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výzkum, vzdělání,  
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Dům umění
Ústí nad Labem 
House of Arts

Dům umění
Ústí nad Labem 
House of Arts

Galerie / Gallery 2

od sebe sama,  
kolem prázdna  
a skrze něj

2. 6.—2. 7. 2022 

Hladce obrace:

Vystavující umělci / Artists: 

Dominik Bek, Veronika Bromová, 
Seiko Hihara, Lukáš Hofmann, 
Markéta Kubíčková, Jan Matýsek, 
Jan Prošek, Marie Tučková

Kurátorský tým:  
Tereza Häckelová, Ester Klingerová,  
Nela Kuhnová, Kristýna Mouchová, Kateřina Pencová,  
Zuzana Rambousková, Hana Sedláčková,  Anastasia Taran  
(studentky oboru Kurátorská studia na FUD UJEP)

Supervize:
Michal Koleček, Adéla Machová, Barbora Hájková

Výstavní program Domu umění Ústí nad Labem je v roce 2022 podpořen:
Ministerstvem kultury České republiky, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy  
České republiky, Statutárním městem Ústí nad Labem a Fakultou umění a designu  
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Realizaci výstavy z veřejných zdrojů dále podpořily:
Fond na podporu umenia a Curatorial Studies Institute.

Umělecká díla na výstavu laskavě zapůjčily tyto instituce: 
Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art Budapest,  
Prvá slovenská investičná skupina a. s. Bratislava, Galerie Martin Janda Vídeň,  
Galerie Artandconcept Praha a Ján Mančuška Estate Vídeň.

Works by Slovak Artists  

Represented in the Collections 

of Foreign Museums

Díla slovenských umělců 
zastoupených ve sbírkách  

zahraničních muzeí

12. 5.———————2. 7.

Roman Ondak — Název

Július Koller 
U.F.O. - NAUT J.K., 1970 

Autor fotografie / Photo by: Milan Sirkovský
Autor reprodukcie / Reproduction by: Martin Polák 

Vlastník reprodukcie / Owner of the reproduction rights is  
Artandconcept Gallery, Praha
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vzdelanie, schopnosti a správny pomer 
nehôd a náhod namixujú v správnom po-
mere, ešte stále je potrebných niekoľko 
ďalších faktorov. Okrem iného správne 
načasovanie, intelektuálna poctivosť, 
autorská konzistentnosť, systematickosť 
aj vytrvalosť.

Výstava Strategies of Success predsta-
vuje diela slovenských autorov, ktorí 
sú zastúpení v zbierkach významných 
svetových múzeí, nie je však iba sche-
matickým importom diel zo svetových 
metropol. Je výberom diel kľúčových pre 
vývoj slovenského aj stredoeurópskeho 
konceptuálneho umenia, ktoré putovali 
po svetových múzeách, nie všetky sú  
ale v muzeálnych zbierkach aj zastúpe-
né. Výstava je akýmsi „snom o múzeu“, 
výberom diel z majetku autorov, súkrom-
ných zbierok aj zbierok múzeí, ktoré by 
spoločne mohli vytvoriť reprezentatívnu 
zbierku.

Predkladaná koncepcia je preto v istom 
zmysle kompromisom vychádzajúcim 
z dostupných alternatív - nie všetky vý-
znamné múzeá sú totiž zápožičkám diel 
zo svojich depozitov otvorené.

Divákov pozývame k pozornému čítaniu, 
aktívnemu vnímaniu, hravej participácii 
aj kritickej analýze.

Juraj Čarný
kurátor výstavy 

Súčasné slovenské, ale rovnako české, 
poľské a maďarské vizuálne umenie sa 
stále častejšie stávajú súčasťou zbierok 
významných svetových múzeí. Pove-
domie o úspechoch domácich autorov 
v zahraničí je však relatívne nízke, 
vedecké spracovanie faktov, ich kritická 
analýza aj lokálna medializácia chýbajú. 
Medzinárodný úspech je vo všeobec-
nosti považovaný za jednu z najvyšších 
dosiahnuteľných mét, a to tak v ka-
riére umelca, ako aj v mnohých iných 
odboroch – vo vede, športe, biznise aj 
politike. A izolácia každej umeleckej 
scény je do značnej miery dôsledkom 
nedostatočných medzinárodných kon-
taktov v minulosti.

