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Zahájení bude předcházet komentovaná
prohlídka, která bude začínat v 15.30
v prostorách rektorátu UJEP, kde představí
své dílo Radek Jandera. Dále budeme 
pokračovat v Domě umění od 16 hodin.

Výstava Topografie naděje – Crystallized vzniká jako 
součást rozsáhlého výstavního projektu „Mo(nu)mentální 
topografie“, který oslavuje dvacáté páté výročí založení 
Fakulty umění a designu na Univerzitě Jana Evangelisty 
Purkyně. V rámci výstavy budou představena díla z řad 
studentů a pedagogů FUD UJEP, kteří se vyjadřují 
k tématům, odvozeným od stavu současné společnosti, 
zobrazené v kontrastu s historií, a konkrétně s kritickým 
rokem 1968.

Současná společenská a politická situace je mnohdy na-
zývána krizí demokracie. Krizí si naše společnost prošla 
mnohokrát v historii, například i v roce 1968, jehož pa-
desáté výročí si letos připomínáme. V takových dobách 
vyvstali hrdinové, jedinci, kteří drobnými i velkými kroky 
bojovali proti potlačování demokracie. Jejich činy byly 
výsledkem krystalizace osobnosti pod tlakem nedemo-
kratické oprese. Dnešní doba také vytváří tlak, hledají 
se noví hrdinové. Co ovšem znamená být dnes hrdinou? 
Co znamená být individuem v dnešním světě?

DoprovoDný program
24. 10.   16 – 20h → otevření výstavních prostor Domu umění
 19h → vernisáž projektu Monumentální topografie 
 v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem 
 20h → afterparty ve Veřejném sálu Hraničář

25. 10.   15.30h → zahájení výstavy v prostorách rektorátu UJEP 
 16h → komentovaná prohlídka v Domě umění    
 18h → vernisáž výstavy Topografie naděje - Crystallized

31. 10.    18h → Zvuk a sochy v parku Městské sady     
 procházka a performance s Kateřinou Šichanovou

03. 11. 14 – 17h → Domácí tisk – Workshop vám nabídne 
 nejrůznější druhy tisku, které si osobně vyzkoušíte.

24. 11.  14h → procházka Tovární ulicí po nápisech z roku 1968, 
 sraz před budovou nádraží Ústí nad Labem Západ

06. 12.  16h → komentovaná prohlídka s kurátory výstavy, 
 doplněná o umělecké performance
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Otevřeno: 
ÚT — SO 10 — 18 h
Vstup zdarma 

Kontakty:
duul@ujep.cz 
+420 475 285 188

Informace o výstavě 
a doprovodném programu 
naleznete na duul.cz,
fud.ujep.cz a na facebooku. 

KurÁtoŘI
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