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FLAESH 

1. 10. 2015 – 3. 1. 2016  
#FLAESH 
 
KURÁTOR: PETR NEDOMA  
 
Galerie Rudolfinum uspořádá na podzim jedinečnou 
výstavu pěti světových umělkyň, které významným 
způsobem formovaly podobu současné umělecké scény, 
přičemž klíčovým momentem výběru je figurální tvorba 
v nejrůznějších technikách a materiálech. Díla Marlene 
Dumas, Tracey Emin, Berlinde De Bruyckere, Kiki Smith a 

Louise Bourgeois budou představena v jednotlivých 
expozicích, jež jsoupropojeny sérií existenciálních otázek 
vycházejících z mnohdy velmi osobních příběhů. Kolekce 

více než šedesáti soch, kreseb, akvarelů, tapiserií, výšivek a instalací nabízí ucelený 
přehled o důležitých kapitolách tvorby vybraných autorek. 
 
 
 
Pět samostatných prezentací, pět individuálních 
cest, které mají rozdílná východiska, nestejný 
průběh, trasu i směr, ale zároveň každá z nich 
může působit  
a fungovat jako interpretační klíč pro některá 
další, paralelně představená díla ostatních. 
Umělkyně se společně snaží odpovědět na 
otázky funkce lidského těla v současném umění. 
Ve své tvorbě polemizují  
s antickým ideálem krásy a středověkým 
symbolismem a s rozličně vystupňovanou 
razantností se dotýkají současné projekce nahoty 
v našem světě. Jako ženy se nadto musí 
vypořádat s obtížným postojem ke svému 
vlastnímu tělu. Tracey Emin tento problém pojala 

Marlene Dumas, Námořníkův sen, 1996 
Sbírka MHKA / Sbírka Flemish Community 
Foto Syb’l. S. 

Berlinde De Bruyckere, Piëta, 2008 
Courtesy the Artist a Hauser & Wirth Collection, 
Švýcarsko 
Foto Mirjam Devriendt 
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s explicitní vehemencí na hraně společenských konvencí, Marlene Dumas naopak výraznou 
expresivitu zastřela intimní křehkostí, Kiki Smith se obrátila k pohádkové alegorii a Berlinde 
De Bruyckere spolu s Louise Bourgeois vycházely  
z obecných filosofických motivů utrpení, paměti, osamění a smrti.  
 
Sama Berlinde i v tělesném utrpení nalézá určité aspekty krásy: „Chtěla bych ukázat, jak 
bezbranné může být tělo. Což ale není nic, čeho bychom se měli obávat – může to být něco 
krásného.“ 
 
Záměrně dvojznačný název Flaesh odkazuje jak k anglickému pojmenování pro maso - flesh, 
tak  
i označení záblesku, okamžiku, vzplanutí neboli flash. Umělkyně budou českému publiku 
představeny prostřednictvím záběrů nejdůležitějších mezníků v jejich kariéře a zároveň v 
historii umění obecně. Do širšího kontextu diváka uvedou video projekce s nahlédnutím do 
uměleckých studií, rozhovorů s jednotlivými umělkyněmi a ukázkou vývoje jejich tvorby. 
 
Výstava Flaeshprohlubuje dramaturgickou linii Galerie Rudolfinum.  V roce 1995 představila 
galerie poprvé v České republice reprezentativní výstavou díloLouise Bourgeois. 
AmeričanceKiki Smith byla v témže roce věnována výstava zaměřená na její sochařskou 
tvorbu aMarlene Dumasbyla v roce 2011 zastoupena ve skupinové výstavě Já, 
bezesporu,zabývající se vlastní identitou. Obohacení o další dvě jména, jež rezonují napříč 
uměleckým světem, je důkazem o stále se rozšiřujícím záběru galerijního působení. 
 

 
DALŠÍ INFORMACE:  
 

• Výstavu doprovází katalog (v češtině a 
angličtině) s textem kurátora výstavy 
Petra Nedomy.  

 
• V průběhu výstavy se bude konat řada 

doprovodných programů, komentované 
prohlídky s kurátorem výstavy, 
workshopy, prohlídky pro školy, koncerty 
a přednášky se zajímavými hosty. Více 
informací naleznete na našich webových 
stránkáchwww.galerierudolfinum.cz.  
 

• Podpořte nás a staňte se členem 
Klubového programu Galerie Rudolfinum a získejte spoustu výhod. 
 Obálka katalogu
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