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> > > Autorská výstava Barbory Klímové - Galerie mladých v Brně  < < < 
 
Před nedávnem jsme rozesílali žádost o podporu návrhu udělit Aleně (Ajce) Gálové Cenu 
Města Brna in memoriam především za nezapomenutelnou atmosféru, kterou vytvořila 
kolem Galerie mladých. Cena byla udělena, Ajčina léta v galerii připomíná bronzová destička 
s textem:  

ZDE V GALERII MLADÝCH MNOHÝM POMOHLA A NIKOMU NEUBLÍŽILA AJKA GÁLOVÁ * 1956 + 
1993 

V letošním roce se současní kurátoři galerie rozhodli připomenout fenomén Galerie mladých v 
Brně jinak. Oslovili držitelku Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2006 Barboru Klímovou, která 
připravuje autorskou výstavu kombinující výzkumný, dokumentární, bilanční, autorský a 
experimentální přístup a s ní spojený doprovodný program (workshopy, přednášky, 
besedy). Vernisáž výstavy proběhne 17. 11. 2009  v Galerii U Dobrého pastýře. Realizace 
projektu je vázána na pomoc všech, kdo byli s činnosti galerie spjati, autorsky, odborně 
nebo jen přátelsky. A protože význam brněnské galerie mladých daleko přesáhl hranice 
města i regionu, rozesíláme informaci a prosbu o spolupráci i touto formou. 

Vážená paní, Vážený pane,  
dovoluji se na Vás obrátit jako na účastníka provozu Galerie Mladých, Galerie U Dobrého 
pastýře v rámci Brněnského kulturního centra (dříve Kulturního a informačního centra a 
původně Městského kulturního střediska).  
Na základě výzvy kurátorů Galerie mladých Mariky Kupkové a Jana Zálešáka zpracovávám 
archiv této instituce a pořizuji rozhovory s pamětníky. Vyústěním projektu bude moje 
autorská výstava kombinující výzkumný, dokumentární, bilanční, autorský a experimentální 
přístup a s ní spojený doprovodný program (workshopy, přednášky, besedy). Vernisáž 
výstavy proběhne 17. 11. 2009  v Galerii U Dobrého pastýře.   
  
Ve svém projektu se mj. zabývám tím, jak Galerie mladých existuje v paměti široké 
veřejnosti a osobností bezprostředně spjatých s jejím chodem. Snažím se proto soustředit 
osobní vzpomínky a zážitky co nejširšího okruhu lidí.   
Dovoluji si Vás poprosit o spolupráci prostřednictvím Vašeho vyjádření osobní zkušenosti 
s tímto místem. Konkrétně prosím o písemnou odpověď na otázky uvedené v závěru dopisu. 
V případě, že chcete reagovat zcela spontánně, ocením jakoukoli formu reflexe. Uvítám také 
možnost zapůjčení obrazového materiálu, souvisejícího s vaší vzpomínkou. 
  
Jestliže je ve vašem okolí někdo, kdo by mohl svou odpovědí do projektu přispět, budu Vám 
vděčná za další distribuci této výzvy.  
  
V případě zájmu zašlete prosím Vaše odpovědi  nejlépe do konce července t. r. na adresu 
barbora.klimova@email.cz,  
případně poštou: Galerie mladých, Barbora Klímová, Brněnské kulturní centrum, Radnická 
4, 658 78 Brno 
  
Předem děkuji za Vaši ochotu spolupráce.  
Se srdečným pozdravem, 
  
Barbora Klímová, Tel. 420 723 053 546,www.barboraklimova.net  



Otázky: 
Co se Vám bezprostředně vybavuje v souvislosti s Galerií mladých, Galerií U Dobrého pastýře při 
BKC (původně KIC, MKS)? (Může jít o výstavu, jakoukoli veřejnou kulturní, či politickou událost 
nebo osobní setkání, zážitek, zkušenost z prostoru, instituce, její organizace atp.) Ve kterých 
letech se to odehrávalo? Můžete vzpomínku co nejpodrobněji popsat?  
  
Chcete-li, můžete uvést své jméno a v  případě, že byste byl/a ochotný/á se do projektu zapojit aktivněji a 
povyprávět o své zkušenosti s touto institucí a obecně o kulturní atmosféře Brna, uveďte prosím také 
kontakt – telefonní číslo, na kterém bych Vás mohla zastihnout a domluvit se na případném setkání. 

  
Zdroj: Rozhovor s autorkou a její podklady; redakční úprava: Oskar Brůža  

Informační středisko UVU ČR v Brně: 606 473 074, uvucr@uvucr.cz, www.uvucr.cz  
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Nepřejete-li si tyto zprávy zasílat, sdělte nám to, prosím, na info@uvucr.cz  
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