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O mladých s mladými pro mladé
About, with and for young creative people 
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Pro uměleckou tvorbu není důležitá pouze inspirace, 
idea nebo dostatek talentu. Do popředí uměleckých 
potřeb se v současné přetechnizované a 
přemedializované době, dostává neotřelá originalita, 
schopnost umět se prodat a svoji práci obhájit. Slovo 
umělec už dnes nemá takovou hodnotu jako dřív. Každý 
jím může více či méně být. Internet je plný 
fotografických galerií, poraden, dílen, kde „vystavují“ 
převážně amatérští fotografové. Kvalitní fotka se ztrácí z 
prostor galerijních a míří do pokřivené 2D reality, kde je 
(ne)kvalita skryta v bitech. Netvrdíme, že je to tak 
špatně, i díky tomuto se mezi tunou pokusů najde jeden, 
který stojí za to. A možná, proto by měly existovat 
galerie jako je A2.
 V „dneštní době computerů“ bychom chtěli 
díky prostoru, který je v Brně k dispozici, 
razit cestu sice progresivní, ve smyslu 
způsobu zpracovaní nápadu či koncepce, 
ale konzervativní v konečném výsledku. 
 Naším cílem je, prostřednictvím 
A2, dát možnost mladým fotografům, ve 
své podstatě všem „umělcům“, kteří se 
nebojí svá díla nabídnout veřejnosti v 
hmatatelné podobě. Nabízí se šance, pro 
ty, kteří jsou schopni vystoupit z 
bezpečného prostředí jedniček a nul, a 
setkat se tváří v tvář s realitou, publikem. 
 Přáli bychom si, aby v prostoru 
galerie A2 byla dána možnost vystavovat 
lidem, kteří mohou být inspirací, či sami 
potřebují inspiraci nebo povzbuzení pro 
svou další tvorbu. 
 Nabízíme počáteční podporu v 
možnosti vystavovat v hojně 
navštěvovaném příjemném prostředí.
 Klademe při tom důraz na 
originalitu, nemainstreamovost a neotřelý 
pohled na svět. Chtěli bychom nabídnou 
výstavní prostory, kde se každý den 

mohou lidé setkávat se zajímavým nápadem, zkušností, 
zážitkem a v neposlední řadě také s odvahou. 
 Chtěli bychom v současné směsi (změti) 
různých pohledů na realitu vybrat ty nejoriginálnější. 
Zkusit najít „zrna“ mezi plevem a dát jim možnost, díky 
prostoru Galerie A2, minimálně vzklíčit a následně růst 
dál.
 Přijďte si to vyzkoušet...

Prostor, kde se setkává kreativní 
amatérismus s ověřenou profesionalitou.
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Z výstavy 
“extrémní sporty”

Daniel Vojtěch
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Z výstavy Fashion

Lukáš Vrtílek

V předcházejících letech bylo možné navštívit výstavy autorů 

jak už profesionálních (např. Jindřich Štreit, Lukáš Vrtílek, 
Daniel Vojtěch) , tak i amatérů a čistokrevných 
experimentátorů (např. výstava pinhle fotografie Emila 
Pastucha a Ivana Vano). 

Výstavní prostor je vybaven posuvným závesným 
systémem pro lepší variabilnost rozmístění vystavovaných 
fotografií. V klubu A2 je také k dispozici profesionální 
zvuková aparatura a na zavěšení nezarámovaných fotgrafií 14 

clip rámů formátů 50x60cm. Celý prostor klubu je k dispozici  
k jakýmkoli nedestruktivním instalacím a volnému tvůrčímu 
vyjádření a instalaci výstavy. 

Také mediální podpora byla v minulých letech výrazná. 
Vernisáže k výstavám byly inzerovány v denním tisku na 
všech plakátech sesterského klubu alterna a na internetovém 
portálu www.alterna.cz.

Možnosti klubu jsou vskutku značné a záleží jen na 
autorovy jak daný prostor a možnosti využije. 

Naše možnosti
fantazii se u nás meze nekladou
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-notALLoved-

Kateřina Průžková

Cesta ke svobodě
Jindřich Štreit

http://www.alterna.cz
http://www.alterna.cz


Kde jsme

Klub A2 se nachází v budově Listových VŠ 
kolejí VUT Brno na ulici Kounicova 48 ve 
čtvrti Královo Pole. Z centra se k nám 
dostanete nejlépe tramvajemi č. 12 a 13 
směr Kr. Pole, zastávka Klusáčkova, nebo 
trolejbusy č. 34 a 36. Pokud pojedete 
autem po Kounicově, jako nejlepší 
orientační bod poslouží supermarket 
Delvita, který se nachází přímo na 
protilehlé straně ulice. Zde je také možno 
pohodlně zaparkovat.

Otevřeno denně:
Pondělí až pátek 12:00 - 2:00
Sobota - neděle 18:00 - 2:00

Kontakty:

Kurátor výstavního prostoru:
Jiří “amik” Navrátil - amik@email.cz
tel: +420 605 736 944
icq: 30293760

Programový manažer:
Kateřina Janotová-kac.janotova@gmail.com
tel: +420 603 545 108
icq: 456160133

Provozní klubu:
Antonín Adam - tonda@alterna.cz
tel: +420 777 922 627

Klub Alerna a A2 
Směr ke klubu Alterna
na Vysokoškolských
kolejích Družba.

GALERIEA2
Kounicova 48
602 00, Brno
Czech Republic
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Technické zabezpečení ozvučení:
Ozvučení klubu zajišťuje exkluzivně LUKA SOUND - maestro sound technik Lukáš Rusek
(+420 603 217 164, e-mail: lukasrusek@volny.cz). Osvětlení podia: 4 kanálový DMX set 
Eurolite s 8x PAR 56.
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