Výstava Tender
Tisková zpráva Českého centra New York – 22. 2. 2019
České centrum New York hostí ojedinělou výstavu Tender, která jako první v New Yorku souborně
představuje díla současných předních českých fotografů. Výstava, kterou si pod svá křídla vzal kurátor
Michal Nanoru, byla zahájena vernisáží 24. ledna 2019 a probíhá až do 28. března.
Kurátor Michal Nanoru během vernisáže promluvil ke galerii plné hostů, uvedl práci každého
z vystavovaných umělců a zařadil jejich fotografie do kontextu výstavy. Tender je přehlídkou současné české
fotografie. Název výstavy, stejně jako její pojetí, si hrají s významy slova „tender“, které si mnohdy odporují.
Na jedné straně něha, citlivost, zranitelnost, péče – vlastnosti, které nyní potřebujeme bránit víc než kdy jindy.
Na straně druhé ale také „tendr“ coby veřejná nabídka a skupinová výstava jako nechtěná soutěž umělců.
Nejprve soupeření o pozornost instituce a kurátora a potom o všímavost publika – kdo a v jakém světle by měl
reprezentovat široké spektrum vizuálních praktik přítomných v české fotografii desátých let druhého tisíciletí?
Svá díla vystavují čeští fotografové Radek Brousil, Daniela a Linda Dostálkovy, Adam Holý, Jiří Hroník,
Hana Knížová, Vendula Knopová, Valentýna Janů, Jiří Thýn, Dušan Tománek a Tereza Zelenková.
MICHAL NANORU, KURÁTOR VÝSTAVY:

„Práce vystavovaných umělců zobrazují komplexní povahu něhy. Vše, co člověk potřebuje, je láska,
ale v době Tinderu, Instagramu a růží dovážených z Afriky je také mnoho bolesti. Svět se nachází
v krizi, lépe řečeno v několika krizích – v krizi liberalismu nastoleného po druhé světové válce, v krizi
autority, v krizi životního prostředí, v migrační krizi… To jsou problémy, s nimiž se lidstvo musí co
nejrychleji vypořádat, ale mnozí, než aby hledali dlouhodobá řešení, využívají situaci, aby šířili
strach a nenávist. Umění musí zaujmout své tradiční postavení v opozici vůči takovýmto lidem a
ukázat, jakou sílu má cit. Doufám, že tato výstava dělá přesně to.“
MARIE DVOŘÁKOVÁ, PROGRAMOVÁ ŘEDITELKA ČESKÉHO CENTRA NEW YORK:

„Michal Nanoru odvedl skvělou práci a sestavil úžasnou a jedinečnou výstavu, která odráží stav
současné české fotografické scény. V Českém centru doufáme, že New York nebude poslední
zastávkou této výstavy. Již teď se snažíme dohodnout její přesun do dalších amerických měst.“
Výstava Tender je projektem Českého centra New York
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