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Záběr z filmu Untitled (Sehr zentral und teilerschlossen)
/ Still from the film Untitled (Sehr zentral und teilerschlossen)
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Lukas Marxt & Jakub Vrba
Experimentální
promítání ve výlohách
galerie každou
středu a sobotu
od 18:00.

Ivars Gravlejs

enfant perdu VS enfant terrible

Galerie 2
11. 3.—30. 4. 2021

Základními principy tvorby Ivarse Gravlejse jsou provokace, ironie a vzdor vůči autoritám.
Na výstavě je zpracovává ve videu, instalaci ve veřejném prostoru, i v peep show performance.
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
e–mail — duul@ujep.cz

umění, kultura, kreativita, výzkum,
vzdělání, společenská odpovědnost
Výstava je přizpůsobena
pohledu z veřejného prostoru
denně 17—21 hodin
Speciální projekce proběhne
vždy ve středu a sobotu od 18.00

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

tak akorát moc velké okno někam a nikam

Výstavní projekt vznikl za finanční podpory Rakouského kulturního fóra v Praze
a Bundesministerium Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport.

11. 3. —————— 30. 4.

Děkujeme Činohernímu studiu, Veřejnému sálu Hraničář a Kulturnímu středisku
města Ústí nad Labem za technickou podporu při vzniku výstavy.

Kurátorka výstavy — Barbora Hájková

Spolupráce Jakuba Vrby, českého umělce
působícího v Rakousku, a Lukase Marxta,
Rakušana, jenž se etabloval na mezinárodní
umělecké scéně, se vyvíjí od roku 2015. Ve
společné práci působí jako průzkumníci,
stopaři a pionýři a filmově zachycují prostředí v odlehlých krajinách, ale i v lokalitách, které jsou pro ně důvěrně známé.
Marxtovým hlavním vyjadřovacím prostředkem je filmové zpracování konkrétních
prostorů. Jakub Vrba se ve své volné tvorbě
vyjadřuje spíše performativním a postkonceptuálním způsobem a pracuje s různými
médii. Spojením těchto dvou přístupů tak
autorská dvojice vytváří videoperformance,
které jsou charakteristické svou formou
i výpovědí. Ve společných experimentálních
filmech zachycují autoři výstavy Úžas – tak
akorát moc velké okno někam a nikam místa, která nesou různé konotace – historické,
sociální, ekologické i ekonomické. V první
řadě se ale v jejich práci objevuje zájem
o hledání prostoru a času prostřednictvím
technického obrazu. Ve smyslu pojmu
„posthistorie“, jak jej vykládá Vilém Flusser,
se tvůrci k výše zmíněným souvztažnostem
v díle Untitled (Sehr zentral und teilerschlossen), které bylo realizováno v ústeckém
letním kině, primárně nevztahují. Vzdávají
se kritického hodnocení kontextů a zaměřují se v deleuzovském pojetí „transcendentálního empirismu“ především na vizualizaci
a uvědomování si osobní zkušenosti s prostorem a jeho vnímáním. Při sledování filmu
si divák díky zinscenovaným performativním
akcím, v nichž umělci využívají pyrotechniku
a filmový kouř, může uvědomovat výjimečný
prostor letního kina jinak než při běžném
fyzickém zážitku.
Ačkoliv se letní kino nachází v centru města
a dokáže pojmout až 14 000 diváků, ve
všedním čase je místo velmi klidné (což
navazuje na uvažování a ztvárnění předchozích autorských děl). Tato skutečnost byla
jedním z důvodů, proč se umělci rozhodli
svůj film zrealizovat v této lokaci. Díky naddimenzovanému měřítku hlediště i jeviště

