
Studio Odile Deco: Horizons
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Galerie výtvarného umění v ostravě  
a KaBinet arChiteKturY  
vás zvou na vernisáž výstavy

5. 4. 2018 | 17.00 hodin 
Dům umění 
Jurečkova 9, Ostrava

Vernisáž hudebně doprovodí Jan Gajdica a Martin Režný



Nad festivalem Archikultura 2018 převzali záštitu 
Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu  
Moravská Ostrava a Přívoz
ondřej Polanský, poslanec, člen Podvýboru  
pro kulturu Parlamentu České republiky

Záštitu nad výstavou převzal 
lukáš Curylo, první náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje

Výstava trvá do 3. 6. 2018  
Kurátoři: Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec / Kabinet architektury

odile Decq (* 1955, Laval, Francie) je mezinárodně uznáva-
ná a často oceňována francouzská architektka, urbanistka  
a akademická pedagožka. Je zastánkyní neústupného po-
stoje v rámci hledání řešení. Její raná tvorba v roce 1996 zís-
kala ocenění Zlatého lva v rámci Bienále architektury v Be-
nátkách. Originalita její tvorby zahrnuje nejen pozoruhodný 
tvůrčí rukopis, objevné postoje a neúnavný proces hledání. 
Práce Odile Decq lze popsat jako materializaci univerzální-
ho prostoru, který v sobě zahrnuje urbanistické plánování,  
architekturu, design a umění. Její multidisciplinární přístup 
byl mimo jiné oceněn v roce 2016 Jane Drew Prize a v roce 
2017 získala velmi prestižní mezinárodní ocenění Architi-
zer’s Lifetime Achievement Award.

V české premiéře v rámci výstavy Horizons (Obzory) 
uvážlivě prezentuje devět projektů nepopisným, nechro-
nologickým způsobem. Radikálně shrnuje jejich koncepce 
a transponuje je do vizuální cesty prostorovým prožitkem 
v různém rozsahu od proměňující se krajiny muzea Národ-
ního geoparku Tchang-šan k prchavým plastickým tvarům 
Phantomu. Každá budova, každý projekt je novým dobro-
družstvím, kde hranice je třeba posunovat ke krajním mezím, 
za Obzory, jichž nelze dosáhnout.

Přednáška k výstavě: 

oDile DeCq | 5. 4. 2018 | 15.30 | Dům umění, Ostrava

Výstavní činnost Kabinetu architektury v roce 2018  
finančně podpořili:

Galerie výtvarného umění 
v Ostravě je příspěvkovou 
organizaci zřizovanou 
Moravskoslezským krajem

Kabinet architektury je členem

Partneři GVUO: Partneři výstavy: 

Mediální partneři: 

www.gvuo.cz | www.kabinetarchitektury.cz


