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Výstavní projekt prezentuje téma rodiny
jako dynamicky se proměňující médium
mezilidských vztahů. Pozornost je zaměřena na to, jak je toto téma v současné době
reflektováno na umělecké scéně v projektech jednotlivých autorek a autorů a jakým
způsobem sami na tento pojem nahlíží, ať
už na základě svých osobních zkušeností,
názorů či obecnějších otázek lidského
soužití. Výstava chce být otevřenou platformou pro komunikaci různých přístupů
k chápání tohoto tématu. Nepředstavuje
prostředí idealizovaných partnerských
či mezigeneračních vazeb. Je sondou do
těchto intimních vztahů s ambicí odkrýt
některé důležité otázky týkající se rodiny,
její identity, smyslu a různých rozhraní tohoto sociologického a politického termínu
zakládajícího osobní historii.

Foto — Barbora Bahlsenová

O čem mluvíme,
když mluvíme
o rodině

Galerie 2
Experiment litinou
09. 06.—01. 07.

Dnes si více než když dříve uvědomujeme,
jak podstatnou roli v našich životech rodina
sehrává. V době pandemické krize se pro
nás jednotka rodiny stává ohniskem, ke
kterému směřují naše myšlenky. Žijeme
v časech, kdy přemýšlíme nad povahou naší
vlastní rodiny, nad jejími specifiky a nad tím,
jak ji jako jednotlivci vnímáme. Právě nyní,
kdy téměř veškerý čas trávíme v domácím
prostředí s těmi, na kterých nám nejvíce zá
leží, si ještě intenzivněji uvědomujeme jejich
důležitost. Pouta vybudovaná na základě
rodinné historie, ať už jakkoliv široce pojaté,
přetrvávají a svým způsobem jsou mentálním
prostorem, ke kterému se upínáme.

Studenti ateliéru Přírodní materiály FUD UJEP pod vedením
amerického sochaře Vaughna Randalla (vedoucí ateliéru
Socha, State University of New York at Cortland) vytvořili dle
vlastních návrhů umělecké objekty vzniklé z experimentu se
specifickým materiálem litiny.

Dům umění Ústí nad Labem
Masarykova 14
400 01 Ústí nad Labem

Informace o výstavě
a doprovodném programu
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umění, kultura, kreativita, výzkum,
vzdělání, společenská odpovědnost
Otevřeno:
úterý—čtvrtek 11—19
pátek 13—19
sobota—neděle 13—18
Vstup zdarma

Výstavní program Domu umění Ústí nad Labem
je podpořen Ministerstvem kultury České republiky,
Statutárním městem Ústí nad Labem a Fakultou umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

28.O5.
—O1.O7.

What We Talk
about When We
Talk about Family

Výstava vypráví příběhy rodinných či part
nerských zkušeností jednotlivých autorů
a návštěvníkovi dává možnost k uvažování
nad vlastní povahou vztahů, kterých je sou
částí. Při všech různých proměnách forem
a struktur pojmu rodina ji stále považujeme
za nositele hodnot jako je důvěra, upřímnost,
zkušenost, pravda a pospolitost. Za pod
statné vnímáme to, že rodina by bez rozdílu
jejího tradičního či netradičního uspořádání
měla poskytovat prostor pro prohloubení
citu, budování a osvojování si základních
sociálních návyků. Právě z hlediska sociální
antropologie se o rodině mluví jako o pri
mární skupině, ve smyslu prvního kolektivu,
do kterého člověk po narození vstupuje.

