
Tisková zpráva k výstavě 

Název výstavy:  Art-Brut-All  

„Louds of Clouds“ 
 

Časové rozmezí:                 22. 8.–23. 9. 2018 

Místo konání:  Důl Michal v Ostravě 

Kurátoři výstavy:                 Pavel Forman, Tomáš Kudela a Terezie Zemánková 

Zahájení výstavy:                Úvodní slovo, performance: Jens Hikel v Cechovně v 18.00  

Výstava se konala 8.–11. 8. 2018 v pevnosti Josefov. 

Třetí ročník výstavy Art-Brut-All proběhne, stejně jako dva předešlé ročníky, v pevnosti Josefov jako součást 

hudebního festivalu Brutal Assault, který je jedním z nejprestižnějších metalových festivalů na světě. První 

ročník se pokoušel najít spojnici mezi metalovou hudbou a vizuálním uměním. Prvotním impulsem bylo 

přesvědční, že tvůrčí postupy mnohých vizuálních umělců jsou podobné těm, se kterými operuje metalová 

subkultura. Z tohoto přesvědčení vzešla výstava, kterou navštívilo přes jedenáct tisíc lidí a která se poté 

přesunula do historického industriálního objektu Dolu Michal v Ostravě. Druhý ročník výstavy, s podtitulem 

Extended Dark, rozpínající se tma, proběhl opět v Josefovské pevnosti a na Dole Michal v Ostravě. Tématem 

byla tma - ve smyslu starých legend, mýtů, hororů a jiných postromantických tendencí v umění.  

Samotný název výstavy je slovní hříčkou vycházející z názvu festivalu (Brutal Assault) a z termínu, který se užívá 

pro neškolené umění, pro umění v surovém stavu (Art Brut), tedy: Art-Brut-All. To, co může být za jistých 

okolností viděno a slyšeno jako brutální a v surovém stavu, dává šanci být uchopeno a prožito jako autentické a 

původní. Stejně jako na metalové hudební scéně tak i ve výtvarné kultuře. Název lze tedy chápat nejen jako 

ústřední výstavní slogan, ale i jako „massive support“ každodenního vidění světa z mnoha úhlů.  

Letošní ročník má podtitul „Louds of Clouds“, který by se dal volně přeložit jako „hlasitosti mraků“. Mraky 

podněcovali lidskou fantazii od pradávna, jsou dokonalou nebeskou animací. Jsou symbolem přicházející vláhy 

a tedy i života, ale také mohou vzbuzovat strach z nadcházející bouře. Mraky  vyhlížíme s nadějí, respektem, 

bázní i očekáváním… 

Letos vystaví své práce přes dvě desítky autorů z Čech, Slovenska, Německa, Finska, Islandu a Číny. K výstavě 

vyjde tištěný katalog, který bývá realizován vždy zpětně. Organizátoři berou v potaz specifičnost výstavního 

prostoru, stejně jako fakt, že mnoho umělců vytváří svá díla přímo na míru, tedy „site specific“.  

Seznam vystavujících autorů:  

Dan Balabán, Erik Binder, Václav Buchtelík, Peter Cvik, Jiří David, Viktor Frešo, Martin Gerboc, Jens Hikel, 

Xénia Hoffmeisterová, Vendula Chalánková, Petr Jedinák, Martin Juef, Jiří Kuděla, Stefan Milkov, Nicolai, 

Dita Pepe, Luboš Plný, Antti Pussinen, Rafani, František Skála, Václav Rodek, Ivo Sumec, Chen Quingquing.  

Kontakt:  

Pavel Forman (kurátor): +420608369215, formanpa@gmail.com 

Tereza Čapandová (PR a produkce): +420603326731, capandova.tereza@seznam.cz 

Další informace na: www.brutalassault.cz, www.dul-michal.cz 
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Exhibition title:   Art-Brut-All  

                              Louds of Clouds 

 When:                 August 8th – 11th, 2018 
Where:                the Coal Mine Michal, Ostrava 
Curators:             Pavel Forman, Tomáš Kudela and Terezie Zemánková 
Opening:            22/08/ 18.00 performance Jens Hikel 

  

As the previous two years, the third annual event Art-Brut-All will take place in Josefov Fortress as a part of 
Brutal Assault Music Festival, one of the most prestigious metal festivals in the world. The first exhibition 
attempted to find a link between metal music and visual arts. The creative practices of many visual artist were 
believed to be similar to the techniques used by metal subculture, and this belief was the incentive for the first 
event. The exhibition was viewed by more than eleven thousand people and then it was transferred to Michal 
Coal mine, an industrial heritage, in Ostrava. The 2nd exhibition, Extended Dark, was also held in Josefov 
Fortress and Michal Coal mine in Ostrava. The topic of the 2nd year was Darkness - in terms of legend s, myths , 
horrors and other post-romantic trends in art.   

The title itself is a pun of words emerging from the name of the festival (Brutal Assault) and the term used for 
art in raw state (Art Brut) for public, thus Art-Brut-All. Anything that could be viewed and heard as brutal and 
raw in certain circumstances, could also be perceived and experienced as authentic and original. Metal music 
scene and visual arts culture is alike. The name could be understood not only as an exhibition slogan but also as 
“massive support” of everyday perception of life from many angles of view. 

This year’s exhibition title ‘Louds of Clouds’ is meant to be comprehended as loudness of clouds. Clouds has 
provoked the human imagination since time immemorial; they are  perfect heavenly animations. They are the 
symbol of coming water and therefore of life, but they can also cause fear of an upcoming storm. We look out 
for clouds with hope, respect, fear and expectation ... 

A catalogue will be published retrospectively; the organisers take into account the specificity of the exhibition 
space as well as the fact that most of artwork is site-specific. 

  

Exhibiting artists:  

Dan Balabán, Erik Binder, Václav Buchtelík, Peter Cvik, Jiří David, Viktor Frešo, Martin Gerboc, Jens Hikel, 
Xénia Hoffmeisterová, Vendula Chalánková, Petr Jedinák, Martin Juef, Jiří Kuděla, Stefan Milkov, Nicolai, Dita 
Pepe, Luboš Plný, Antti Pussinen, Rafani, František Skála, Václav Rodek, Ivo Sumec, Chen Quingquing 

 


