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DOPROVODNÝ PROGRAM 
DOMU UMĚNÍ ÚSTÍ NAD LABEM
26/2 2018, od 17 hodin
Město jako obraz a zkušenost: linie konfliktu
Fórum pro politiku a estetiku — moderovaná diskuze
Město je tak specifickým rámcem rozličných faktorů, 
které se vzájemně ovlivňují, potvrzují a vyvracejí. Od 
zkušeností fyzických a časoprostorových ke změnám 
kulturně-socio-ekonomickým. Komu patří město? 
Jakým způsobem je o něm možno hovořit, či jak 
ho můžeme vidět? O těchto a dalších věcech se 
budeme bavit s hosty diskuzního večera, Petrou 
Lupták-Burzovou, Janem Hroudou a Petrem Gebasem.

2/3 2019 od 14 hodin
Spolu to zvládneme!
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi
Pojďme společně zbořit mýty o sterilních galeriích, 
neparticipaci návštěvníků nad uměleckou tvorbou 
a o tom, že galerie není místem pro děti! Tématem 
celé sobotní dílny bude SPOLUPRÁCE tak, jak ji 
znáte i neznáte. Vstupné 50 Kč.

5/3 2019 od 17 hodin
Literární večer – Stanislav Beran
Literární večer uvádí Radek Fridrich
Povídky Stanislava Berana lze zařadit k textům car-
verovského typu — neoplývají pointami a zpravidla 
ani dramatickými zvraty. Jazyk povídek je věcný, 
stručný, se smyslem pro ozvláštňující detail — tako-
vým může být například odraz sklenice s kořalkou 
na paži výčepního.

20/3 2019 od 12 hodin
Praha směr Ústí
Výlet za výtvarným uměním
Autobusový výlet z Prahy do Ústí nad Labem na 
komentované prohlídky výstav v Domě umění Ústí 
nad Labem, Galerii Emila Filly a Galerii Hraničář. 
Odjezd je ve 12 hodin z Prahy od hlavního nádra-
ží. Odjezd z Ústí nad Labem je v 19 hodin. Jízda 
autobusem je zdarma. Závazné přihlášky zasílejte 
na duul@ujep.cz.

20/3 2019 od 17 hodin
Artist talk and performance night
Komentovaná prohlídka s kurátory výstavy, Václa-
vem Jánoščíkem a Martinou Johnovou, doplněná 
o umělecké performance.

26/3 2019 od 17 hodin
Demokracie a otevřená společnost: umění ve 
veřejném prostoru
Fórum pro politiku a estetiku — moderovaná diskuze
V rámci prezentace uměleckých děl ve veřejném 
prostoru dochází k reakcím a výkladům významů, 
které nemusí být vždy jednoznačné. Ukázalo se, 
že vyjednávání místa umění ve veřejném prostoru 
otevírá zároveň otázky po podstatě demokracie 
a otevřené společnosti. O těchto a dalších věcech 
se budeme bavit s hosty diskuzního večera, Milanem 
Mikuláštíkem, Šárkou Zahálkovou a Liborem Novotným.

30/3 2019 od 14 hodin
Upcyclingový workshop pro dobrou věc
Sobotní designová dílna
Přijďte strávit příjemné sobotní odpoledne do prostředí 
galerie spolu s designérkou Kristýnou Fingerlando-
vou, která účastníkům dílny ukáže, jak si pomocí 
výšivky a různých odstřižků z látek vytvořit vlastní 
mikinu, tričko nebo sukni. Na vybraných mikinách 
ze secondhandů zachytíme ze zbytků textilu sedm 
palčivých problémů dneška. 
Vstupné 50 Kč