Tato skupina tedy sestává z lidí, kteří
spolu prožívají dlouhodobou komunikaci či
interakci. A v rámci těchto procesů si člověk
postupně vytváří vztahy a sociální návyky,
které mohou být ovlivněny způsobem naše
ho vnímání významu rodiny.
Na výstavě jsou zastoupeny umělkyně
a umělci, kteří se dané problematice part
nerských, rodinných a mezilidských vztahů
obecně v minulosti věnovali a průběžně se
k ní ve svých projektech navrací. Zabývají
se podstatou těchto vztahů, vlastními
rodinnými příslušníky, nebo reflektují vlastní
nově vzniklou situaci. Pro většinu z nich se
tak výstava stala impulsem pro vytvoření
nového díla. Výstava metaforicky zpřítom
ňuje mnohé otázky, které si o tématu rodiny
běžně klademe. Abychom si však rozuměli,
musíme se pokusit odpovědět na otázku,
o čem mluvíme, když mluvíme o rodině?
Video Anny Daučíkové s názvem V jejich
botách představuje nonverbální hru bez
pravidel zprostředkovávající téma rodové
identity a sociálních vazeb. V centru pozor
nosti je intuitivní konání — dialogická reakce
na druhého. Je zdánlivě snadné rozlišit typy
obuvi podle toho, jak to určuje kulturní
a uživatelský stereotyp (mužský, ženský).
Avšak děj probíhajícího pohybového dialogu
nabízí nerozluštitelné komplikace a nesnáze
v určování rodu a dalších možných stereo
typních identitárních vzorců. V průběhu vi
dea, ve kterém nevidíme hráče, se tak vytváří
otevřené pole jednak pro interpretace a další
potenciality interpersonálních vztahů, nutně
evokujících psychologické a sociální pozadí,
a zároveň pro nabourávání domluvené jistoty
binárního rodu jako určující danosti.
Sylva Francová s odstupem let navazuje na
svou starší práci, ve které zkoumala emoce
a prožitky zrcadlící se ve tvářích svých dcer —
dvojčat, během sledování pohádek. V novém
projektu s názvem Sestry se jí podařilo obě
dcery přitáhnout k aktivní spolupráci i ve
věku, kdy nesnášejí být objektem fotogra
fování. Dcery, kterým je nyní 15 let, prožívají
mnoho nových emocí. Často se snaží odpou
tat od svých rodičů a vztahy jsou někdy, jak
tomu v tomto věku bývá, bouřlivější.

Jejich tváře často ukazují znechucení, obavy,
vztek, smutek, ale i euforickou radost,
nadšení či zvídavost. Fotografické animace
zároveň s nadsázkou reagují na současnou
zcela aktuální a specifickou situaci, kdy
spolu členové rodiny tráví více času a jsou
obklopeni zprávami, které zní stále dramatič
těji či absurdněji.
Miroslav Hašek v práci s názvem Unity Is
Diversity reflektuje téma osobního histo
rického momentu, jehož prostřednictvím
poukazuje na obecnější otázky partnerství,
rodičovství, otcovství a mateřství. Světelné
kombinace figur představují možnosti
svazků a chtějí demonstrovat propustnost
společensky daných konvencí. Autor neusi
luje o relativizaci tradičního chápání rodiny,
chce jej však dynamizovat a obohatit o další
možná pouta bez ohledu na rod.
Snahou Lenky Klodové je výtvarně reflekto
vat téma rozvodu, které se běžně vyskytuje
ve filmu i v literatuře, v rámci výtvarného
umění se však jeho zpracování tak často ne
objevují. Lenka Klodová v minulosti na toto
téma uspořádala např. překážkový běh proti
rozvodům. Pracovala tak s jistým druhem
absurdity v tom smyslu, že během se přece
nedá nic vyřešit. V rámci nového projek
tu Vyrábět z toho umění, který autorka
představuje v Domě umění, oslovila několik
rozvedených uměleckých párů a vyzvala
je k aktivnímu zapojení ve formě vytvoření
kresby — portrétu bývalého partnera/ky.
Tato činnost měla být částečně vnímaná
jako samovolně vznikající terapie. Zvítězily
však vážnost a obavy, které mají někteří
z oslovených spojené s tímto tématem a ten
to fakt významně ovlivnil také finální podobu
realizovaného projektu.
Projekt skupiny Matky a Otcové se zamě
řuje na sochařský žánr sousoší, konkrétně
reflektuje dílo Rodina Ivana Záleského
z roku 1987 umístěné nedaleko Domu
umění v atriu Magistrátu města Ústí nad
Labem. Tzv. nukleární rodina (matka, otec,
dítě) je častým námětem objevujícím se
ve veřejném prostoru jako vzor ideálního
a stabilního rodinného života. Intervence
v rámci vybraného sousoší Rodina spočívá

