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Pro prostor Hřbitovní kostel ve Vyškově jsme připravili site
-specific instalaci skládající se ze soch, olejů na plátně, kresby 
a malby na papíře. Sochy jsou inspirovány vizuálním kódem 
podpůrných konstrukcí architektonických staveb, jež nejsou 
běžně v budovách vnímané, nicméně se nacházejí pod po-
vrchem a drží celou stavbu pohromadě, podobně jako tuto 
výstavu, pro kterou je dřevěná instalace podpůrným a sjed-
nocujícím prvkem. Kachlíková prezentuje na výstavě práce z 
rezidenčního pobytu v Německu tohoto roku, které jsou te-
maticky spojené s tamní architekturou, zejména pak s velkými 
prosklenými plochami. Na výstavě jsou k vidění obrazy obou 
autorů, spolu s kresbami a malbami na papíře, které vznikaly 
přímo v prostorách kostela. V ideálním případě by měl způ-
sob instalace podnítit fantazii návštěvníků výstavy k úvahám 
o současném umění – co vše může být umění a jakým způso-

bem se dá prezentovat.









MgA. Barbora Kachlíková
*1988, Vyškov

STUDIUM:
  2016 - 2010 - Fakulta výtvarných umění v Brně, Ateliér malířství 2  

  2015 - 2014 -  pracovní stáž – asistent malby - Taideinstituuti Lahti, Finsko
             2013 -  studijní stáž - Tartu Korgem Kunstikool, Estonsko 

ART REZIDENCE:
2016 - Gedok, Stuttgart, Germany

 VÝSTAVY:

  2016 -  „O žádnou sektu nejde. Jsou to umělci.“ Společně s Anssim Uusnäkkim, Hřbitovní kostel,Vyškov
• Prezentace Vyškova, Galerie Lapidárium, Praha

• Organizace mezinárodního uměleckého sympózia „Sklepy 2016“, Olbramovice
• Diplomantská výstava, Dům Pánů z Kunštátu, Brno

•This Would Be Your Colour, Gedok, Stuttgart, Německo
  2015 - Stockfors Art Fair, Pyhtää, Finsko

           •Flea Market, Galerie Theodor,Loviisa, Finsko
            •Taideinstituuti Nyt! Galerie Oyoy, Lahti, Finsko

  2014 - An Age of Limited Form, Fellmannia Library Gallery, Lahti, Finsko
           •Trees Have The Power, Bratislava

           •Bakalářská práce – Spojení myslí, Richard Adam Gallery, Brno
  2013 - Terviseks, Salon Slévárna, Brno

           •Stockfors Art Fair, Finsko
         •We Miss Each Other In Our Dreams, Genialistide klubi, Tartu, Estonsko

  2012 -Jedno přání, Kafec, Brno
          •Padám a nevím kam, Galerie Místo, Skleněná louka, Brno

bara_kachlikova@centrum.cz
www.barborakachlikova.com



Bez názvu, série 6-ti kusů, olej na plátně, 80x90cm, 2016
Foto: Filip Beránek

Ve své práci reflektuji aspekty každodenního života, naše obavy, přesvědčení, 
sociální vnímání a estetiku vycházející z naší kultury. Tvorba klade důraz na 
vizuální formu a její způsoby vyjádření, počítá s osobním vkladem diváka, ba o 
to přímo usiluje zabstraktněním formy a neužíváním názvů u děl. Svými díly se 
snažím o intervenci mezi divákem a probuzení nové sféry myšlení. Dát diváku 
možnost vnímat díla vlastním způsobem, reflektovat je a konfrontovat je se 
sebou samým. Umění je způsob vnímání našeho okolí, které může sloužit jako 
aktivní komunikační platforma napříč kulturami.



Bez názvu, olej na plátně, 190x190cm, 2016 Bez názvu, ze série Dead man‘s paintings, olej na plátně, 56x41cm, 2016



BA. Anssi Uusnäkki 
*1982, Elimäki, Finsko

STUDIUM:
 2016-2012 –Fakulta výtvarných umění, Lahti, Finsko

2014 –studijní stáž – Fakulta výtvarných umění v Brně, Ateliér malířství 1
2006-2003 –Střední uměleckoprůmyslová škola, Restaurování nábytku, Kouvola, Finsko

 VÝSTAVY:
2016 -  „O žádnou sektu nejde. Jsou to umělci.“ Společně s Anssim Uusnäkkim, Hřbitovní kostel,Vyškov  

2016 - Welcome to My World, Gallery OYOY, Lahti, Finsko
2016 - No Sect, They Are Artists, Hřbitovní kostel, Vyškov

•Bakalářská práce - The Most Productive Unit, Lahti Art Museum, Finsko 
2015   -My Heart Will Go On, Pato Gallery, Kuusankoski, Finsko

•Flea Market, Gallery Theodor, Loviisa, Finsko
•All The Words Has Been Used, Stockfors Artfair, Pyhtää, Finsko

 •Far From Somewhere, Aula galleria, Lahti, Finsko
2014    -Trees Have Power, Tržnica, Bratislava

•Reflections, Stockfors Art Fair, Pyhtää, Finsko
•Not a Clue, Pato Gallery, Kuusankoski, Finsko

 •Exhibition of a Dying School, Pispala Modern Art Centre, Tampere, Finsko
 •Pay Your Dept, Art Home, Vehmaa, Finsko 

2013    -Prospect, Gallery OYOY, Lahti, Finsko
 •Transformers, Stockfors Art Fair, Pyhtää, Finsko

•Bon Apétit, Koskisto Art Centre, Ruotsinpyhtää, Finsko

anssiu@gmail.com
www.anssiuusnakki.wordpress.com



The beginning I, ocel, 170x170x270cm, 2016 

Cubi Disordered, ocel, největší část 30x30x30cm, 2016
Tracks, ocel, 30x30x30x230cm, 2016



Podmětem k tvorbě mi je architektura a linie vycházející z půdorysů a konstrukčních sys-
témů staveb. Konstrukční schémata architektury posléze převádím do kresby, čímž vzniká 
určitá linie, kterou následně zhotovuji ze dřeva či železa. Vzniká tedy prostorové provedení 
kresby, která má svůj původ v architektuře a jejím stavebním řešením. Vznik soch – kon-
strukcí, vychází z mých dlouholetých zkušeností ve stavebním  průmyslu. Technickým způ-
sobem přistupuji i k malbě, kdy vzniku obrazu předchází vrstvení mnoha tenkých lazurních 
vrstev barvy, které se následně transformují v hotový obraz.

Mutilated, kolorovaná ocel, 220x300x250cm, 2015



Tento katalog vznikl v rámci výstavy: „ O žádnou sektu 
nejde. Jsou to umělci.“ Barbory Kachlíkové a Anssiho 

Uusnäkkiho v roce 2016.
•

Výstava vznikla za podpory města Vyškova a Městské-
ho kulturního střediska Vyškov.

•
Materiál pro realizaci sochařských instalací věnovala 

firma Dobeš -Stavby
•

Grafické ztvárnění navrhnul MgA. Jan Lidmila