Poddajné objekty —
Skutečné pocity
21/2—30/3 2019
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Dům umění Ústí nad Labem
Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
Klíšská 1101/129a 
400 96 Ústí nad Labem

www.duul.cz
Facebook: Dům umění Ústí nad Labem
e-mail: duul@ujep.cz | tel.: +420 475 285 188

umění, kultura, kreativita, výzkum,
vzdělání, společenská zodpovědnost

Poddajné objekty — 
Skutečné pocity

21/2—30/3 2019

Vystavující: 
Megan Clark, Romana Drdová, 
David Fesl, Kristýna Fingerlandová, 
Anka Helfert, Kateřina Holá, Amálie 
Hubeňáková, Jakub Jansa a Karolína 
Juříková, Marie Tučková, Jiří Pitrmuc, 
Anna Ročňová, David Střeleček, 
Anna Witt

Kurátorský tým:
Václav Jánoščík a Martina Johnová

ÚT–SO 10–18 hodin
vstup zdarma

Aktuální výstavní projekt si bere jako inspiraci 
téma postavy (mladé) dívky, jak se s ní můžeme 
setkat v dílech od Tiqqun (1999), Deleuze a Guat- 
tariho (1980) nebo Witolda Gombrowitze (1937). 
Představuje mladou generaci českých umělkyň 
a umělců, pro které je postava mladé dívky vě-
domým i nezamýšleným vodítkem při konfrontaci 
s dnešními problémy, jakými jsou sebeidentifikace, 
až perverzní tlak na naše tělo-obraz, konzumní 
způsob života nebo apatii, „pseudo aktivitu“ 
a neschopnost čelit současným výzvám. 

Poddajné objekty — Skutečné pocity

MĚKKÉ A OSTRÉ. Když vyslovím MĚKKÉ A OSTRÉ, 
hned se mi vybaví předměty, jejich vztah k mému 
tělu. Cítím doteky, blízkost, snad i teplo, hrubost. 
Právě umění je pro mě prostorem, kde myslet ihned 
znamená dotýkat se, a kontakt se samotným umě-
ním není jen o dívání nebo interpretování – působí 
intimněji, skrze to, jak se cítíme, jak se dokážeme 
naladit na různé materiály, vjemy nebo předměty.
 
MĚKKÉ A OSTRÉ nejsou jen kvality, ale představují 
vztah nás a vnějšku. OSTRÉ A MĚKKÉ, odcizení 
a komfort, nebezpečí a klid, jsou chápány jako 
způsob, jímž se stáváme součástí svého okolí, jímž 
dáváme charakter a existenci našim vztahům i umění.
 
OSTRÉ A MĚKKÉ se také ihned spojují s problémem 
zranitelnosti. Uvědomuji si hranice svého těla, jeho 
nedokonalosti a omezení. Ale i umění tu není v nějakém 
odstupu, snaží se mě obklopit nebo naplnit, svádí 
mě k dotyku, ale zůstává křehké, často nepřístupné.
 
Myslím na seriál Sharp Objects (Netflix, 2018), který 
rozevírá maloměstský život, zatížený stereotypy, zá-
vistí, sociální nerovností i alkoholismem, ale samotný 
příběh se soustředí na pocity vytěsnění i sblížení, 
vyrovnávání se s násilím a zneužíváním a hlavně 
s trýznivou zkušeností a dospíváním.

Pocity zranitelnosti, ale na druhé straně i zraňování 
a podmaňování si jiných, se spojují v postavě DÍVKY. 
Ta vůbec nemusí být spojena s určitým pohlavím nebo 
věkem. Určují ji právě pocity a povrchy, zranitelnost 
a moc, kterou sama může uplatňovat skrze krásu, 
svádění, manipulaci či přímo násilí.
 
Rozhodně neexistuje jedna DÍVKA. V románu Fer-
dydurke (1937) Witolda Gombrowitze se setkáváme 
s „moderní gymnazistkou“, která ovládá okolí svojí 
suverénností a měkkým násilím. Naopak filosofové 
Deleuze a Guattari ve své slavné knize Tisíc Plošin 
(1980) vkládají do dívky naději a svobodu. DÍVKA 
pro ně představuje stávání se, ještě nerealizovanou 
a neztuhlou svobodu pohybu a proměny.
 
