
 
 
Zóny / Nultá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová  
 
Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech 02. 07. 2022 – 28. 8. 2022  
 
Adresa výstavy: náměstí Míru 149/I, 339 01 Klatovy 
 
Otevřeno: úterý – neděle, 10:00 -12, 13:00 – 17 hodin  
 
Galerie Klatovy / Klenová představuje postupně po desetiletích své sbírky a vydává k nim 
souhrnné katalogy. První z nich zhodnotil přínos šedesátých let, další období normalizace 
(sedmdesátá a osmdesátá léta), třetí období devadesátých let, v nichž se otevřely možnosti i 
dříve „zakázaným“ umělcům a nyní „nultých let“, ve kterých se zvýraznilo prolínání různých 
tvůrčích oblastí. Lze tedy sledovat, jak se s různými kurátory měnily koncepce výstav a 
nákupů během celého vývoje instituce. Každé období mělo svůj zvláštní charakter.  Tentokrát 
je výstava i katalog rozdělen především s ohledem na média, která tehdy umělci užívali. 
Ukazuje se, že si svůj význam uchovávaly klasické výrazové prostředky jako malba, socha, 
kresba a grafika, ale že se v daleko větší míře uplatňovala fotografie, video či instalace. 
Někteří umělci starších generací dostali nové impulzy a jejich tvorba stále živě reagovala na 
vývoj současného světa, jiní přirozeně rozvíjeli svůj dosavadní styl. Nastupovala nová 
generace umělců, kteří se sice narodili ještě v závěru totalitního režimu, ale vyrůstali již v 
nových podmínkách svobodné společnosti a přirozeně se začleňovali do mezinárodních 
souvislostí.  Na ziscích uměleckých děl z „nultých let“ je vidět, že kurátoři Galerie Klatovy / 
Klenová sledovali vývoj umění v celé jeho šíři, že uměli ocenit přínos různých generací a 
rozdílných přístupů přelomové doby, kdy se tak výrazně měnily principy umělecké tvorby, 
odrážející vědecký a technický pokrok a radikální proměny ve společenských vztazích i ve 
způsobu myšlení. 
 
 
Kurátoři: Jiří Machalický, Petr Krátký, Michal Lazorčík (kontaktní osoba: lazorcik@gkk.cz)  
 
Zastoupení umělci na výstavě: Alena Anderlová, Peter Angermann, Josef Bolf, Erika 
Bornová, Pavel Brázda, Veronika Šrek Bromová, Nikola Čulík, Jiří David, Matej Fabian, 
Jakub Hošek, Zdena Kolečková, Alena Kotzmannová, Ondřej Kopal, Milan Kunc, Ivana 
Lomová, Ondřej Maleček, Marek Meduna, Karel Nepraš, Alice Nikitinová, Markéta Othová, 
Petr Pastrňák, Michal Pěchouček, Milan Perič, Ivan Pinkava, Rafani, Luděk Rathouský, 
Lukáš Rittstein, Jaroslav Róna, Jiří Thýn, Roman Trabura, Václav Sika, Vladimír Skrepl, Jiří 
Surůvka, Jitka Svobodová, Jiří Šigut, Evžen Šimera, Viktor Špaček, Ivan Vosecký, Martin Zet  
 
  
www.gkk.cz  
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