Parter — perspektivní pohled na terasu
Parter — perspective view of the terrace
80. léta / ’80s

Rekonstrukce Domu umění Ústí nad Labem
Reconstruction of the House of Arts in Ústí nad Labem
Budova Domu umění Ústí nad Labem Fakulty
umění a designu UJEP na Klíši prochází od září
2019 do června 2021 rozsáhlou rekonstrukcí.
V rámci podpory a rozvoje studijních programů
na FUD UJEP a ostatních fakultách univerzity zde
nově vznikají dvě multifunkční patra, která budou
zázemím pro vzdělávání a konference a současně
i pro výstavní činnost a realizaci kulturních aktivit,
od menších divadelních a hudebních produkcí až
po tvůrčí a výtvarně zážitkové dílny.
The building of House of Arts in Ústí nad Labem of
FAD JEPU in Klíše district is undergoing extensive
reconstruction from September 2019 to June
2021. As part of the support and development of
study programs at FAD JEPU and other faculties
of the university, two multifunctional floors
are being created here, which will be used
for education and conferences as well as for
exhibition and cultural activities — from smaller
theater and music productions to creative and
artistic workshops.

Opomíjený prostor Masarykovy ulice / www.duul.cz

Informace o výstavě
a doprovodném programu
naleznete na www.duul.cz

zastávka Hraničář
horní parter — pěší zóna
(bezbariérový přístup
nájezdem u České spořitelny)

@dum_umeni — IG
@DumumeniUL — FB

Základní ideou výstavy je zvýšení povědomí
o rozsahu a smyslu konkrétního veřejného
prostoru — parteru Masarykovy ulice ve
vztahu k umění, architektuře a krajinářské
architektuře. Pokoušíme se o počátek
mezioborového dialogu odborníků, umělců,
místních politiků a hlavně obyvatel parteru,
o jehož budoucnosti chceme vést diskuzi.
Impulsem k vytvoření kurátorského projektu
pracujícího s veřejným prostorem byla přímá
konfrontace s životem a děním na nové
lokalitě, kam Dům umění Ústí nad Labem
dočasně přesídlil. Některé teze zůstávají
pouze v idejích a vyčkávají na vhodnou
příležitost k realizaci v budoucnu, neboť
atraktivita a kvalita tohoto prostředí je přímo
závislá na pochopení a propojení jeho minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Samotný
městský prostor je totiž aktivní formou, ne
pouhým nesouvislým souborem v gesci
různých subjektů, a možná se s patřičným
příběhem může dařit realizovat pokusy
o vyjednávání.
Město Ústí nad Labem patřilo mezi válkou
nejvíce poškozená města, avšak v roce 1948
se stalo krajským městem a ekonomicky
jednou z nejvýznamnějších částí ČSR. V souvislosti s tím začalo být velkoryse budováno
v centru podle tehdejších estetických
měřítek výstavní velkoměsto. Výstavbu
„nového krajského města“ provázely rozsáhlé
demoliční akce. Atmosféra starých ulic proto
odsud navždy zmizela, stejně jako desítky
let vytvářené mezilidské vazby. Na místo
historické zástavby mimo jiné vznikl i komplex bytových jednotek, služeb a obchodů
v dnešní Masarykově ulici.

foto / photo — Lucie Hyšková

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

Participující umělci
/ Participating artists:
Adéla Bierbaumer
Julia Gryboś &
Barbora Zentková
Adam Hejduk
Jan Hrubeš &
Vojtěch Novák &
Štefan Pecko
K2N Landscape
Jan Poš
Tomáš Roček
Kurátorky / Curated by:
Martina Johnová &
Iva Polanecká

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.

30.07.——11.09.

Namísto toho, aby se modernistické budovy
po pár letech etablovaly a staly se součástí
městského života, začaly rychle degradovat.
Z dnešního pohledu konkrétně centrum
služeb a obchodu, panelové domy a přilehlá
zeleň přinesly spíše problémy, a dlouhodobě
se místo nedaří rehabilitovat ani začlenit
do organismu města. Celý komplex má
komplikovanou vlastnickou a správcovskou
strukturu a tím pádem je obtížnější jednání
na téma jeho kultivování a oživení. Na jedné
straně je nutné vytvářet zajímavý program