Klíčovou knihou jsou ale Podklady pro teorii dívky 
(1999) od francouzského anarchistického kolektivu 
Tiquun. (Ta letos vyjde díky sdružení Display v českém 
překladu.) V tomto kontextu je DÍVKA ideálem dnešní 
konzumní společnosti, protože dává výraz kultu mládí 
i ženskosti. Jde o DÍVKU billboardů, popových klipů 
a reklamních spotů.
 
DÍVKA nám poskytuje dokonalý a nereálný sebeob-
raz, který nás nutí hledat nedokonalosti, nakupovat, 
bojovat proti stárnutí. Působí nám velmi jemné, ale 
hluboké násilí. V jejích rukou se MĚKKÉ A OSTRÉ 
převrací jedno v druhé. Povrchy získávají hloubku 
a materiály život.
 
Možná se tak právě pohled DÍVKY, povrchní, a přece 
pronikavý, stává zajímavou perspektivou, skrze kterou 

lze vnímat současné problémy (konzumní kultura, 
materiálová negramotnost, stále se rozevírající 
generační propast, moc obrazu a komunikačních 
technologií), ale i samotné umění.
 
V pohledu Dívky se blízké snadno převrací v ne-
bezpečné, každodenní v umělecké, objekty v pocity 
a měkké v ostré.

Cyklus výstav – Stávat se dívkou
 
Soft objects and hard feelings by měla být první 
ze série tří výstav pod souhrnným názvem Stá-
vat se dívkou. Tento cyklus se pokouší na jedné 
straně představit generaci nejmladších umělkyň 
a umělců spojených s českým prostředím, včetně 
snahy navrhnout společná východiska. Na druhé 
straně jde o snahu rozehrát a využít figuru mladé 
dívky jako perspektivu, ze které lze sledovat 
některé klíčové problémy dnešních společností.

Megan Clark
My body’s a castle, life’s a hassle. 
nadměrná velikost mikiny z Primarku, koženka, 
nit, 2018
Zkoumám a vyrábím oděvy a vyprávím jejich pro-
střednictvím příběhy o minulosti i současnosti, jimiž 
se dotýkám problematiky sociální segregace, tradicí 
a míst. Oblečení nás úzce propojuje se širším kontex-
tem našeho života, vyhrazuje podrobné informace 
o fyzičnu svého nositele a zároveň v sobě odráží 
politické klima, systémy i populární kulturu. Moje 
práce jsou přínosem pro další úvahy o tom, kudy 
se ubírat v prostředí vizuálních reklam, galerijních 
i archivních provozů. 

Romana Drdová
Cervix Rwix 
kožené kalhoty, plexisklo, masážní podložka, 
semínka goji, 2019
Naše orgány se ocitají mezi dysfunkcí a potřebou 
maximálního výkonu. Těla nám odcházejí dříve, 
než jsou na odchod připravena. Náš vztah s iPho-
nem je každodenně provázanější než komunikace 
s vlastním tělem. Je třeba smířit se s tím, že životem 
jen procházíme z jednoho konce předurčenosti na 
druhý. Vzpomínky se ztrácejí a vynořují tak, jako 
se ztrácíme a vynořujeme my. Svět nás potřebuje 
takové, jací jsme.

David Fesl
Hereditary 
různé materiály, 2019
Nalezené předměty, znaky, asociace, zdánlivě nezávazné 
asamblážování, které provádíme o samotě, u stolu, 
offline, mimo objektiv, má ve skutečnosti za cíl chytit 
diváka do pasti a vodit ho labyrintem naplánova-
ných intencí. Není náhoda, že některé z objektů tak 
trochu připomínají rybářské návnady, z jiných zase 
trčí ostny, jako by nestačilo diváka zaujmout či jemně 
uchopit, ale spíše zranit a kontaminovat. Nejvíce ale 
připomínají šperk, svou křehkostí a delikátností, je 
relativně snadné je transportovat, nebezpečné s nimi 
manipulovat, měli bychom je opečovávat a hýčkat 
je. Nejsou to nakonec spíše otisky fragmentů našeho 
sociálního těla, metafory jeho nervových zakončení, 
digitálních extenzí, a především lability všech našich 
komplikovaných konstrukcí, s nimiž si čím dál méně 
víme rady?

