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Daniel Hanzlík
Nepatřičná pravidla / Unfair Rules
video — Kilifi, Keňa / Kenya
2018
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Výstava Vize obrazu přibližuje perspektivu vnímání uměleckého díla a odkazuje
k nezbytné aktivizaci vlastní mysli, kdy se
z pouhého dívání se na zobrazované
(angl. „image“), stává viděné. Přijměte
jako divák roli čtenáře vizuálního vyprávění. Nebojte se tzv. nahlédnout za rám
obrazu, prozkoumat prostředí, ve kterém
je dílo prezentováno, zajímat se o autorovy
inspirace, kontext vzniku díla a v neposlední
řadě převést myšlenky, fantazie a představy
do slov, která nám pomohou rozkrýt obsah
a význam ukrytý v uměleckém díle.

Małgorzata Szymankiewicz navazuje na
polskou tradici abstraktní malby, zajímá ji
estetika modernismu a její formální otázky.
Její práce je inspirována současnou filozofkou Catherine Malabou, která propojuje
filozofii a neurovědu a zabývá se ideou rytmu
založenou na konceptu plasticity („flexibility“)
nervového vnímání. Tuto plasticitu popisuje
jako náhodnou formu, která podléhá neustáVýstava otevírá divákovi pohled na dva spele změnám, což může být pozitivní ve smyslu
cifické tvůrčí přístupy v současném umění
schopnosti tvořit nové, generovat náhodně,
a neklade si za cíl představit celou škálu
nebo v negativním modu jde o uskutečnění
možností, naopak staví na jednoduchém
neodvolatelné změny, destrukce. Prezenprincipu jejich vzájemné rozlišnosti a osobní tované malby (Bez názvu 250, Bez názvu
kurátorské zkušenosti ze zahraničních stáží
251) definuje experimentální proces, kdy je
projektu TICASS. Představuje abstraktní
vytvářen obraz formou pohybu vpřed.
tvorbu (Elisa Muliere, Małgorzata SzymanDynamické kompozice v jemných odstínech
kiewicz, Aniela Wesoły) typickou svou nea zemitých barvách jsou i přes geometrické
předmětností, poetikou i využitím výrazových rozdělení harmonické. Jednotlivé části na
prostředků barev, linií a struktur, a koncepmalbách představují platformy možných
tuální umění (Daniel Hanzlík, Kitso Lynn
představ – vizí, a autorka je nesvazuje náLelliott, Brian Wekesa) pracující s obrazovým zvem. K malbě přistupuje jako k vizuálnímu
symbolem jako nositelem ideje a věnující se způsobu tzv. psaní, zároveň pracuje s prorůzným kulturně-společenským tématům.
tichůdnými významotvornými aspekty, např.
organický motiv doprovází geometrické tvary
Elise Muliere vychází ve své tvorbě z osobní nebo přes disciplinovanou formu zobrazení
potřeby fyzického a emočního kontaktu.
je zde zaznamenán pohyb.
Věnuje se expresivní malbě, ilustraci, grafice
a médiu instalace, pomocí nějž zobrazuje
Aniela Wesoły se zabývá otázkou šíře
úlomky všedního dne. Energie, citlivost
možnosti vidění lidského oka a její malba je
a bezprostřednost jsou hlavními komponen- charakteristická rozmlžením sledovaného
ty pro tvorbu děl, která inklinují k odhalení
a následně zobrazovaného objektu. Zamllidského myšlení v jeho nelinearitě. Volená
žení, rozmazání nebo rozostření s sebou na
materiálová pestrost – textilií, dřeva, ale
plátně přináší jistou dynamiku, ale zároveň
především autorské keramiky, je využita k vy- tajemno následované nutnou představitvoření expresivního kódu, kdy se intuitivním vostí. Umělecká „utopie“ je zde výsledkem

Zobrazované v podobě obrazů světa,
určitých situací, emocí i snů hovoří jazykem,
který mu pomocí vizuálních znaků, symboliky,
linií a barev připravil a daroval autor, čímž
vytvořil dílo jako nositele myšlenky – sdělení.
Co se skrývá v zobrazovaném? A jaké představy (vize) přináší naše zkušenost?

Galerie 2
Jan C. Löbl
Looking for '20
29. 9.——30. 10.