tak mohli Marxt a Vrba zkoumat hypotetickou kolektivní i individuální zkušenost
s prostorem. V části filmu totiž jednoznačně
převládá pohled jedince (vyjádřen postavou
v pohybu). Protikladem je ustálený záběr,
kdy ve filmu vyzní prázdnota obrovského
prostoru, který by mohl být sdílen komunitně. Také fakt, že kino je zcela udržované,
a přesto neslouží svému účelu, je fascinující.
Jako by místo čekalo na to, až se zaplní
a ožije. Do jisté míry tím autoři sledují
utopický a idealistický moment. Záleží na
společnosti, zda bude mít snahu obnovit
komunitní sdílení prostoru. Dalším důvodem vedoucím k rozhodnutí pro natáčení
v letním kině byla skutečnost, že autory
zajímá samotná filmová projekce. Je to
ostatně vidět na jejich přístupu k prezentaci
vlastních snímků.
Způsob projekce v Domě umění Ústí nad
Labem na vybudovanou projekční plochu
odkazuje k objektovosti díla. Projekce se
tak stává artefaktem ve fyzickém prostoru.
V době, kdy se mnoho umělecké produkce
prezentuje v online prostředí, je tento
počin výjimečný. Zhlédnutí nově vzniklého
díla je možné i díky dispozici výstavního
prostoru, který Dům umění Ústí nad Labem
dočasně využívá. Součástí výstavy je také
experimentální projekce, která se uskuteční
každou středu a sobotu od 18 hodin. Budou
na ní postupně představeny jak předchozí
společné práce autorské dvojice (Sehr
gepflegt und gut gelegen, 2021; dvoukanálová videoinstalace Wunderschön
und ruhig gelegen, 2015), tak samostatná
díla. Umělecké práce jsou tedy viditelné
z veřejného prostoru před Domem umění
Ústí nad Labem. Především experimentální projekce však poukazuje na ztížené
podmínky expozice během pandemických
opatření a metaforicky vyjadřuje nejasnost
a nečitelnost, která doprovází současnou
společenskou situaci.
Na historické a další sociální souvztažnosti
tvůrci primárně poukazovat nechtějí, přesto

si z kurátorského hlediska (a z hlediska
občana žijícího v těchto souvislostech)
dovolím kontextualizovat dílo právě v geopolitické rovině. Areál letního kina (dříve
Park kultury a oddechu) byl vybudován
v padesátých letech 20. století – v dobách
tvrdého stalinismu. Odpovídala tomu
i produkce, která byla v kině prezentována
(vedle filmové projekce i opera, opereta
a masová hudební produkce). Kulturní
program sloužil převážně (až na uvolněná
šedesátá léta) k prezentaci státnímu zřízení
a jeho kultrurní politikou tolerované nebo
podporované umělecké produkci. V areálu
kina se například odehrálo několik ročníků
trampského a folkového festivalu Porta.
Majoritní společnost folkovou a trampskou
subkulturu přijímala jako subverzivní vůči
totalitárnímu politickému systému, přitom
ale byla například právě Porta organizována Socialistickým svazem mládeže. I při
idealistickém uvažování o prostoru, které
by mohlo do komunity vnést moment společně sdíleného času a kulturních hodnot,
je důležité uvědomovat si prvotní záměr
a historické souvislosti, které stály u vzniku
tohoto místa. Výstava Úžas – tak akorát
moc velké okno někam a nikam tedy
volně navazuje na výstavní projekt
Mo(nu)mentální topografie, který uspořádala Fakulta umění a designu Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
v roce 2018 a při němž umělci a umělkyně
reagovali převážně na lokální historický
a politický kontext.
Barbora Hájková — kurátorka výstavy

