
 

 
 
NULTÁ GENERACE 
festival současného výtvarného umění  
27. – 29. září 2019 / městské vlakové nádraží Jihlava  
 
Tři dny, více než dvě desítky výrazných umělců, výstavy, přednášky, diskuze, workshopy, site specific 
instalace, filmové projekce, hudební stage a Ventolin, Himalayan Dalai Lama nebo FVTVRE. 
Nákladní haly vlakového nádraží v Jihlavě se počtvrté stanou kulisou festivalu současného výtvarného 
umění Nultá generace. Hlavní výstavní blok bude nově uveden v podobě kurátorského projektu. 
Veronika Čechová svou koncepcí výstavy s názvem Nejisté obzory reaguje na složitá a hlasitě 
rezonující celospolečenská environmentální témata.  
 

 
 
Jakou cenu má naše pohodlí? Obavy z dopadů klimatické krize na naši budoucnost se začínají 
promítat do činností každého z nás. Jak konzum ovlivňuje tvorbu umělců a podobu současné 
umění? 
 
Tradiční formát přehlídky dvanácti českých talentovaných umělců do třiceti let rozšiřuje společný prvek 
v jejich tvorbě - schopnost kriticky pozorovat extrémní konzumní tendence naší společnosti hraničící s 
odtržením od reality a snaha reagovat a vymezovat se vlastním autorským způsobem. Napříč 
vystavenými díly a uměleckými přístupy lze pozorovat obrat k materiálům a technikám, které spojuje 
spíše s řemeslný um předchozích generací. Jako by návrat k těmto rukodělným technikám 
představoval útěk do časů, kdy aktivita jednotlivce ještě neměla tak dalekosáhlé dopady a svět se 
zdál, ve své ne-propojenosti, jaksi jednodušší.  
 
Navzdory naléhavosti témat evokujících pocit úzkosti a ohrožení výstava nenavozuje bojovnou či 
násilnou náladu. Naopak. Vybízí diváka k zapojení, doteku, společnému prožití okamžiku. 
 

 
 
 
V pátek proběhne na vlakovém nádraží vernisáž, kde jednotlivě představíme letošní autory a festival 
společně s diváky zahájíme. Komentovanou prohlídku kurátorky doplní performance umělecké 
skupiny Cloudy Babies, což je umělecké duo vystavujících umělkyň Evy Rybářové a Marie Tučkové. 
Pak se naplno rozjede hudební stage s atmosférickými Ba:zel a králem všech večírků Ventolinem, noc 
bude patřit rezidentům vyhlášeného klubu Ankali - své sety zahrají Eva Porating, PSJ a Møreti. Celá 
sobota je věnována doprovodnému programu. Chystáme brunch s autory a následnou komentovanou 
prohlídkou, kde veřejnosti objasníme smysl celé výstavy. V rámci přednáškového bloku vystoupí hosté 
jako Karina Kottová, ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého, dále vizuální umělec a kurátor 
Michal Kindernay, nebo přátelé z nové pražské galerie současného umění lítost.  



 

 
 
Pozvali jsme ale i Katarínu Ruschkovou z jihlavského magistrátu, se kterou budeme veřejně 
diskutovat o tom, jak můžeme jako festival i jednotlivci minimalizovat naše negativní dopady na životní 
prostředí, na což navážeme workshopem up-cyclingu s vystavující autorkou Kristinou 
Fingerlandovou.  
 
Doporučujeme navštívit také DIOD, kde bude probíhat doprovodná výstava autorů, kteří byli součástí 
Nulté generace v minulých letech. Na nádraží si pak nenechte ujít již tradiční Ozvěny Famufestu, 
blok projekcí filmů studentů FAMU, nebo premiéru loutkového divadelního představení studenta 
UMPRUM Matouše Valcháře. Sobotní noc se pak opět sejdeme před hudební stage, pro kterou 
právě dokončujeme program. Určitě se vyplatí sledovat náš web, kde vše aktualizujeme a uvádíme 
informace a předprodeji lístků na hudební stage.  
 
 
Akce je pořádána za podpory města Jihlava pod záštitou primátorky Karolíny Koubové. Partnery jsou 
Ministerstvo kultury, DIOD Jihlava a Oblastní galerie Vysočina. 
 
 

 
 
 
 

HLAVNÍ VÝSTAVNÍ BLOK: 
VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ 
 
Eliška Konečná / AVU 
Sarah Dubná / AVU 
Filip Dvořák / AVU 
David Fesl / AVU 
Marie Tučková / UMPRUM 
Eva Rybářová / UMPRUM 
Kristina Fingerlandová / UMPRUM 
Viktorie Langer / AVU 
David Vojtuš  / FU OU 
Michaela Rožnovská / FU OU 
Lenka Glisníková / UMPRUM 
Tania Nikulina / UMPRUM 
 
 
kurátor: Veronika Čechová / SJCh 
 

DOPROVODNÁ VÝSTAVA: 
DIOD  
 
Jan Poupě / AVU 
Andrej Ševčík / FAVU 
Dante Daniel Hartl / UMPRUM 
Magdaléna Ševčík / Faculty of Art, Finland 
Markéta Jáchimová / UMPRUM 
Adam Kašpar / AVU 
Argišt Alaverdyan / AVU 
Michael Hon / FAVU 
Jakub Tajovský / FAVU 
Martin Hofman / FUATUL 
 
 
architektura výstavy: Jan Dotřel / Kvalitář  
 
 

 
  



 

 
 
PROGRAM:  
 

pátek 27. 9.  
16:00 / otevření výstavy  
 
18:00 / zahájení festivalu / vernisáž 
19:00 / komentovaná prohlídka 
 
21:00 / Cloudy Babies 
22:00 / BA:ZEL  
23:00 / VENTOLIN  
00:00 / Moreti / Ankali 
01:30 / Eva Porating / Ankali 
03:00 / PSJ / Ankali  
 

sobota 28. 9.  
14:00 / otevření výstavy 
15:00 / workshop s Kristinou Fingerlandovou 
 
Přednášející hosté:  
15:00 / Miloslav Vorlíček _galerie lítost 
16:00 / Katarína Ruschková _JIHLAVA 
17:00 / Michal Kindernay _FAMU 
18:00 / Karina Kottová _SJCH 
 
19:00 / vernisáž doprovodné výstavy / DIOD  
 
19:00 / Loutkové divadlo Doupě 
20:00 / Ozvěny Famufestu / projekce studentských filmů  
 
21:00 / hudební stage  
22:00 / F V T V R E  
23:00 / Dokruhu 
00:00 / Himalayan Dalai Lama  
01:00 / Ankali residents 

KONTAKTY: 
 

Jan Trávníček (PR a média) 
jan@nultagenerace.cz / 774 302 424  
 
Jakub Lerch (ředitel festivalu) 
jakub@nultagenerace.cz / 724 868 695  
 
Filip Fišer (produkce, hudební stage):  
filip@nultagenerace.cz / 775 075 331 
 
 

FACEBOOK EVENT:  
https://www.facebook.com/events/345972732994380/ 
 
WEBOVÉ STRÁNKY:  
www.nultagenerace.cz 
 
 
PRESSKIT: http://bit.do/nultagenerace2019  
EMAIL: festival@nultagenerace.cz 
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