Ako je však možné zaujať mienkotvor-
ných kurátorov rozhodujúcich o akvi-
zíciách do najvýznamnejších svetových 
múzeí tak, aby sa aj umenie z periférie 
dostalo do ich pozornosti? Medzinárod-
né renomé a úspech umelca za hrani-
cami svojho regiónu je podobne ako 
život sám súčtom jedinečných súvislostí 
a okolností. Sochár Jozef Jankovič 
povedal, že „nehoda a náhoda môže hrať 
v živote umelca podstatne význam-
nejšiu rolu ako talent a vzdelanie“. Po-
dobne, ako vytvoriť kvalitné umelecké 
dielo nie je obvykle možné len vďaka 
dobrému vzdelaniu a strategickému 
plánovaniu, ani úspešná kariéra umelca 
nie je celkom skonštruovateľná a už 
vôbec nie predvídateľná. Ak sa aj talent, 

STRATEGIES OF SUCCESS
 
Diela slovenských umelcov zastúpených v zbierkach zahraničných múzeí

SKAlex Mlynárčik 
Tri grácie II. / Three Graces II., 1967—1992 
V majetku autora / Courtesy of the Artist 
foto: Filip Trubač



→ duul.cz @dum_umeni

skills and the right ratio of accidents 
and coincidences are mixed in the 
right proportions, several other factors 
are still needed. Among other things, 
the right timing, intellectual honesty, 
author's consistency, systematicity  
and perseverance.

The exhibition Strategies of Success 
presents works of art by Slovak authors 
who are represented in the collections of 
major world museums, but it is not just 
a schematic import of works from world 
capitals. It is a selection of key works to 
the development of Slovak and Central 
European conceptual art, which have 
traveled around world museums, but not 
all of them are represented in museum 
collections. The exhibition is a kind of 
"dream of a museum", a selection of wor-
ks from the property of authors, private 
collections and museum collections, 
which together could create a represen-
tative collection.

The concept displayed is therefore, in 
a sense, a compromise based on available 
alternatives — not all major museums 
are open to the lending of works from 
their deposits.

We invite the audience to patient  
reading, active perception, playful  
participation and critical analysis.

Juraj Čarný, curator of the exhibition

Contemporary Slovak, but also Czech, 
Polish and Hungarian visual art are 
increasingly becoming part of the 
collections of major world museums. 
However, awareness of the achieve-
ments of domestic authors abroad is 
relatively low in their countries. Scien-
tific processing of facts, their critical 
analysis and local media coverage are 
lacking. International success is gene-
rally considered to be one of the highest 
achievable goals, both in the career of 
the artist and in many other fields - 
science, sports, business and politics. 
And the isolation of each art scene is 
largely due to a lack of international 
contacts in the past.

But how is it possible to attract 
opinion-forming curators deciding 
on acquisitions to the world's most im-
portant museums so that art from the 
periphery comes to their attention? The 
international reputation and success of 
the artists beyond their region is, like 
life itself, the sum of unique contexts 
and circumstances. The sculptor Jozef 
Jankovič said that "accident and chance 
can play a much more important role in 
an artist's life than talent and educa-
tion". Just as creating a quality work of 
art is usually not only possible thanks to 
good education and strategic plan-
ning, a successful artistic career is not 
entirely constructable and no longer 
predictable at all. If talent, education, 

STRATEGIES OF SUCCESS
 
Works by Slovak Artists represented in the Collections of Foreign Museums

Maria Bartuszová
Stano Filko 

Július Koller 
Miloš Laky 

Ján Mančuška 
Stano Masár 

Alex Mlynárčik  
Ilona Németh 
Roman Ondak

Tomáš Rafa
Ján Zavarský

Kurátor / Curator
Juraj Čarný

EN
Stano Masár 
Relocated Spaces / Tate Modern Corner, 2012
V majetku autora / Courtesy of the Artist 
foto: Zsófia Szabó, Ludwig Museum  
— Museum of Contemporary Art, Budapest

Stano Filko 
Ženský prsník / Female Breast, 1966 
Zapožičané zo zbierky / Courtesy  
Artandconcept Gallery, Prague

Ján Mančuška:  
800 spôsobov, ako popísať stoličku / 800 Ways to Discribe a Chair, 2004
Vo vlastníctve / Courtesy Ján Mančuška Estate, Andrew Kreps Gallery 
New York, Meyer Riegger Berlin / Karlsruhe
foto: Filip Trubač

Tomáš Rafa 
Euro Maidan Kiev, Ukraine, 2014 
V majetku autora / Courtesy of the Artist 

Roman Ondak 
Antinomads, 2000, séria 12 pohľadníc / series of 12 postcards,  
nekonečný reprint / endless reprint, edícia / edition 1 + 2 A.P., ½ A.P.
Zapožičané zo zbierky / Courtesy Galerie Martin Janda, Vienna
foto: Filip Trubač

 

17. 5.  →  úterý   
18.00 
Konec začátku  
—  komentovaná prohlídka v Galerii 2 

s umělcem Markem Šilpochem

19.00 
Alfred Czital & Vojta Groot live gigs 
—  Ambientní vystoupení pražského 

producenta elektronické hudby  
a DJ Alfreda Czitala, rezidenta 
prominentního techno klubu Ankali 
známého především skrze platformu 
Harmony Rec., jejíž akce ko-kurátoruje. 
Hudebně tento večer také podpoří  
Vojta Groot svým živým  
ambient-noisovým vstupem.

