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

The exhibition program of the Ústí nad Labem  
House of Arts is supported by Ministry of Culture  
of the Czech Republic, Faculty of Art and Design  
at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem.

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

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

Ústí nad Labem  
House of Arts
Masarykova 14
400 01 Ústí nad Labem

Trolleybus or bus stop  
“Hraničář”

Informace o výstavě
a doprovodném programu
se dozvíte na www.duul.cz
nebo e–mailem duul@ujep.cz

For more information about  
the exhibition and accompanying  
program visit www.duul.cz/en
or via mail duul@ujep.cz

DumumeniUL
dum_umeni
Dům umění Ústí nad Labem
dum_umeni

DumumeniUL
dum_umeni
Dům umění Ústí nad Labem
dum_umeni

Otevírací doba:
úterý—pátek 11—19 h
sobota 11—18 h 

Vstupné zdarma

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

Opening hours:
Tue—Fri 11 a. m.—7 p. m.
sobota 11 a. m.—6 p. m. 

Admission Free

art, culture, creativity,  
research, education,  
social responsibility



30.9.—3.11.2021
Vystavující — Artists 

Michal hEriban, GidEon horváth,  
luciE hyšková & PEtr kubáč & alExandra naušová, 

valEntýna Janů, MariE lukáčová, SilviE Milková,  
Jakub ružinSký, MichaEla SPružinová

Kurátoři — Curated by
adéla Machová & Jan nový

DěDictví
mytologie Mythology Heritage

Dům umění Ústí nad labem a Fakulta umění a designu
Univerzity Jana evangelisty Purkyně v Ústí nad labem

si vás dovolují pozvat na vernisáž výstavy,  
která bude zahájena ve středu 29. 9. 2021 v 18.00

Komentovaná prohlídka s umělci  
a kurátory výstavy začne již v 16.30.

Ústí nad labem House of Arts and Faculty of Art and Design
at Jan evangelista Purkyně Universityin Ústí nad labem

are pleased to invite you to the opening of the exhibition  
on Wednesday September 29, 2021 at 6 p. m. 

A guided tour through the exhibition with curators  
and artists will take place at 4.30 p. m.


