You (psychedelic pop, Brno) 
23:15 / HRTL (electronica, Brno) 
00:15 / 1flfsoap (live-electronica, Brno) 
01:00 / Chromat (deep-tech-house, DE) 
02:00 / Fatty M (Komiks) + PSJ (Muah) 
03:30 / Dekades (Deepwave) 

sobota 10.6.  
14:00 / otevření výstavy 
15:00 / workshop Jana Babincová  
15:00 / workshop Milan Mazúr (prostor DIOD Jihlava) 
16:00 / projekce studentských filmů FAMU / FAMO 
 
16:00 / přednáška: Petr Dub  
17:00 / přednáška: Petr Kvíčala 
18:00 / přednáška: doc. PhDr. Václav Soukup, CSc  
 
19:00 / setkání s autory 
20:00 / komentovaná prohlídka / kurátor Adam Vrbka 
 
21:00 / FUTURE / international site-specific performance 
22:00 / After party (lokální DJs)  
 

 
KONTAKTY: 
 

Jakub Lerch (ředitel festivalu, prodej): 724 86 86 95  
Jan Trávníček (PR, tiskový servis, sponzoring): 774 30 24 24  
Filip Fišer (hudební program, produkce): 775 075 331 
Email: festival@nultagenerace.cz 

FACEBOOK EVENT: 
https://www.facebook.com/events/1387674797974281/ 
 
WEBOVÉ STRÁNKY:  
www.nultagenerace.cz 
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