Kristýna Fingerlandová
Salon pretty ugly 
různé materiály, 2018
Konverzace vnitřního s vnějším \ nekonečná nejistota \ 
\ všeobjímající samota \ sedřený dotek \ fetišizovaný 
smutek \ deprivovaný vztek \ nevyhnutelný útěk \ safe 
zone is \ no go zone \ jsme v tom všichni \ sami. 
Textilní sochu několikaprsté ruky drží popruhy, které 
drží popruhy, výlisek objímacího polštáře s tvárným 
skeletem, řetízky utkané ze slz, z prstů visí nehty, 
vlasy, ty spadají na zem, na polštáře.

Anka Helfert
Old Tools, Pure Latency 
odlévaný bronz, kosmetické výrobky, 2017
Zde přichystané zbraně jsou jedním výstupem ze 
série zkoumání nástrojů. Nástroje jako nejbližší objekty, 
první objekty vůbec, splývají s člověkem a plynule 
přecházejí do okolí, zesilují zevnitř ven. Vyrobené 
z kovu, který našim nárokům na nástroje dávno 
přestal stačit. Prázdná ostří jsou čistou latencí, formou 
redukovanou na účel. Potenciál násilí v příjemném 
odstínu modré.

Kateřina Holá
Untiteled (liable) 
digitální tisk, 2019
Apel na zkoumání a užívání i těch nejobyčejnějších 
věcí, bez pouhé fascinace, uncool a obyčejnost, 
apolitičnost ilustrace? Nadhled. Posbíráno z nej-
různějších zdrojů, určené stejně nakonec, jak kdyby 
ilustrovaly ten stejný narativ, jistou pohodu a klid. Ale 
je to hlavně zvědavost a pochybnost a nedůvěra. 

Amálie Hubeňáková
Sleepingsickness 
různá technika, 2018
Jak mám usnout, když nemohu? Jak mluvit o sobě, 
když se mi nechce? Co si počít s uměním, když ovlá-
dám jen věci okolo sebe? A někdy ani ty ne. Postel 
není jen prostorem pohodlí, klidu či bezpečí. Může 
být i prostorem obav, převalování se či úzkosti. Ale 
samotná úzkost se stává východiskem k tvorbě umění 
nebo pochopení současnosti (insomnie, home-office, 
psychofarmaka, individualizace, únik do soukromí).

Jakub Jansa a Karolína Juříková
April showers bring May Flowers 
různá technika, 2018
Bezútěšnou prázdnotu tmavého pozadí a osobní 
vykořeněnosti střídá příslib kolektivního zasvěcení 
svěřenců/svěřenkyň do nového příběhu. Hrubá 
tetovací jehla a inkoust rozpitý v brukvovité tkáni 
napovídají, že všudypřítomná úzkost se dá vyhladit 
do na míru uhnětené role. Z hotového tvaru ozna-
čeného oboustranně přijatým posláním trčí snaha 
dobrat se lepších vyhlídek na blízkou budoucnost. 
Knihovník/knihovnice nebo květinář/ka si berou svůj 
podíl na společném vyprávění se stejně samozřejmou 
odpovědností, jaká promlouvá z až příliš skutečného 
příběhu o předsedovi třídy, který vytáhl spolužáky / 
/ spolužačky z trosek školy prostě jen z věrnosti své 
funkci. Ready-to-wear dres ve hře o společnou věc.