v doplnění o další dvě formálně odlišné
postavy právníků, kteří z nadhledu pozorují
rodinnou idylu. Oproti oblým tvarům rodiny
jsou právníci strnulí a vytvoření z netrvalých
materiálů, především textilu a sádry. Toto
dočasné doplnění je formulací aktuálních
a realitě více odpovídajících rodinných výje
vů. Skupina Matky a Otcové projekt Právo na
lásku představuje jako vzor, který je inspirací
pro další možné varianty intervence po celé
České republice.
Prostorová instalace Markéty Oplištilové
sestává ze složitě konstruované sítě upře
dené z jemného materiálu. Zamyslíme-li
se, možná bychom takto mohli popsat
i mezilidské, rodinné vztahy. Ty se také
vyznačují jistou provázaností a strukturou,
která se stále rozvíjí. Vzniklý prostor uvnitř
této monumentální a zároveň velmi křehké
instalace vztahů je místem, do kterého mů
žeme vstoupit a chvíli spočinout. Získáváme
tak čas pro uvažování nejen nad fyzickou
blízkostí dané konstrukce, ale i nad tím, jak
se v prostoru cítíme a jak chápeme vztah
sami k sobě i svému okolí a blízkým. Název
Jádro tak spíše popisuje procesy, které se
dějí uvnitř nás všech. Konstrukce je struktu
rální přikrývkou těchto procesů.
Dany Vigil jako dítě často slýchával příběh
o svatebním dni jeho rodičů, ze kterého však
nemají žádnou fotografii. V té době ještě
úplně nerozuměl tomu, proč je jeho matka
dojatá pokaždé, když na tento den vzpomíná.
O mnoho let později tuto rodinnou záležitost
zpracoval v projektu Green Dress. Tento
nano-dokumentární film je tedy pokusem
o přezkoumání tématu svatebního dne jeho
rodičů. S nádechem humoru a s důrazem
kladeným na to, že i když se spousta věcí
tehdy nevydařila podle představ, jsou jeho
rodiče stále spolu, což je hlavním důkazem
jejich lásky a podstatou výjimečnosti onoho
okamžiku. Použitím barevného filmu autor
odkazuje na dobu, kdy digitální technologie
ještě nebyly k dispozici, a hlavně na tehdejší
ho fotografa, který zanechal autorovu matku
bez vzpomínek na tento významný den.
Maro Hajrapetjan
kurátorka výstavy

Anna Daučíková
V jejich botách
In Their Shoes
2018

Promiň
Lenko . Rozchod který jsem prožil
je dost osobní věc
a nemám potřebu
to prezentovat
ani vyrábět
s toho umění..

Doprovodný
program:

Accompanying
program:

03. 06. (středa) od 17 hod

03. 06. (Wed) 5 pm

Komentovaná prohlídka a workshop
o vizuální komunikaci v ulicích.

Guided tour and workshop about visual
communication of public spaces.

Sblížení s veřejným
prostorem

06. 06. (sobota) 14—17 hod

06. 06. (Sat) 2—5 pm

Tvůrčí dílna pro děti (3–11 let).
Rezervace duul@ujep.cz
Vstupné 50 Kč

Workshop for children (age 3–11).
Reservation — duul@ujep.cz
Entry 50 Kč

Býti v roli aneb čím vším
může být rohlík?

What We Talk
about When We
Talk about Family

09. 06. (Tue) 4 pm

Komentovaná procházka
po sochách rodin v Ústí nad Labem.
Rezervace a info duul@ujep.cz

Guided tour in traces of family
sculptures in Ústí nad Labem.
Info and reservation — duul@ujep.cz

11. 06. (Thu) 5 pm

Promítání filmu a diskuze
s Janou Moravcovou.
Akci pořádá Platforma
pro politiku a estetiku.

Film screening and discussion
with Jana Moravcová (CZ).
The event is organized by the
Platform for Politics and Aesthetics.

