
                                TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
 
 
 

Moravské zemské muzeum 
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Sever / Jih / Východ / Západ 
 

 

 

Termín:   13. 9. 2018 - 7. 10. 2018 

Místo konání: Památník Leoše Janáčka, Smetanova 14, Brno 

Vernisáž:   čtvrtek 13. září 2018 v 17 hodin 

 

 

... v Gibraltarském průlivu se neustále mísí vody Atlantiku a Středozemního moře. Zeměpisné a 

historické podmínky této vodní cesty, která odděluje africký a evropský kontinent symbolizuje jejich 

tvorbu ... 

 

Vše začalo výzvou marockého umělce Saida Messariho, který vedl projekt nazvaný Une mer, deux 

rivages (Jedno moře, dva břehy) a pobytem čtyř evropských umělkyň v Centru současného umění v 

Asilahu (MAC.A) v Maroku zorganizovaném ve spolupráci s marockým umělcem Ahlamem 

Lemsefferem. Po tomto prvním setkáním následovaly výstavy v Centru současného umění v 

Asilahu MAC.A (2014) a v galerii Noir sur Blanc v Marrakéši (2015). 

 

Na základě zkušeností ze setkání v severní Africe připravili umělci „projekt ve vývoji“ nazvaný 

Sever/jih/východ/západ, který odráží jejich původ z různých světových stran kontinentu. Doposud 

byl představen v Římě (Interno 14, 2017) a Madridu (Espacio BOP, 2017). 

 

Umělkyně chápou svůj projekt jako příspěvek k tolik potřebnému přijetí toho, že jsme rozdílní, 

máme různé životní styly i různou víru a spojují dohromady své přání tolerance vytvořením sítě 

vzájemnosti, přátelství a harmonie v multietnické, kulturně rozmanité Evropě. 

 

Autorky projektu: 

 Cristina Ataíde, Lisabon, Portugalsko (www.cristinataide.com) 

 Angiola Bonanni, Řím, Itálie (www.angiolabonanni.com) 

 Marie Filippovová, Brno, Česká republika (http://www.umeleckabeseda.cz/odbor-

vytvarny/clenove/filippovova-marie) 

 Gisela Weimann, Berlín, Německo (www.giselaweimann.de) 

 

„Historie se opakuje v různých podmínkách, byla dramatická na počátku našeho setkání a je velmi 

dramatická i dnes. Tématy projektu jsou sociální nespravedlnost, požadavek stejných práv pro ženy 

a odstraňování autoritářských státních struktur. Kritický pohled a solidarita nás vedly k navázání 

mezinárodních kontaktů, vytvoření společných projektů a k nadšení pro jednotnou Evropu.“ 

 

 

Kontakt pro média: 

Marie Filippovová – spoluautorka, tel.: 721371440 

Mgr. Bc. Nikola Illeová – kurátorka, tel.: 606 569 571, e-mail: nilleova@mzm.cz 

RNDr. Barbora Javorová – PR, tel.: 533 435 273, 602 812 682, e-mail: bjavorova@mzm.cz 
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