a možnosti vyžití pro různé skupiny obyvatel
/ návštěvníků, na druhé straně je vhodné
několika drobnými zásahy a nastavením
souvislé péče fyzicky místo kultivovat. Parter
v Masarykově ulice má potenciál vytvořit
plnohodnotnou městskou třídu – pěší zónu,
která skýtá potenciál pro klidný a komunitně
využívaný veřejný prostor.
Jedním z cílů Domu umění, který jsme si
během přesunu do dočasných prostor
stanovili bylo, aby naše aktivity spolu s uměleckými projekty a vystavenými díly vytvářely,
kultivovaly, rozvíjely a obohacovaly kulturní
rozměr života společnosti i jednotlivce
a prohlubovaly smyslové i rozumové vnímání
prostředí a života v bezprostřední blízkosti
okolo nás. Když ztrácíme představivost
v souvislosti s vlastní existencí, když nedokážeme definovat z nitra přítomnosti její
důsledky v budoucnosti, je třeba se zaměřit
především na to, co chybí.
Oslovení participující umělci reagují na specifické prostory, témata, historii a ozvláštňují
dosud poměrně problematickou lokalitu,
kde je zapotřebí upozornit na základní problémy ohrožující veřejný prostor: jeho otevřenou či plíživou privatizaci, komercionalizaci a gentrifikaci; zanedbanost městských
prostorů, které nestojí v centru pozornosti
nebo patří do sociálně okrajových oblastí;
přetrvávající upřednostňování soukromých
zájmů. Pomyslné kategorie rozčleňují
umělce do několika skupin reprezentujících
principy, jak s veřejným prostorem pracovat
(participační projekt, funkční, vizuální
a absurdní prvky, light design, akustické
interaktivní prvky).
Adéla Bierbaumer, absolventka ateliéru
GDⅡ na FUD UJEP, v rámci ročního fungování sítotiskové dílny U Pavouka na parteru,
reflektuje lokální divoký komunitní život.
Sběrem pestrobarevných poutačů a nápisů
místních obchodů a služeb zaznamenala
v čase specifickou směs pokleslé typografie
reprezentující toto místo, a jako dlaždice
otiskává na látku nekonečný vzor s absurdními nápisy. Projekt s názvem Denně 4000
kusů doplňuje o své ilustrace, ve kterých

oslavuje radost a svobodu místních dětí, která na zničeném hřišti prožívají své znuděné
mládí. Ve spolupráci s textilní návrhářkou
Anežkou Vítkovou z potisku na látku vznikla
kolekce oblečení a závěsů do oken.
Julia Gryboś & Barbora Zentková jsou
absolventky Ateliéru malby Ⅱ na FaVU
v Brně, kde pokračují v doktorském studiu.
Polsko-slovenské umělecké duo skrze své
ready mades redefinuje svůj zájem o médium malby, pracuje s látkou, objemem a abstrakcí. Objekt Diagnóza zakřivená páteř
(2019) v prostoru výlohy bývalého obchodu
má podobu paravánu obvykle používaného
v městských obydlích k vytváření bezpečných zón a skrývání toho, co považujeme za
intimní. Co se tedy má za stěnami paravánu
odehrávat? Možná je to ztracený původ
buržoazie, pro jejíž využití byly paravány
vynalezeny, stejně jako i nákup látek na
zakázku nebo návrhy interiérů.
Adam Hejduk, student ateliéru sochařství
brněnské FaVU, vytvořil prostorové skleněné
objekty, tvarem vycházející z architektonických kompozic parteru. Pomocí skla, dřeva
a strun vytváří unikátní prostorovou instalaci
Akustická zákoutí (2020), která kombinuje
objektovou a zvukovou dimenzi. Umožňuje
divákovi akusticky procítit celý výstavní
prostor, který se do zvuku promítá. Ocelové
struny mají funkci konstrukčního prvku,
který podpírá a spojuje, zároveň využívají
své původní vlastnosti, za jejíž účelem byly
vyrobeny, a tou je znělost. Použité sklo se
proměňuje v rezonanční desku.
Umělecké trio ve složení Jan Hrubeš (absolvent VŠUP v Praze a KVK PF UJEP v Ústí
nad Labem), Vojtěch Novák (absolvent
VŠUP v Praze) a Štefan Pecko (diplomant
VŠUP v Praze a absolvent FUD UJEP v Ústí
nad Labem) vychází ze sledování svého bezprostředního okolí, které dotváří a modifikují
prostřednictvím instalací a komplexních
procesuálních formátů živých akcí. Do
prostředí Parteru připravili sérii několika
intervencí, které přichází jak s užitečnými
zásahy typu doplnění praktického užitného
vybavení (Využití dešťové vody, 2020) nebo