The exhibition project presents the topic
of family as a dynamic changing medium of
interpersonal relationships. Our attention
is focused on how this topic is currently reflected on Art scene. How authors view this
concept themselves, whether through their
personal experiences, opinions or more
general questions of human coexistence.
The exhibition wants to be opened platform
for different ways of understanding this
topic and communication between them.
It doesn’t represent an idealized setting for
partnerships or intergenerational ties. It is
a probe into these intimate relationships
with ambition to uncover some important
questions about family, its identity, meaning
and various interfaces of this sociological
and political term that is founding personal
history.
Today, more than ever, we are aware of
importance of family in our lives. At time of
pandemic crisis, family unit becomes central
point of our thoughts. We live in times when
we think about the nature of our own family,
its specifics and how we perceive it as indi
viduals. Right now, when we spend almost
all our time at home with those we care
about the most, we are even more aware of
their importance. Bonds built on the basis
of family history, however widely conceived,
are maintaining to be a mental space for us
to cling on.
The exhibition tells stories of family or
partner experiences of individual authors
and gives the visitor opportunity to think
about the nature of their own relationships.
We still consider family a bearer of values
such as trust, sincerity, experience, truth
and togetherness despite various structural
changes of its definition. Regardless of its
traditional or non-traditional arrangement,
we believe that family should provide space
for building and gaining basic social habits
and strengthen our emotionality. From the
social anthropology point of view, family is
spoken of as a primary group, in the sense
of first collective that person joins after birth.
Therefore this group consists of people who
experience long-term communication or
interaction. And within these processes,

one gradually develops relationships and so
cial habits that can be influenced by the way
we perceive meaning of the family. There
are artists represented in the exhibition who
worked generally with relationship topics
in the past and they keep coming back to
it. They deal with the nature of relationships,
their own family members, or they reflect
on their own new situation. For most of
them, the exhibition has become as impilse
to creat a new art work. The exhibition
metaphorically presents many questions
that we usually ask about the family topic.
But to understand each other, we must try
to answer the question: what we talk about
when we talk about family?
Anna Daučíková in her video In Their Shoes
presents a non-verbal game without rules
dealing with gender identity and social ties.
The focus is on intuitive action — a dialogical
reaction to the other. It is seemingly easy to
distinguish types of footwear according to
how cultural and user stereotypes determine
it (male, female). However, the ongoing
dialogue of movements brings complications
and difficulties in determining gender and
other possible stereotypical identity patterns.
In the video we can’t see the player, there
is an open field for interpretation of other
potential interpersonal relationships, neces
sarily evoking psychological and social back
grounds, and for breaking agreed certainty
of binary gender as a given factor as well.
Over the years, Sylva Francová developed
her work, in which she explored the emo
tions and experiences reflected in the faces
of her twin daughters while watching fairy
tales. In the new project Sisters, she man
aged them to actively cooperate despite
their age when they hate being an object of
photography. Her daughters (now 15) are ex
periencing many new emotions. They often
try to detach themselves from their parents
and relationships are sometimes more
complicated for them acording to their age.
Their faces often show disgust, fear, anger,
sadness, but also euphoric joy, enthusiasm
or curiosity. At the same time, photographic
animations respond with exaggeration to
the current specific situation where family

members spend more time together
surrounded by news that sound more and
more dramatic or absurd.
In his work entitled Unity Is Diversity, Miroslav
Hašek reflects on personal historical moment
through which he points out more general
issues of partnership, parenthood, father
hood and motherhood. The light combina
tions of figures represent the possibilities of
partnership and demonstrate flexibility of
socially given conventions. The author doesn’t
question the traditional understanding of
the family. He wants to dynamize and enrich
it with other possible bonds regardless of
gender.
Lenka Klodová's effort is to artistically reflect
on the topic of divorce which commonly
appears in film and literature, but is quite rare
within the art scene. In the past, Lenka Klo
dová organized an obstacle course against
divorce which dealt with this topic. She
worked with a kind of absurdity — obviously
everything couldn’t be solved by running. As
part of a new project Make It Art prepared
for Ústí nad Labem House of Arts, she
addressed several divorced artistic couples
and invited them to actively participate by
creating a drawing — a portrait of a former
partner. This activity was partially meant to be
perceived as spontaneous therapy. However,
the seriousness and concerns of some
respondents related to this topic turned out
to be stronger and this fact also significantly
affected the final form of the implemented
project.

