
 

 
 

Tisková zpráva k výstavě  
 
OTISKY A STOPY NA KŮŽI EVROPY / PRINTS AND TRACES ON THE SKIN OF EUROPE 
BODIL BREMS, VICKY STEPTOEE, IDA F. FERDINAND 
 

Pořadatel:                       Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

Místo konání:                 Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9, Karlovy Vary 

Termín:                           4. října – 24. listopadu 2019 

Zahájení:              čtvrtek 3. října 2019 v 17 hodin   

                                         Výstavu uvedou:   Jan Samec, ředitel galerie  

                                                                          Helena Fenclová, kurátorka výstavy   

Kurátor:              Helena Fenclová 

Produkce:              Ivana Klsáková 

Otevírací doba:              otevřeno denně mimo pondělí 10.00 - 17.00 hodin 

Vstupné:              40,- / 20,- Kč  

 

OTISKY A STOPY NA KŮŽI EVROPY  
Žijeme v překotné době, kdy nelze sledovat všechny události, které se dějí v dohlédnutelném časovém 
horizontu. Ještě nesnadnější je vystopovat a odhalit příčiny těchto úkazů. Mnozí z našich současníků jsou 
tím velmi zaskočeni a propadají se do zdrcující beznaděje. Přijímání současného status quo je dáno 
mnoha faktory. Důležité pro pochopení i zvládnutí daných situací je prostředí, ze kterého každý jedinec 
pochází, obohacující vzdělání a touha po něm a v neposlední řadě empatie a případná schopnost invence 
při hodnocení, vytříbení a sdílení situace.  
 
Nositelkami myšlenek na toto téma ztvárněných různými uměleckými výrazovými prostředky jsou tři 
dánské umělkyně Bodil Brems, Ida Ferdinand a Vicky Steptoe. 
Téma výstavy se snaží nastolit otázku i diskuzi na téma, jak se cítí Evropa každý den v našem vlastním 
prostředí a jak se cítíme my v ní, když se pohybujeme po jejím povrchu, kde se hranice proměňují  
v závislosti na chodu dějin.  
Každá ze tří vizuálních umělkyň přináší do projektu svá vnímání současné evropské reality nahlížené 
vlastním prismatem prožitých let v rozdílném prostředí a vyvěrající z osobní povahové podstaty.  
Projekt spočívá v prolínající se spolupráci, vzájemném ovlivňování i uměleckém navazování v oblasti malby, 
práce s papírem, koláže, fotografie, objektu, videa i performance. 
 
 



 

 
 

Bodil Brems je absolventkou Dánské akademie věd v Kodani.  
Pracuje s interpretací okolního světa. V její tvorbě lze nacházet humor a ironii v kombinaci s určitými 
záhadnými rysy. Divák je vystaven vizuálnímu svádění v různých interpretacích. Používá malbu, litografii, 
video a instalaci. 
Ve výstavě Otisky a stopy na kůži Evropy se prezentuje velkoformátovými fotografiemi, obrazy  
a stylizovanými klobouky vztahujícími se k válečným konfliktům odehrávajícím se na pozadí Evropy. Válka 
jako taková je v evropské historii setrvalé téma, navozené z různých politických, náboženských, či územních 
důvodů, kdy se dobyvatel vždy domnívá, že jeho právo na zemi a majetek toho napadeného je legitimní. 
Paradoxně k válce dochází za účelem dosažení míru.  
 
Ida F. Ferdinand vystudovala Grafickou školu a Kulturní historii na Univerzitě v Aarhusu v Dánsku.  
Už od roku 2015 cestuje a pracuje v místě probíhajícího uměleckého projektu, který nazývá Studium 
městské vizuální DNA. Cestuje v určitém pracovním rámci. Fotoaparát se stává jejím okem a vznikající kvaše 
její asociativní fantazií.  
 Toto zkoumání se stává součástí vytvářeného atlasu deseti měst z celého světa. Karlovy Vary jsou pátou 
lokací, kde se během trvání výstavy v galerii věnuje stejné umělecké strategii. Do expozice zahrnuje sérii 
kvašů a fotografií z Athén, Moldávie a Kodaně z předešlých zastavení. Během trvání výstavy zůstává Ida 
Ferdinand v Karlových Varech, vnoří se do jeho reálného prostředí a splyne s ním. Během určitého časového 
období po zahájení výstavy vytvoří v Karlových Varech postupně sérii svých mandal inspirovanou Karlovými 
Vary. Vytvořená díla se tak stanou součástí Atlasu mandal z Athén, Chisinau, Kodaně a Karlových Varů.  
 
Vicky Steptoe původem z České republiky, po svém přesídlení do Dánska, vystudovala Královskou akademii 
umění v Kodani.  
Na výstavě je zastoupená sbírkou koláží, instalací a videem dokumentujícím pravidelný, kreativní proces 
během dvouletého tvůrčího období.  
Recyklace materiálů a novinových textů má za účel vyvolat pocit pomíjivosti, opotřebování a znovuoživení. 
Proklamované poslání je akcentováno v absurdních textech, ve vizuální poezii “slovního salátu”. 
Srozumitelnost textů leží v několika rovinách, smysl je rozptýlen nebo uzavřen do sebe a interpretován do 
několika evropských jazyků. U jednotlivých koláží se mění smysl a obsah vět v závislosti na směru čtení. 
Opakujícím elementem jsou také klikaté čáry symbolizující tekoucí vodu i nekonečné proudy informací, 
které plují časem den za dnem.  
Autorka vnáší do děje plynulost, krizi, domov, emigraci a ironii jako klíčové pojmy jejího dospívání  
v bývalém Československu a nynějším životě v Dánsku.  
Výstava Otisky a stopy na kůži Evropy představující současné dánské umění potrvá v Becherově vile  
v Karlových Varech do 24. listopadu tohoto roku.         
                                                                                      
Výstava se koná pod Záštitou Dánského velvyslanectví v České republice. 
 
V Karlových Varech dne 20. 8. 2019                                        Helena Fenclová – kurátorka výtvarného projektu 