Marie Tučková
Episode One: Bunny’s Departure 
různá technika, 2018
Bunny's Departure je první epizodou, útržkem. Nemá 
začátek ani konec. Text, který je ve výstavě představen 
formou písně/audionahrávky, vypráví o organismu, 
nazývajícím se Bunny. Text je autobiografický, ačkoliv 
postava je fiktivní. Postava se v instalaci konkrétně 
neztělesňuje, z důvodu proměňování ich formy a er 
formy v textu, stává se nejisté, kdo hovoří, ke komu, 
co je realita a co je představa. Vyháčkovaný úkryt 

symbolizuje úkryt, místo, ze kterého Bunny není schopen 
odejít. Oddává se svým představám, dojmům, snění. 
Leží na zemi, zírá na sebe a sám sobě se směje. 
V této práci zpracovávám téma úzkosti, nostalgie, 
vzpomínek, rozličného vnímání reality, neslučující se 
s vnímáním druhého. 

Jiří Pitrmuc
Feed the grid and clean a bit 
série kreseb, 2019
Práce Feed the grid and clean a bit je souborem 
kreseb na víceúčelové utěrce. Linii tužky nebo tah 
štětce nahrazuje pravidelný steh šicího stroje. Práce 
se strojem je ovšem v tomto případě samoúčelná. 
Pod rukama nevzniká nic, co bychom si mohli na 
sebe obléknout či jinak prakticky zužitkovat. Známý 
materiál je běžným spotřebním zbožím, cirkulujícím 
v omezených barevných variantách domácností. 
Jakmile přestane sloužit, je nahrazen jiným. Tento 
fakt je záměrně popřen, čímž nás nabádá k tomu, 
abychom se zastavili a věnovali pozornost sděle-
ním, která jsou na nich vyšitá. S lehkostí vytvořené 
kresby upoutávají pozornost neškoleným jazykem. 
Máme pocit, že jsou výsledkem nějakého dětského 
workshopu nebo že před nás autor předložil výsledek 
víkendového teambuildingu. Prostřednictvím zdánlivě 
dětsky naivních obrazů vyplouvají na povrch pocity 
úzkosti a strachu. Do jisté míry v nich lze hledat i prvky 
autobiografičnosti, spojené s hledáním vlastního místa 
v nejisté budoucnosti.

Anna Ročňová
Luxuriors Moments 
mýdlo, sádra, vatelín, 2018
Voda rozpouští mýdlo. Ve svých sochách, objektech 
a asamblážích zkoumá Anna Ročňová materiální 
a myšlenkové vztahy mezi entitami přírody/přirozenosti 
a průmyslového/intelektuálního vidění současného 
světa a jeho mechanismů. 

David Střeleček
Untiteled (prosthetic mind) 
různé materiály, 2018
Protéza je extenzí těla, doplňkem, který umožňuje tělu 
fungovat nad jeho potenciál nebo vyrovnávat jeho 
dysfunkce. Pracuji ale s metaforou, a tak zároveň 
v přeneseném významu může i myšlenka – nebo 
nějaký objekt zastupující takovou myšlenku – být pro-
tézou pro naše myšlení. A tak je možné představit si 
dosud nepředstavitelné, myslet si doteď nemyslitelné. 
Protéza pro rozšíření vnímání. Zaměřuji se zde hlavně 
na vztahování se člověka jako druhu k jiným živým 
i neživým bytostem. 

Anna Witt 
Das Radikale Empathiachat 
různá technika, 2018
Anna Witt sleduje v Lipsku skupinu mladých lidí 
a sestavuje spolu s nimi manifest potenciálního hnutí 
mládeže. Umělkyně s nimi rozebírá, jak si představují 
sociální utopii, a naslouchá pocitům, které v nich vy-
volávají aktuálně dominantní systémy. Názor na tyto 
koncepty a jejich význam objevuje spolu s mládeží 
tak, že ji vede ke zpochybňování a kritice klíčových 
norem a hodnot ve společnosti, a jejím cílem je for-
mulovat základní účel nového hnutí. Mládež zapojila 
vlastní představivost a vnímavost a přetvořila svůj 
manifest do fyzické podoby různých výrazových forem 
a performativních intervencí ve veřejném prostoru.