20. 5.  →  pátek  
18.00 
Feel-links 
—  Audiovizuální performance studentů  

ateliéru Fine Art – Photography FUD 
UJEP, která je výstupem z předmětu  
New Media II

24. 5.  →  úterý  
15.00 
Synth workshop #2 
—  Volně navazující setkání u syntezátorů 

s Vojtou Grootem zaměřené  
na získání praktických dovedností  
pro vlastní tvorbu a živé jamování.  
Kapacita omezena, nutná rezervace 
nejpozději do pátku 20. 5. na adrese 
workshopemail@seznam.cz 

 

25. 5.  →  středa   
17.00 
Tate Modern Corner 
—  umělecká intervence do výstavy 

Strategies of Success. Zástupci ústecké 
umělecké scény dočasně pojednají dílo 
Stana Masára — Tate Modern Corner.

18.00 
STUDIO 3 — INFORMEL 
—  Oděvní performativní přehlídka 

kreativního týmu STUDIO 3, který 
představí kolekci INFORMEL nesoucí 
se v duchu stejnojmenného výtvarného 
směru. V oděvech jsou reflektovány 
umělecké elementy, které jsou zachycené 
ve zpracování materiálů, struktur 
a oděvní formě.  
 
Následovat bude AFTERPARTY 
DIPLOMEK FUD UJEP a live DJ.

31. 5.  →  úterý  
17.00 
Ukrajinský literární večer 
—  Radek Fridrich provede večerem 

nad autorským čtením se svými 
hosty: spisovatelem, překladatelem 
a redaktorem Aleksejem Sevrukem 
a básníkem a performerem  
Patrikem Linhartem.

1. 6.  →  středa  
15.30 
Předlická kolejnička 
—  9. ročník tradičního závodu ulicemi 

Předlic, který vyvrcholí před Domem 
umění Ústí nad Labem slavnostním 
vyhlášením vítězů a předáním cen. 
Startovné zdarma, účast od 15 let. 

18.00 
Hladce obrace: od sebe sama,  
kolem prázdna a skrze něj 
vernisáž v Galerii 2 
—  V rámci zahájení výstavy proběhne 

komentovaná prohlídka s kurátorkami 
— studentkami Kurátorských studií 
FUD UJEP, performance umělce Lukáše 
Hofmanna Kefírové mléko a zvuková 
performance BIOMOTION umělkyně 
Markéty Kubíčkové.

 

2. 6.  →  čtvrtek
Autobus za uměním PRAHA ↔ ÚSTÍ 
—  V rámci dne otevřených dveří FUD UJEP 

bude uspořádána jízda autobusu z Prahy 
do Ústí nad Labem a zpět. Navštívit bude 
možné komentované prohlídky výstav 
v Domě umění Ústí nad Labem a výstavy 
závěrečných prací na FUD UJEP.  
Nutná rezervace na duul@ujep.cz 
nejpozději do úterý 31. 5.

19.30 
Čermák a Staněk Comedy 
—  Stand-up comedy večer v režii  

Miloše Čermáka a Luďka Staňka.

 

7. 6.  →  úterý  
19.00 
ZVUKOVÉ ODRAZY #16:  
Stefan Tiefergraber 
—  Další díl z cyklu performancí na pomezí 

experimentální hudby a zvukového 
umění v režii studentů a vedoucích 
ateliéru Time-Based Media FUD UJEP.

 

10. 6.  →  pátek  
10.00—19.00 
Muzejní noc  
v Domě umění Ústí nad Labem 
—  Bojovka a galerijní animace pro děti, 

ping-pong s ústeckými osobnostmi, 
rituální příprava jídla, komentované 
prohlídky výstav, workshop.

 

16. 6.  →  čtvrtek  
16.00 
 MoMA Space 
—  umělecká intervence do výstavy 

Strategies of Success. Studenti  
FUD UJEP dočasně pojednají dílo  
Stana Masára — MoMA Space.

18.00 
AMRO — Art Meets  
Radical Openness in House of Arts 
—  Zvuková performance propojená online 

pojednávající zvuk jako hmotu.

21. 6.  →  úterý  
16.00 
MONOCHROM — kurz Akvarelu 
—  Kurz zaměřený na techniku a postupy 

akvarelové malby pod vedením  
Aliny Mamedové. Nutná rezervace na 
adrese hannah.sedlackova@gmail.com 
nejpozději do neděle 19. 6.  
Workshop je určen pro dospělé.

28. 6.  →  úterý
18.00 
Válečná fotografie dnes 
—  Prezentace projektů válečné fotografky 

Jarmily Štukové a jejích hostů.

18.00 
Galerijní jóga  
—  Univerzální lekce jógy s profesionální 

lektorkou, vstup zdarma. Nutná rezervace 
na adrese hannah.sedlackova@gmail.com 
nejpozději do neděle 26. 6.

DOPROVODNý 
PROGRAM
Květen / Červen