ozvláštnění prostoru novou mytologií
(Páv Ⅰ.—Ⅲ., 2020). Dočasné instalace
vycházející z místního architektonického
detailu odráží degradaci opomíjených
materiálů, jenž by pravděpodobně mohly
mít potenciál, avšak ve skutečnosti se stávají
možnou příčinou přetrvávající stagnace.
Ateliér zahradní a krajinářské architektury
K2N Landscape se zaměřuje na spolupráci s obyvateli a přemýšlení nad udržitelnými
principy plánování městské krajiny. Na podzim roku 2019 před dočasným Domem umění uskutečnili osázení betonových květináčů
suchomilnými rostlinami. V tomto konceptu
(Na vlně, 2020) společně s místními obyvateli
a lokální komunitou nadále pokračují. Při
vymýšlení vegetačních prvků dbají na jejich
udržitelnost a dopředu naplánovanou údržbu. Především stromy, ale i jiné vegetační
prvky, jsou podstatným bodem k řešení
klimatických extrémů ve městech.
Jan Poš, student ateliéru Time-Based Media na FUD UJEP, se ve své práci zaměřuje na
site specific světelné instalace ve veřejném
prostoru. Mimo základní praktické funkce se
světlo stalo estetizujícím nástrojem ve specifických oblastech lidské kultury, zásadní
roli sehrává v urbanizované městské krajině.
Světlo modeluje prostor a objekty v něm,
artikuluje dimenze a charakter – atmosféru
viditelného, přisuzuje jim sémantickou rovinu
(funkční, estetickou, uměleckou) a je tak
specifickým výrazovým prostředkem, který
nám umožňuje vidět známé místo jinak.
Tomáš Roček, absolvent CAS FAMU
a filosofie na FF UK, do veřejného prostoru
zasahuje formou zvukové–rozhlasové hry
Prach (2020). Na základě historických reálií
a současného vývoje parteru se prostřednictvím příběhové narace přesouvá do nejasné
minulosti. Utopický moment z doby před
výstavbou parteru tak přináší nečekaný
pocit z prostoru, který při poslechu
prožíváme a promítáme ho do
současnosti místa.
Martina Johnová & Iva Polanecká
kurátorky výstavy

Jan Hrubeš, Vojtěch Novák, Štefan Pecko
Páv Ⅰ.— Ⅲ.
Peacock Ⅰ.— Ⅲ.
2020

Architektonický model zástavby
Architectural model of the development
80. léta / ’80s

K2N Landscape
Na vlně
On the Wave
2020

Doprovodný
program:

Acompanying
program:

04. 08. (úterý) od 17:00

04. 08. (Tuesday) 5 pm

Moderovaná diskuze o umísťování
uměleckých děl a drobné architektury
do stávajících a nově vzniklých
veřejných i poloveřejných prostor.
Moderuje Viktorie Mravčáková
z IPR Praha.

Moderated discussion about
placing artworks and small
architecture into existing
or emerging public spaces.
Discussion will moderate Viktoria
Mravčáková from IPR Prague.

Umění pro město

13.—15. 08. vždy 13:00—18:00

13.—15. 08. 1—6 pm

Participativní workshop studia
K2N Landscape s místními obyvateli
nad udržitelnými principy péče
o zeleň a kultivací betonových
květináčů ve veřejném prostoru
parteru.

Participative workshop with
K2N Landscape studio and local
residents focused on sustainable
principles of care for greenery
and cultivation of concrete pots in
public space of the parter.

Na vlně

Adéla Bierbaumer
Denně 4000 kusů
4000 Pieces a Day
2020

15. 08. (Saturday) 1—6 pm

Blešák na pěší zóně před Domem
umění — přineste věci, které již
nepotřebujete. –> Účast je bezplatná.
Součástí budou i aktivity pro děti
v sítotiskové dílně u Pavouka.

Flea market or swap in front of
House of Arts. You can bring things
you don’t need anymore. There will
be program for children as well.
–> No fee.

revitalization. On one hand, it is necessary
to create an interesting program and opportunities for different groups of residents /
visitors, on the other hand, it is appropriate
to physically cultivate the place with a few
small interventions and continuous care
settings. The parter of Masarykova Street has
potential to create a full-fledged city area —
a pedestrian zone which offers potential for
a quiet and community serving public space.