Přijďte objevit pokoj plný dekorů
odhalující minulé i současné
vizuální prostředí a textilní historii
Krušnohoří.

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

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

Nová otevírací doba:
úterý—pátek 11—19
sobota 11—19

duul@ujep.cz

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.

24/9——4/11
2020

umění, kultura, kreativita, výzkum,
vzdělání, společenská odpovědnost

Výstavní projekt Vize obrazu / Vision of Image
vznikl v rámci mezinárodního výzkumného
projektu TICASS – Technologies of Imagining
in Communication, Art and Social Sciences,
který byl podpořen z programu EU HORIZON 2020
(www.ticass.eu).

→ duul.cz

jednáním snaží o znovuobjevení způsobu
cítění. Vytváří mapu impulsů, podnětů, emocí
a návrhů, které s divákem silně gestikulují.
Pro výstavu vznikla site-specific instalace
Zlaté ráno, která vypráví o unikající touze.
Instalace scénicky odhaluje snění (např. sen
o cestě či změně statu quo) přinášející s sebou tíživé myšlenky o ztrácející se počáteční
odvaze vykročit vpřed, a kterou nakonec
odnáší zlatá křídla k dalšímu novému ránu.
Přestože se jedná o objektovou instalaci, je
zarámovanou zkušeností a stává se obrazem.

Brian Wekesa
Tvary města / Shapes of City
digitální tisk / digital print
2019

kritické práce, a nikoliv pouhé imaginace.
I na prezentovaných olejových malbách
(Úhel pohledu f48, Úhel pohledu f49) se
za rozostřením symbolicky skrývá detail
pozorovaného světa, ve kterém žijeme. Do
názvu díla si vypůjčuje označení „f“, které má
blízko k jejímu druhému zájmu, fotografii, kdy
tedy s nadsázkou parafrázuje ohniskovou
vzdálenost. Opět se ukazuje, že divák se
nemusí nechat pohltit pouze racionálním
uvažováním, ale může zapojit smysly a emoce a objevovat v barevných plochách mizející
poetické tvarosloví tohoto světa.

jazyka, ať už mluveného nebo obrazového,
protože vždy potřebujeme v rámci čtení znát
jeho systém a významová sdělení. Do obrazů
zachycených na videu vstupuje žena, která
se pohybuje ve velkých komnatách bavorského paláce. Je však neviditelná, neslyšná,
vymazávaná z hlavního příběhu, je spíše
duchem odkazujícím na minulost. Existuje
vně narativu zobrazovaného místa, přestože
byl dříve i její příběh součástí okolního světa.
Jak žena vzpomíná, vybavuje si ty, kteří byli
rovněž ovlivněni svým původem (rasou)
a dějiny je prozatím upozadily. Vzájemným
překrýváním příběhů Lelliott odkrývá zpět to,
Daniel Hanzlík se věnuje se malbě, fotografii, co bylo časem a historií vyloučeno.
site-specifické instalaci a audiovizuální
tvorbě. V tvůrčí práci přistupuje k obrazu jako Brian Wekesa je fotografem na volné noze,
k rozpohybované ploše, kde se odehrává
který vyhledává a zaznamenává jedinečné
dynamický děj. Videoprojekce Nepatřičná
momenty rychle se proměňujícího velkého
pravidla přináší různé směry pohledu do kra- města. Příležitostně pracuje pro reklamní
jiny s geometrickým motivem. Rozeznáváme agenturu Pixeto Media Services, pro niž
běžnou situaci křížení cest, kterou v našich
vytváří portréty a produktové fotografie,
podmínkách doprovází přechod pro chodce. které reflektují životní a konzumní styl života
Daniel Hanzlík vytvořil schéma „zebry“, jež
obyvatel města. Symbolické elementy života
v odlišném kulturním prostředí přináší jiné
ve městě zobrazuje i dvojice vybraných
významy a způsoby čtení. Touto intervencí
fotografií z cyklu Tvary města. Nejedná se
otevírá otázku nad významem pravidel
však o dokumentární fotografii, neboť autor
a jejich uplatňováním a dodržováním v odliš- na jedné fotografii stylizuje prvky města do
ném prostředí, kde přestávají hrát svou roli
opakujících se sekvencí – řada naleštěných,
a mohou se stát zbytečnými, až absurdními.
typově podobných osobních aut zaparkoDílo alegorizuje představu uplatnění pro nás vaných u chodníku, a na druhé vyobrazuje
běžného symbolu v prostoru v jakýchkoliv
noční styl života s nádechem módního kýče.
podmínkách, kdy vize zůstává snem.
Alegoricky znázorňuje rozličné atributy městského dění, které lze číst varovně i oslavně,
Kitso Lynn Lelliott vystudovala výtvarné
podle našeho aktuálního rozpoložení, ale
umění a film na Univerzitě ve Witwatersrand
především ilustrativně.
v Johannesburgu. Zajímá se o vzpomínky,
vyprávěné příběhy a osobní paměť, které
Kurátorský výběr vystavujících umělců spojuuchopuje jako střípky velkých dějinných udá- je jednak práce s vizuálními znaky a obrazolostí odrážející koloniální minulost afrického
vou symbolikou jako prvkem odkazujícím na
kontinentu. Triptych videí Až loď odpluje
imaginativní příběh, ale také jejich autorské
je vzájemným obrazovým dialogem, který
očekávání od samotného diváka. Vnímají
doplňuje mluvené slovo v různých jazycích,
jej jako nezbytného pozorovatele a důležitý
jimž však nelze díky kulturní odlišnosti vždy
element v procesu „čtení obrazu“ během
plně porozumět. Přichází první nejistota
prezentace díla. Vystavující autoři z různých
na cestě k porozumění zobrazovaného.
úhlů pohledu rozostřují či kritizují povahu
Pracuje s motivem, kdy jako diváci nemáme
skutečnosti, které nejdříve naslouchají,
schopnost vše úplně pochopit. Autorka
hledají rytmus, objevují tempo a nechávají
odkazuje na limity jakéhokoliv jednoho
danou skutečnost nově dýchat.

