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A R T B L O K

JINÉpokoje
Sedím v malém bistru uprostřed Bru‑

selu a odpočívám po dvou intenziv‑
ních dnech na akci zvané Brussels 
Gallery Weekend. Z belgické metro‑

pole se pomalu, ale jistě stalo místo, kam se  
upírá pozornost nás všech, kteří se zabýváme 
současným uměním.

Galerijní víkend znamená, že privátní ga‑
lerie připraví výstavu s jednotným datem ver‑
nisáže a v následujících dnech se odehrávají 
komentované prohlídky, doprovodné progra‑
my a také večeře následované akvizicemi. Je 
to jiný druh marketingu, který přitahuje jak 
sběratele umění, tak zahraniční pozornost 
k lokální scéně. Byly to však i výstavy institucí 
nekomerčního zaměření, které se akce účast‑
nily v druhém plánu a doplňovaly přehlídku 
velkorysých expozic a drahých jmen.

Villa Empain, jež představuje skvost archi‑
tektury období art deco, hostila výstavu Moda‑

lité. Kurátorská koncepce Hanse Ulricha Ob‑
rista reflektovala myšlenky básníka a esejisty 
Édouarda Glissanta, vycházející z filozofické 
tradice kosmopolitismu. Dvě desítky umělců 
ilustrovaly svět kulturní prostupnosti a v jed‑
notlivých pokojích vznikly instalace in situ. 
Výrazně sugestivní byla červená ložnice s bu‑
doárem Chambre (L’inhumaine) Dominique 
Gonzalezové‑Foersterové (1), kde se návštěv‑
ník stal hercem v konstrukci nestabilního 
prostředí mezi časem a prostorem. 

Ačkoliv si původem brazilská galerie Men‑
des Wood DM otevřela pobočku v Bruselu te‑
prve před několika měsíci, honosná rezidence 
z počátku 20. století a především velkorysé 
výstavy ji okamžitě zařadily mezi nejdůleži‑
tější instituce. Tentokrát galerii zaplnily dvě 
autorské výstavy, jež propojovalo moderni‑
stické tvarosloví. Ve vstupní hale běžel film 
Modern Luize Roquea (2). Surreálné sekvence 

zachycovaly ikonické sochy Henryho Moorea 
v silně kontrastním reji pohybů legendárního 
performera Leigha Boweryho.

Poslední zmínka patří nonprofit prostoru 
Etablissement d’en face, který pozval čtveřici 
umělců, aby v jeho suterénu rekonstruovali 
vídeňský bar Strookoffer. Původně se jednalo 
o místo umělecké scény 50. let, jež se nacháze‑
lo pod slavným barem American Adolfa Loo‑
se. Bruselská replika skutečně ožívá, když se 
její autoři každý páteční večer postaví za bar.

Brusel opouštím s jasným přesvědčením, 
že se tomuto městu, navzdory politicko‑spo‑
lečenskému vývoji Evropy posledních let, 
podařilo svou pluralitní a multikulturní vizí 
umění a umělecké praxe vytvořit strategický 
bod na mapě našeho světa. ■ 
 
Autorka je historičkou umění & galeristkou, 
www.drdovagallery.com

Text: Lucie Drdová Foto: archiv galerií–
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