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Úvod
introduction

teXty / teXts
václav bělohradský, ostrovy odporu. Mezi první a druhou moderností
václav bělohradský, islands of Resistance. between the First and second Modernity
Martin škabraha, Život a dílo v postsimulakrální společnosti aneb od postmoderny 
k druhé moderně
Martin škabraha, Life and Work in post-simulacral society or From postmodernism 
to second Modernism
karel Císař, Modernologie. umění po postmoderním umění
karel Císař, Modernology. art after postmodern art
Jan Zálešák, Nezaměstnaní (nebo) manažeři?
Jan Zálešák, unemployed (or) Managers?
Milena slavická, osmdesátá a devadesátá
Milena slavická, the eighties and Nineties
Radek váňa, to, co zbývá
Radek váňa, that What Remains
pavlína Morganová, od postmoderny k postprodukci
pavlína Morganová, From postmodernism to postproduction
Marek pokorný, Náčrt k definitivě
Marek pokorný, preliminary sketch for a definitive Work
pavel vančát, česká postfotografie. pokus o pracovní terminologii
pavel vančát, Czech post-photography. an attempt at a Working terminology
pavel sedlák – denisa kera, Golem, nebo vertumnus. Novomediální experimenty 
v českém umění
pavel sedlák – denisa kera, Golem or vertumnus. New Media experiments in Czech art

rozhovory / interviews
terezie Nekvindová, od škarpy ke škarpě. o české architektuře a příbuzných zónách. 
Rozhovor s Rostislavem šváchou
terezie Nekvindová, From one ditch to another. on Czech architecture and Related 
areas. interview with Rostislav švácha
pavlína Morganová, učili jsme se za pochodu. Někdo Něco, časopis Výtvarné umění, 
sorosovo centrum. Rozhovor s Ludvíkem hlaváčkem
pavlína Morganová, We Learned as We Went. Někdo Něco (someone something), 
Výtvarné umění (Fine art) magazine, soros Center. interview with Ludvík hlaváček
edith Jeřábková, a ta věc se změní. Moskevští konceptualisté, pondělí, Nová intimita 
a Výtvarné umění. Rozhovor s Milenou slavickou
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edith Jeřábková, and the thing transforms. Moscow Conceptualists, pondělí, 
New Intimacy and Výtvarné umění (Fine art) Magazine. interview with Milena slavická
Lenka dolanová, o sympoziích v plaském klášteře, skrýších pro umělce, intenzivním 
a extenzivním zemědělství. Rozhovor s Milošem vojtěchovským
Lenka dolanová, on symposia in plasy Monastery, artists’ Refuges and intensive 
and extensive agriculture. interview with Miloš vojtěchovský
blanka švédová – terezie Nekvindová, traverza v zádech. ostravská scéna.
Rozhovor s Jiřím surůvkou a petrem Lysáčkem
blanka švédová – terezie Nekvindová, Girders in our bones. the ostrava scene. interview 
with Jiří surůvka and petr Lysáček
terezie Nekvindová, Jasně definovaný koncept. Ústecká scéna. Rozhovor s Michalem 
kolečkem
terezie Nekvindová, a Clearly defined Concept. the Ústí nad Labem scene. 
interview with Michal koleček
edith Jeřábková – pavel sterec, instituce jako soubor vztahů mezi lidmi. Chuť brna, 
muzeum umění a kritické psaní. Rozhovor s Markem pokorným
edith Jeřábková – pavel sterec, the institution as a Collection of Relationships 
between people. the Flavour of brno, the Museum of art and Critical Writing. 
interview with Marek pokorný
Jiří ptáček, přece si nebudeme stavět monumenty. o knihách, časopisech a intenzitě. 
Rozhovor s ivanem Mečlem
Jiří ptáček, We’re Not Going to Create Monuments. on books, Magazines and intensity. 
interview with ivan Mečl
václav Magid – Jakub stejskal. Rozhovor se zakladateli galerie display Zbyňkem 
baladránem, ondřejem Chrobákem a tomášem svobodou a spoluzakladatelem iniciativy 
pro současné umění tranzit vítem havránkem
václav Magid – Jakub stejskal, interview with display Gallery Founders Zbyněk baladrán, 
ondřej Chrobák and tomáš svoboda and the Co-founder of the tranzit initiative for 
Contemporary art, vít havránek
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