Ústí nad Labem was one of the most
damaged cities during the war but in 1948 it
became a major regional city and economically one of the most important parts of the
Czechoslovakia. Representative city center
began to be generously built according to
the aesthetic standards of the time. The
construction of the "new regional city" was
accompanied by extensive demolition works.
The atmosphere of old streets therefore
disappeared forever, as did the interpersonal
ties created over decades. Among other
things, a complex of housing units, services
and shops in today's Masarykova Street was
built on the site of historic buildings.

Participating artists respond to specific spaces, themes, history and make this relatively
problematic location more visible. It is
necessary to draw attention to the basic
problems threatening the public space: its
opened or creeping privatization, commercialization and gentrification; neglect of urban
spaces that are not in the spotlight or belong
to socially peripheral areas; continued prioritization of private interests. Imaginary categories divide artists into groups representing
several principles of working with public
space (participatory project, functional,
visual and absurd elements,light design,
acoustic interactive elements).

Instead of establishing its position and becoming part of city life after a few years, modernist buildings started to degrade rapidly.
From today's point of view, specifically the
center of services and trade, prefabricated
houses and surrounding greenery brought
mostly problems, and the place fails to be
rehabilitated or integrated into the body of
city in the long run. The whole complex has
complicated ownership and management
structure and therefore it is more difficult
to negotiate on the topic of cultivation and

Adéla Bierbaumer, a graduate of the GDⅡ
studio at FAD JEPU, as part of one-year (so
far) operation of “U Pavouka” silk-screen
studio in parter, reflects local wild community life. By collecting banners and inscriptions
from local shops and services, she noticed
over time a specific mixture of declining
typography representing this place and
imprints endless patterns on the fabric.
The project entitled 4000 Pieces a Day is
supplemented by her illustrations in which
she celebrates the joy and freedom of local

One of the goals of the House of Arts which
we set during the move to temporary space
was that our activities, art projects and exhibited works should create, cultivate, develop
and enrich cultural dimension of society and
individuals and also deepen sensory and intellectual perception of life and environment
around us. When we lose our imagination in
connection with our own existence, when we
cannot define its future consequences in the
present, it is necessary to focus primarily on
what is missing.

children who experience their bored youth
on a ruined playground. In collaboration with
textile designer Anežka Vítková they created
a printed collection of clothes and window
curtains.

installations based on local architectural
details reflect degradation of neglected
materials which could probably have
potential but in fact become a possible
cause of persistent stagnation.

The Polish-Slovak art duo Julia Gryboś &
Barbora Zentková graduated in Painting
Studio Ⅱ at FaVU in Brno where they are continuing their doctoral studies. Through their
ready mades, they redefine their interest in
the medium of painting, working with substance, volume and abstraction. Object called
Diagnosis of Curved Spine (2019) in the shop
window of former store takes form of a room
divider usually used in urban residences to
create safe zones and hide what we consider
intimate. So what is to happen behind divider
walls? Perhaps it is the lost origin of the bourgeoisie, for the use of which screens were
invented, as well as the purchase of custommade fabrics or interior designs.

The garden and landscape architecture
studio K2N Landscape focuses on
cooperation with residents and thinking
about sustainable principles of urban
landscape planning. In autumn of 2019, in
front of the temporary House of Arts, they
planted concrete pots with drought-loving
plants. They continue this concept called
On the Wave together with local community. When inventing vegetation elements,
they pay attention to its sustainability and
pre-planned maintenance. Trees and other
vegetation are essential for solving climatic
extremes in cities.