Elise Muliere — Zlaté ráno / Golden Morning
instalace — keramické objekty a textilie (detail)
installation — ceramic sculptures and fabrics (detail)
2020

Kitso Lynn Lelliott
Až vypluje loď
After the Boast Set Sail
video triptych
triptych of videos
2017—2018

DOPROVODNÝ ACCOMPANYING
PROGRAM PROGRAM
26/9 sobota 14 ––17 h.
TUŠOVÁ MALBA

26/9 Sat 2––5 pm.
INK PAINTING

03/10 sobota 14––17 h.
VIZUÁLNÍ SMOG

03/10 Sat 2––5 p.m.
VISUAL SMOG

06/10 úterý od 17 h.
VIZE OBRAZU
A JEJÍ VRSTVY

06/10 Tue 5 p.m.
VISION OF IMAGE
AND ITS LIMITS

07/10 středa 15 ––17 h.
PRÁCE S PŘÍRODNÍMI
BARVAMI

07/10 Wed 3––5 p.m.
HOW TO PREPARE
NATURAL COLOURS

20/10 úterý od 18 h.
ZVUKOVÉ ODRAZY #14
— SIMON WHETHAM (UK)

20/10 Tue 6 p.m.
SOUND REFLECTIONS #14
— SIMON WHETHAM (UK)

22/10 čtvrtek od 16 h.
VIZE OBRAZU
A LOOKING FOR '20

22/10 Thu 4 p.m.
VISION OF IMAGE
& LOOKING FOR '20

22/10 čtvrtek od 17 h.
POEZIE NA KOLEČKÁCH
RADEK FRIDRICH

22/10 Thu 5 p.m..
POETRY ON THE WHEELS
RADEK FRIDRICH

04/11 středa od 16 h.
VIZE OBRAZU

04/11 Wed 4 p.m.
VISION OF IMAGE

04/11 středa od 18 h.
MICHAELA LABUDOVÁ

04/11 Wed 6 p.m.
MICHAELA LABUDOVÁ

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

Tvůrčí dílna pro dospělé
s umělkyní Radkou Müllerovou.
Rezervace duul@ujep.cz
— vstupné 50 Kč.

šifry kolem nás
aneb jak je rozluštit.
Tvůrčí dílna pro děti (3—11 let).
Rezervace duul@ujep.cz
— vstupné 50 Kč.