Akademii mediálních umění v Kolíně
nad Rýnem a navštěvoval postgraduální
program na Akademii výtvarných umění
v Lipsku.
Marxtův umělecký výzkum se pohybuje
na pomezí vizuálního umění a filmové
produkce. Jeho díla byla prezentována
na mnoha samostatných a skupinových
výstavách, nejnověji v Zentrum für Kunst
und Medien Karlsruhe (2020), Hamburger
Bahnhof – Museum for Contemporary Art
(Berlín, 2019), Landesgalerie Niederösterreich, (Krems 2019), Torrance Art Museum
(Los Angeles, 2018), The Biennial of Painting,
Museum Dhondt-Dhaenens (Belgie, 2018),
a v Museum of Modern and Contemporary
Art Rijeka (Chorvatsko, 2018). Jeho filmy
byly uvedeny na mnoha mezinárodních
filmových festivalech, včetně Locarno
Film Festival (Švýcarsko, 2019), Viennale
(Rakousko, 2020 and 2019), Berlinale (Německo, 2017 a2018), Curtas Vila do Conde
(Portugalsko, 2018), a Mezinárodního
filmového festivalu Gijón, kde získal cenu
Principado de Asturias za nejlepší krátký
film (Španělsko, 2018).
-> www.lukasmarxt.com
Jakub Vrba (*1986, Karlovy Vary) žije
a pracuje ve Vídni a v Altmünsteru.
Ve své tvorbě využívá především, ale nejen,
médium kresby, sochy, videa a filmu.
Jakub Vrba přispívá komiksy a kresbami do
periodik a kolektivních projektů a vytváří
také pyrotechnické sochy a kostýmy ve
formě tradičního barokního divadla. Zkoumáním zákonitostí, rekonstrukce, nácviku,
studia prostoru prostřednictvím formálních
a metaforických cvičení a někdy i humoru
se zabývá fenomény spektáklu, patosu,
neplacené práce a diktatury nahodilosti
v každodenním životě.

Lukas Marxt (*1983, Rakousko) je vizuální
umělec a filmový tvůrce. Žije a pracuje v Kolíně nad Rýnem a ve Štýrském Hradci. Marxt
svůj zájem o dialog mezi lidskou a geologickou existencí a dopad lidské činnosti
na přírodu projevil během studií geografie
a environmentální vědy na Univerzitě v Grazu a dále ho rozvíjel při studiích audiovizu-> www.jakubvrba.com
ální tvorby na Univerzitě umění a designu
-> instagram.com/studiovrba
v Linci. Magisterské studium ukončil na

Andrea Lüth, Gerald Roßbacher, Jakub Vrba;
Drive-in, Luckman Gallery, Los Angeles, 2016,
photo: Gerald Roßbacher

Doprovodný
program:

Accompanying
program:

úterý — 16. 3. od 17 hodin

Tuesday — 16. 3. 5 pm

— Online prezentace autorů

— Authors' online presentation

Lukas Marxt,
Jakub Vrba: Úžas

Výstava
je přizpůsobena
pohledu z veřejného prostoru
denně 17—21 hodin

sobota — 20. 3. 10—12 hodin

Saturday — 20. 3. 10—12 am

— Online workshop pro děti 6 – 10 let

— Online workshop for children 6—10 y. o.

Ivars Gravlejs:
Terapie zlobení

Speciální projekce
proběhne vždy ve
středu a sobotu
od 18.00

Tuesday — 23. 3. 5 pm

— Online přednáška, slam a poezie

— Online lecture, slam and poetry

Tuesday — 30. 3. 5 pm

— Cyklus povídání s umělci a kurátory
současného umění, moderuje Jan Nový

— Cycle of talks with contemporary art curators
moderated by Jan Nový

Tuesday — 6. 4. 5 pm

— Performance

— Performance

Saturday — 17. 4. 10—12 am

— Workshop pro děti 6 — 10 let

— Workshop for children 6 — 10 y. o.

Lukas Marxt,
It seems to be loneliness but it is not,
Pinacoteca, Vídeň, 2016, photo: Thomas Ries

How to become
a filmmaker ?