Jan Poš, student of Time-Based Media
studio FAD JEPU prepared light-installation.
Adam Hejduk, student of Sculpture studio
Light has accompanied humanity since the
in FFA Brno UT created glass objects. Its
dawn of time as an irreplaceable element
of connection with the world. In addition
shapes are based on the architectural compositions of the parter. Using glass, beech
to the basic practical function, light has
wood and strings he makes unique spatial in- become an aestheticizing tool in specific
stallation that combines sculptural and sound areas of human culture, playing a crucial
dimensions. It allows the viewer to acoustirole in the urban landscape. Light models
cally feel the entire exhibition space which
space and objects in it, articulates dimensions and character — atmosphere of the
is projected into the sound. This objects use
visible, gives them a semantic level (funbasic principle of cross support – the steel
ctional, aesthetic, artistic) and becomes
string has structural function and works as
a specific means of expression that allows
connecting element. The string resonates
us to see a familiar place differently.
with the glass board to make a sound at the
same time.
A graduate of CAS FAMU and philosophy
at FACHU Tomáš Roček intervenes
The artistic trio Jan Hrubeš (graduate of
public space in the form of the sound-raAAAD Prague and Art Education PF JEPU in
Ústí nad Labem), Vojtěch Novák (graduate dio play Dust (2020). Based on historical
realities and the current development of
of AAAD Prague) and Štefan Pecko
(graduate of AAAD Prague and FAD JEPU in
the parter, he moves us through a narrative
Ústí nad Labem) complete and modify obinto the obscure past. Through listening
served environment through installations and we experience an unexpected perception
complex procedural formats of live events.
of the space from before the construction
of parter and we project it to the present
They have prepared a series of interventions
time and place.
for parter, which come with useful interventions such as the addition of practical utility
equipment (Use of Rainwater, 2020) and
Martina Johnová & Iva Polanecká
adding a new mythology to the space
Exhibition curators
(Peacock Ⅰ.—Ⅲ., 2020). Temporary

Flea market
and Silkscreen
workshop

28. 08. (pátek) od 17:00

28. 08. (Friday) 5 pm

Hudební odpoledne na ulici
z cyklu prezentací soudobé zvukové
tvorby na pomezí hudby a výtvarného
umění tentokrát s Petrem Válkem.

Music afternoon in the street from
the cycle about sound art, visual
art and spaces between. This time
with Petr Válek.

Zvukové odrazy
#13 — Petr Válek

The basic idea of the exhibition is to increase
awareness of the scope and meaning of
specific public space — parter, elevated
area of Masarykova Street in relation to art,
architecture and landscape architecture. We
are trying to start interdisciplinary dialogue
between experts, artists, local politicians and
especially the inhabitants of parter, whose
future we want to discuss. The stimulus for
creating a curatorial project working with
public space was direct confrontation with
life and events in the new temporary location
of Ústí nad Labem House of Arts. Some
proposals remain only as ideas and wait for
a suitable opportunity and time for implementation in the future, because the attractiveness and quality of this environment is
directly dependent on understanding and
connecting its past, present and future. The
urban space itself is an active form, not just
incoherent set under responsibility of various
entities and perhaps attempts to negotiate
may succeed with a proper story.

On the wave

15. 08. (sobota) 13:00—18:00

Blešák,
sítotisková dílna
a hry pro děti

Adam Hejduk
Akustická zákoutí
Acoustic Nook
2020

Art for the City

Sound reflections
#13 — Petr Válek

02. 09. (středa) od 17:00

02. 09. (Wednesday) 5 pm

Umělec David Helán využívá
dadaistické principy, experiment,
humor a vystupuje v roli pseudovědátora nebo lidského tvora
budoucnosti.

Artist David Helán is acting as
a pseudo-scientist or human
creature of the future using
Dadaist principles, experiment and
humor.

David Helán:
post-utopická
performance

David Helán:
Post-utopian
performance

05. 09. (sobota) 14:00—17:00

05. 09. (Saturday) 2—5 pm

Formou bojové hry společně s dětmi
prozkoumáme neprobádaná zákoutí
v parteru Masarykovy ulice.
Výtvarná dílna pro děti se Šárkou
–> vstupné 50 Kč

Adventurous games.
We will explore secret spaces
of Masarykova Street.
Workshop with Šárka
–> Entry 50 Czk

Bojovka

"Bojovka"

09. 09. (středa) od 17:00

09. 09. (Wednesday) 5 pm

Moderovaná diskuze o sídlištích
a sociálně-inovačních projektech,
které usilují o změnu vedoucí k užívání
vnitřních zdrojů a potenciálu místa,
v němž žijí a pracují.

Moderated discussion about
housing and social-innovative
projects that try to make
a difference in using potential of
given area and its inner sources.

(Post) socialistické
město

Post-socialist
City

Podrobné informace o doprovodném
programu naleznete na webu
www.duul.cz

For detailed information about
the accompanying program visit
www.duul.cz/en

Změna programu vyhrazena.

The program is subject to change.