Martin Nitsche — přednáška
S oporou ve fenomenologii vnímání
(zvl. Merleau-Ponty) se přednášející
pokusí vysvětlit, jak probíhá
transformace obrazu na viděné.

Aniela Wesoły
Úhel pohledu f48 / Point of View f48
olej na plátně / oil on canvas
2018

Małgorzata Szymankiewicz
Bez názvu 251 / Untitled 251
akryl na plátně / acrylic on canvas
2019

Vision of Image brings closer the perspective of artwork perception and refers
to necessary activation of one's own mind,
when simply looking at displayed image
becomes seen. Accept the role of a viewer
reading visual narratives. Don't be afraid
to look beyond the frame of painting,
explore environment of presented work,
to be interested in author's inspiration, last
but not least, transfer ideas and imaginations into words that can help us uncover
hidden content and meaning.
Depicted images of the world, certain
situations, emotions and dreams speak
a language that was prepared and given by
the author using visual signs, symbolism,
lines and colors, thus creating artwork as
carrier of idea — message. What is hidden
in the image? And what ideas (visions)
does our experience bring?
The exhibition opens two independent
creative approaches in actual art and
does not aim to present a whole range
of possibilities; on the contrary, it builds
on simple principle of mutual distinction
of chosen approaches and personal
curatorial experience from abroad TICASS
internships. It presents abstract work (Elisa
Muliere, Małgorzata Szymankiewicz, Aniela
Wesoły) characterized by its objectlessness and poetics which uses the means of
expression of colors, lines and structures,
and conceptual art (Daniel Hanzlík, Kitso
Lynn Lelliott, Brian Wekesa) working with
pictorial symbol bearing an idea dealing
with various cultural and social topics.
Elise Muliere bases her work on personal
need for physical and emotional contact.
Muliere focuses on medium of installation
using fragments of everyday life, but also
on expressive painting and graphics. Energy, sensitivity and immediacy are the main
components for creating works that tend
to reveal human thought in its nonlinearity.
Chosen material diversity — textiles, wood,
but especially author's ceramics, is used
to create expressive code where she tries

intuitively rediscover the way how to feel
things. A map of impulses, emotions and
suggestions is created and communicates
with viewer through gestures. A site-specific installation Golden Morning tells
the story of remote desire. The scene
is constructed as a dream (about a long
journey or changing status quo) bringing
dark thoughts of losing initial courage to
step forward, which is eventually carried
away by golden wings towards new daybreak. Although we deal with object installation, it works also as framed experience
that becomes an image.
Małgorzata Szymankiewicz follows the
Polish tradition of abstract painting. She is
interested in formal aspects of modernist
aesthetic. Author’s work is inspired by philosopher Catherine Malaba who connects
philosophy and neuroscience and deals
with idea of rhythm based on the concept
of plasticity (flexibility) of neural perception.
Malaba describes this plasticity as random
form that goes through constant change,
which can be positive in terms of ability of
new creation. In negative mode it would be
realization of irreversible change. Paintings
(Untitled 250, Untitled 251) are defined by
experimental creative process of moving
forward. Dynamic compositions in subtle
shades and earthy colors are harmonized
despite their geometric distribution.
Individual parts of paintings represent
platforms of possible ideas — visions,
where author does not link them with titles.
Szymankiewicz approaches painting as
visual way of so-called writing, at the same
time she works with conflicting aspects of
meaning, e.g. organic motif accompanies
geometric shapes or movement captured
through disciplined form of imaging.
Aniela Wesoły deals with the range of
human eye vision. Her paintings are characterized by blurring of observed and subsequently depicted objects. This technique
brings certain dynamism, but at the same
time mystery followed by necessary imagination. Artistic "utopia" is result of critical

work, not just fantasy. Even in presented oil
paintings (Point of View f48, Point of View
f49), detail of observed world in which we
live is symbolically hidden behind the blurriness. Author borrows the designation "f"
in work’s title, which is close to her second
interest — photography and she paraphrases with exaggeration focal length. Again, it
turns out that viewer does not have to be
absorbed only by rational thinking, but can
engage senses and emotions and discover
in colored surfaces disappearing poetic
morphology of this world.
Daniel Hanzlík is engaged in painting,
photography, site-specific installation and
audiovisual art. In his creative work, he
approaches the image as moving surface,
where dynamic action takes place. Video
projection Unfair Rules brings different
directions of looking at landscape with
geometric motif. We recognize common
situation of crossing roads, which in our
conditions is accompanied by pedestrian
crossing. He created a scheme of "zebras",
which brings different meanings and ways
of reading in different cultural environments. This intervention raises question of
importance of rules and their application
and enforcement in different environments,
where they cease to play a role and may
become unnecessary, even absurd. This
work allegorizes idea of applying a common symbol in space with any conditions
where vision remains a dream.