úterý — 20. 4. od 17 hodin

Tuesday — 20. 4. 5 pm

— Komponovaný večer rakouských
experimentálních filmů

— Austrian documentary films
composed evening

Freiluftkino Glückliche
Einsamkeit

The Ústí nad Labem House of Arts’ form
of the projection on the special projection
object refers to the physical aspect of the
work. The projection becomes an artifact in
a physical space. At the present time when
many art productions are presented in the
online environment, this feat is exceptional.
Viewing the newly created work is possible
thanks to the specific character of the
exhibition space temporarily provided to the
Ústí nad Labem House of Art. The exhibition
also includes an experimental screening,
which will take place every Wednesday and
Saturday from 6 pm. Both the previous joint
works by the duo (Sehr gepflegt und gut
gelegen, 2021; two-channel video installation
Wunderschön und ruhig gelegen, 2015) and
the individual works will be presented. The
artworks are visible from the public space
in front of the Ústí nad Labem House of Arts
Although the summer cinema is located in
through the gallery windows. The method of
the city center and can accommodate up to
installation points to the difficult exhibition
14,000 spectators, in everyday life the place
is very quiet (which builds on the thinking and conditions during the pandemic measures
interpreting in the duo’s previous works). This and metaphorically expresses the opacity of
the current social situation.
fact was one of the reasons why the artists
decided to make their film in this location.
Thanks to the oversized scale of the auditori- The artists do not want to point out primarily
historical or other social correlations; yet
um and the stage, Marxt and Vrba were able

Julie Béna: Jaster

sobota — 17. 4. 10 —12 hodin

Jak se stát filmovým
tvůrcem?

Freiluftkino Glückliche
Einsamkeit

úterý — 27. 4. od 17 hodin

Tuesday — 27. 4. 5 pm

— Cyklus povídání s umělci a kurátory
současného umění, moderuje Jan Nový

— Cycle of talks with contemporary art curators
moderated by Jan Nový

Kurátor a co dále? #2
Eva Mráziková

from the curatorial point of view (and from
program at the Academy of Fine Arts in
the point of view of a citizen living in this
Leipzig.
context), I will allow myself to contextualize
the work on a geopolitical level. The summer
Marxt has shared his research in the
cinema complex was built in the 1950s –
visual art and cinema contexts. His works
during the era of the harsh Stalinism. The
have been featured in numerous solo and
production presented in the cinema also
group exhibitions, most recently at the
matched this situation (in addition to film
Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe
screenings, opera, operetta and mass music
(2020), Hamburger Bahnhof – Museum for
production). The cultural program (except for Contemporary Art (Berlin, 2019), at Landesthe relaxed 1960s) served mostly for the pres- galerie Niederösterreich, (Krems 2019), at
the Torrance Art Museum (Los Angeles,
entation of the state production tolerated
2018), The Biennial of Painting, Museum
or supported by the state apparatus and its
Dhondt-Dhaenens (Belgium, 2018), and the
cultural policy. For example, several years of
the Porta, a tramp and folk festival took place Museum of Modern and Contemporary Art
Rijeka (Croatia, 2018). His films have been
in the cinema complex. The majority of the
presented in numerous international film
society saw the folk and tramp subculture as
subversive to the totalitarian political system, festivals including Locarno Film Festival
(Swiss, 2019), Viennale (Austria, 2020 and
but Porta was organized by the Socialist
2019), Berlinale (Germany, 2017 and 2018),
Youth Union. Even with an idealistic thinking
Curtas Vila do Conde (Portugal, 2018), and
about a space that could bring a moment
the Gijón International Film Festival, where
of shared time and cultural values to the
he received the Principado de Asturias
community, it is important to be aware of
prize for the best short film (Spain, 2018).
the original intention and historical context
Since 2017, Marxt has spent a considerable
that led to the creation of this space. The
exhibition Úžas — tak akorát moc velké okno amount of time in Southern California,
někam a nikam (Amazement — Just the Right where he has researched the ecological and
socio-political structures surrounding the
Size of the Window to Nowhere and SomeSalton Sea.
where) is freely connected to the exhibition
project Mo(nu)mental topography which was
organized by the Faculty of Art and Design of -> www.lukasmarxt.com
the Jan Evangelista Purkyně University in Ústí
Jakub Vrba (* 1986, Karlovy Vary) lives and
nad Labem in 2018 and in which the artists
works in Vienna and Altmünster. In his work
responded mainly to the local historical and
he uses primarily the mediums of drawing,
political context.
sculpture, video and film. Jakub Vrba
Barbora Hájková — curator of the exhibition contributes with his comics and drawings to
various magazines and collective projects,
and also creates pyrotechnic sculptures
Lukas Marxt (* 1983, Austria) is a visual artist
and filmmaker. He lives and works in Cologne and costumes inspired by the traditional Baand Graz. Marxt clarified his interest in the
roque theatre. He deals with the phenomdialogue between human and geological
ena of spectacle, pathos, unpaid work, and
existence and the impact of human activities
the dictatorship of randomness in everyday
on nature during his studies of geography
life by examining laws, reconstruction,
and environmental science at the University
practice, study of space through formal and
of Graz and further developed in his studies
metaphorical exercises and sometimes even
of audio-visual production at the University
humour.
of Art and Design in Linz. He completed his
master's degree at the Academy of Media
-> www.jakubvrba.com
Arts in Cologne and attended a postgraduate -> instagram.com/studiovrba