from non-durable materials, especially tex
tiles and gypsum. This temporary addition is
a formulation of current and more realistic
family structures. The Mothers and Fathers
group presents project Right to Love as an
inspirational model for another possible
variants of intervention throughout the
Czech Republic.
Site-specific installation made by Markéta
Oplištilová consists of complicated net
made of fine material. If we think about it,
maybe we could describe interpersonal or
family relationships in a similar way. They are
also characterized by a certain interconnec
tion and structure which is still evolving. We
can enter the space inside this monumental
but also very fragile installation and rest
for a while. We can take our time to think
not only about the physical aspect of the
structure, but also about how we feel inside
this space, how we understand the relation
ship with ourselves and our surroundings
and loved ones. Installation title The Core
describes our inner processes. Construction
is a structural cover for these processes.

As a child, Dany Vigil often heard the story
of his parents' wedding day they didn't
have any photograph of. At the time, he still
didn't quite understand why his mother was
moved every time she remembered that
day. Many years later, he worked on this
family event in the Green Dress project, as
a photographer who often deals with the
topic of memory, family and absence. This
nano-documentary film is attempt to ex
amine the topic of his parents' wedding day
The project of the Mothers and Fathers
with a touch of humor pointing to the fact
group focuses on the genre of sculptural
that even though many things didn't work
groups, specifically reflecting Ivan Zále
out according to the participants' ideas, his
ský's work The Family (1987) located near the
parents are still together, which is the main
House of Arts in the atrium of Ústí nad Labem proof of their love and the essence of the
City Hall. So-called nuclear family (mother,
uniqueness of that moment. Using color
father, child) is a frequent topic appearing in
film, the author refers to a time when digital
public space as a model of ideal and stable
technologies weren’t available yet, especial
family life. The intervention within the select
ly to the absent photographer, who left the
ed sculptural group The Family consists in the author's mother without documentation of
addition of two other different figures repre
this important day.
senting lawyers who observe the family idyll
from above. Contrasting to the round shapes Maro Hajrapetjan
of the family, lawyers are rigid and created
curator

Distressed Landscape

13. 06. (sobota) 14 —17 hod

13. 06. (Sat) 2 — 5 pm

Workshop tisku na látku
metodou punkového sítotisku.
Věk 14+ / Vstupné 350 Kč
Rezervace: duul@ujep.cz

Punk silkscreen workshop.
Reservation — duul@ujep.cz
Minimal age — 14+
Entry 350 Kč

ROE / Linda Retterová

Markéta Oplištilová
Jádro / The Core
2020

Mothers and Fathers
— Family Walk

11. 06. (čtvrtek) od 17 hod

Krajina v tísni

Lenka Klodová
Vyrábět z toho umění / Make It Art
2020

Being in a role
— what a roll can be?

09. 06. (úterý) od 16 hod

Matky a Otcové
— Rodinná procházka

Dany Vigil
Vestido Verde
Green Dress
2020

RAPPROCHEMENT
with the public space

ROE / Linda Retterová

15. 06. (pondělí) od 17 hod

15. 06. (Mon) 5 pm

Cesty k rodičovství gayů, leseb
a bisexuálních mužů a žen
Přednáška a diskuze s umělcem
Miroslavem Haškem.

Pathways to parenting of gays,
lesbians and bisexual men and women
Lecture and discussion with artist
Miroslav Hašek.

Zdeněk Sloboda:

Zdeněk Sloboda:

17. 06. (středa) od 17 hod

17. 06. (Wed) 5 pm

Zvuková performance

Sound performance

01. 07. (středa) od 16 hod

01. 07. (Wed) 4 pm

O čem mluvíme, když
mluvíme o rodině.
Komentovaná prohlídka,
performance, brunch a promítání
filmu Nerodič.

— formal closing of the
exhibition What We Talk about
When We Talk about Family.
Guided tour, performance,
brunch and screening of the
film Nerodič.

Jiří Suchánek:
zvukové odrazy

Diáky — dernisáž výstavy

Matky a Otcové
Právo na lásku (skica) / Right to Love (visualization)
autor sousoší / author — Jaroslav Bejček
park Severní Terasa, Ústí nad Labem

Jiří Suchánek:
sound reflections

Slides