or visual, because we always need to
know its system and semantic messages
in the context of reading. A woman enters
the scene, moving in large rooms of the
Bavarian palace. However, she is invisible,
erased from official story of the palace,
she is more of a spirit referring to the past.
She exists outside the narrative of imaged
place, although in the past her story was
part of surrounding world. As the woman
recalls, she remembers those who were
also influenced by their origin (race) and
history has sidelined them so far. By overlapping stories with each other, Lelliott
reveals what has been rejected by history
and time. With their symbolism, the video
triptych creates a gentle pressure on the
world that likes to forget.

Brian Wekesa is a freelance photographer who searches and captures unique
moments of rapidly changing big city.
Occasionally he works for advertising
agency Pixeto Media Services, for which
he creates portraits and product photos.
Symbolic elements of life in the city are
also shown by a pair of selected photographs from the Shapes of City cycle.
However, it isn't documentary photograph,
because in one picture author stylizes elements of the city into repetitive
sequences — series of polished, similar
type cars parked by the sidewalk, and on
the second he captures night lifestyle with
a touch of fashion kitsch. It allegorically
depicts various attributes of urban life,
Kitso Lynn Lelliott is interested in memwhich can be read as warning or celebratories, told stories and personal memory,
ing, according to our current mood, but
which she grasps as fragments of great his- above all they are illustrative.
torical events reflecting the colonial past of
African continent. Triptych videos After the The curatorial selection of artists comBoast Set Sail is a mutual pictorial dialogue bines work with visual characters and
with spoken word in different languages
image symbolism as element referring to
that cannot always be fully understood due imaginative story, but also their authorial
to cultural differences. First uncertainty
expectations from the viewer her/himself
comes on the way to understanding what
as necessary observer. From various
is being imaged. She works with a motif
angles, they blur or criticize nature of
where we, as viewers, don't have ability to
reality, which they first listen to, search
fully understand everything. She refers to
for rhythm, discover the pace and let the
the limits of any language, whether spoken reality breathe anew.

— návod na jejich přípravu
Odpoledne pro seniory.
Rezervace duul@ujep.cz
— vstupné 50 Kč.

Čtrnáctý díl z cyklu prezentací
soudobé zvukové tvorby na pomezí
hudby a výtvarného umění tentokrát
se zvukovym umělcem a hudebníkem
Simonem Whethamem původem
z britského Bristolu.
→ simonwhetham.co.uk
→ soundcloud.com/simonwhetham

— komentované prohlídky
s kurátorkou Adélou Machovou.

— Literární večer

— komentovaná prohlídka
s kurátorkou Adélou Machovou.

Vernisáž výstavy — Galerie 2

Creative workshop for adults
with artist Radka Müllerová
Reservation: duul@ujep.cz
— Entry 50 CZK.

how to decipher visual codes
around us. Creative workshop
for children (age 3—11).
Reservation: duul@ujep.cz
— Entry 50 CZK.

Martin Nitsche — talk (CZ)
Based on the phenomenology of perception (especially Merleau-Ponty), lecturer
will try to describe the transformation of
the image into the seen.

— Workshop
Afternoon for seniors.
Reservation: duul@ujep.cz
— Entry 50 CZK.

14th part of the cycle dedicated to contemporary sound art, music and spaces
between curated by Time-based media
studio FAD JEPU. This time with sonic
artist and musician Simon Whetham
from Bristol.
→ simonwhetham.co.uk
→ soundcloud.com/simonwhetham

— Guided tours through the exhibitions
with curator Adéla Machová

— Literary evening (CZ)

— Guided tour through the exhibition
with curator Adéla Machová

Exhibition opening at Gallery 2