Curator and what else? #1
František Kowolowski

úterý — 6. 4. od 17 hodin

Julie Béna: Jaster

to explore a hypothetical collective and individual experience with the space. One part of
the film is expressed from the individual point
of view by the character in motion. On the
other hand, there is a strong moment in the
film when the shot is stabilized and the void
of the huge space that could be shared in
the community starts dominating the overall
mood. The artists were fascinated by the fact
that the cinema does not serve its purpose
despite the fact that it is perfectly maintained. It was as if the place was waiting to
be filled and brought back to life. To a certain
extent, the authors follow a utopian and idealistic moment. It is up to the society to make
an effort to restore the community sharing
of the space. Another reason for deciding to
shoot in the summer cinema was the authors’
interest in the film screening itself. This can
be seen in their approach to the presentation
of their own works.

Anna Beata Háblová:
Non-spaces of the Cities

úterý — 30. 3. od 17 hodin

Kurátor a co dále? #1
František Kowolowski

The collaboration between Jakub Vrba,
a Czech artist based in Austria, and Lukas
Marxt, an Austrian who has established
himself on the international art scene, has
been evolving since 2015. In their joint work,
they work as explorers, trackers and pioneers capturing the environment in remote
landscapes, but also in familiar locations.
Marxt's main means of expression is the film
processing of specific spaces. Jakub Vrba expresses himself in a rather performative and
post-conceptual way and works with various
media. By combining these two approaches,
the author’s duo creates video performances
with its own characteristic form and narration. In joint experimental films, the authors
of the exhibition Úžas – tak akorát moc velké
okno někam a nikam (Amazement — Just the
Right Size of the Window to Nowhere and
Somewhere) reflect places that carry various
connotations — historical, social, ecological, and economic. There is a significant
interest in exploring space and time through
a technical image. In the sense of the term
"post-history", as interpreted by Vilém Flusser,
the creators do not primarily relate to the
above-mentioned correlations in the exhibited new artwork Untitled (Sehr zentral und
teilerschlossen) realized in the Ústí summer
cinema. They give up a critical evaluation of
contexts and, influenced by Deleuze’s conception of "transcendental empiricism", focus
on the visualization and awareness of personal experience with space and its perception
in the first place. While watching the film, the
viewer can be aware of the exceptional space
of the summer cinema differently than if it
was a normal physical experience, thanks to
the staged performative events in which the
artists use pyrotechnics and film smoke.

Ivars Gravlejs:
Irritating therapy

úterý — 23. 3. od 17 hodin

Anna Beata Háblová:
Ne-místa měst

Z natáčení filmu Untitled (Sehr zentral und teilerschlossen) /
Behind the scene of shooting the film Untitled
(Sehr zentral und teilerschlossen)

Lukas Marxt,
Jakub Vrba: Úžas

Curator and what else? #2
Eva Mráziková

Letní kino v Ústí na Labem /
Summer cinema in Ústí nad Labem,
Photo: Jakub Vrba

