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Roman Ondak, Dobré pocity v dobrých časoch, 2003, foto: Julia Schäfer, GfZK Lipsko

Strategies of Success

Július Koller, U.F.O. - NAUT J.K., 1970. Autor fotografie: Milan Sirkovský,
Autor reprodukcie: Martin Polák, Vlastník reprodukcie: Artandconcept Gallery, Praha

Súčasné slovenské, ale rovnako české,
poľské a maďarské vizuálne umenie
sa stále častejšie stávajú súčasťou
zbierok významných svetových múzeí.
Povedomie o úspechoch domácich
autorov v zahraničí je však relatívne
nízke, vedecké spracovanie faktov, ich
kritická analýza aj lokálna medializácia
chýbajú. Medzinárodný úspech je vo
všeobecnosti považovaný za jednu
z najvyšších dosiahnuteľných mét, a to
tak v kariére 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
kontaktov v minulosti.

Ako je však možné zaujať mienkotvorných
kurátorov rozhodujúcich o akvizíciách do
najvýznamnejších svetových múzeí tak,
aby sa aj umenie z periférie dostalo do
ich pozornosti? Medzinárodné renomé
a úspech umelca za hranicami 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 významnejšiu rolu ako talent
a vzdelanie“. Podobne, 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,

vzdelanie, schopnosti a správny pomer
nehôd a náhod namixujú v správnom
pomere, ešte stále je potrebných niekoľko
ďalších faktorov. Okrem iného správne
načasovanie, intelektuálna poctivosť,
autorská konzistentnosť, systematickosť aj
vytrvalosť.
Výstava Strategies of Success predstavuje
diela slovenských autorov, ktorí sú
zastúpení v zbierkach významných
svetových múzeí, nie je však iba
schematickým 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 zastúpené.
Výstava je akýmsi „snom o múzeu“, výberom
diel z majetku autorov, súkromných 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
významné 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

Roman Ondak

*1966 — Žilina

Roman Ondák je spomedzi žijúcich aj nežijúcich slovenských autorov, skrátka
v dohľadateľnej histórii slovenského umenia v medzinárodnom prostredí
nespochybniteľne najrešpektovanejším autorom. Jeho zastúpenie v najvýznamnejších
medzinárodných zbierkach je bezprecedentné – nájdete ho v MoMA New York,
Tate Modern v Londýně, Centre Pompidou v Paříži a mnohých ďalších.
Získal prestížnu cenu Lovis Corinth Prize (2018), vystavoval na benátskom Bienále
(1999, 2003, 2009, 2011), kasselskej Documente (2012) aj Manifeste. Je zastúpený štyrmi
renomovanými komerčnými galériami - Galerie Martin Janda vo Viedni, gb agency v Paríži,
Esther Schipper v Berlíne (do roku 2015 Johnen Galerie) a Kurimanzutto v Mexico City
a New Yorku. Tie jeho diela vystavovali na veľtrhoch ako Art Basel, Art Basel Miami Beach,
Art Basel Hong Kong, Frieze, FIAC, ARCO, Art Cologne a Vienna Contemporary.

Roman Ondak, Antinomads, 2000, séria 12 pohľadníc, nekonečný reprint,
edícia 1 + 2 A.P., ½ A.P., Zapožičané zo zbierky Galerie Martin Janda, Vídeň, foto: Filip Trubač

*1936 — Praha / †1996 —Košice

Maria Bartuszová, pohľad do výstavy v Zacheta – National Gallery of Art Varšava, foto: Soňa Bartuszová

Maria Bartuszová prežila svoj tvorivý život v relatívnej izolácii vo východoslovenskej
metropole – Košiciach ako pomerne málo známa a nedocenená autorka. V Bratislave
nemala Maria Bartuszová počas svojho života žiadnu samostatnú výstavu, v jej rodnej
Prahe ju dokonca nemala dodnes. Celkovo počas života usporiadala len tri samostatné
výstavy. Dnes ju, naopak, môžeme označiť za najoceňovanejšiu slovenskú autorku vôbec
a jej medzinárodný dosah aj naďalej prudko rastie. Medzníkom v medzinárodnom
zviditeľnení Marie Bartuszovej sa stala účasť na Documente 12 v Kasseli. Aj vďaka tejto
výstave nájdeme dnes jej diela v zbierkach Tate Modern v Londýne, Centre Pompidou
v Paríži, KONTAKT vo Viedni, Múzeu moderného umenia vo Varšave, Goetz Collection
v Mníchove, Muzeum Susch vo Švajčiarsku a ďalších. Samostatná retrospektíva
v Tate Modern v Londýne je plánovaná na September 2022.

Maria Bartuszová

Alex Mlynárčik

*1934 — Žilina

Alex Mlynárčik je zakladateľskou osobnosťou konceptuálneho a akčného umenia na
Slovensku. Od 60. rokov sa suverénne pohyboval v medzinárodnom prostredí, bol osobným
priateľom popredných svetových kritikov aj umelcov, vystavoval na rešpektovaných
výstavách a časť života prežil v Paríži. V zahraničí zrealizoval 29 samostatných
a 75 skupinových výstav a patril k medzinárodne najrešpektovanejším slovenským
autorom 60. a 70. rokov. Paradoxne však dnes nie je zastúpený v žiadnych významnejších
muzeálnych zbierkach a vypadol aj z väčšiny sumarizujúcich výstav umenia strednej
európy, ktoré sa konali v posledných rokoch (International Pop vo Walker Art Center
v Minneapolise, Dallas Museum of Art, Philadelphia Museum of Art a Tate Modern Londýn
Výstava The World Goes Pop – The East Side Story v Ludwigovom múzeu v Budapešti).
Celý život bojoval s komunizmom, aj keď treba pripustiť, že sa v jeho zvrátených
štruktúrach naučil pohybovať mimoriadne efektívne, úspešne a navyše vynaliezavo.
Svoje výpravné akcie, happeningy a slávnosti dokázal napriek nekompromisnosti
komunistickej diktatúry nielen organizovať, ale aj finančne zabezpečiť primárne
vďaka realizáciám v architektúre.

*1937 — Veľká Hradná / †2016 — Bratislava

Alex Mlynárčik, Tri grácie II., 1967—1992, V majetku autora, foto: Filip Trubač

Stano Filko bol najvšestrannejším a najradikálnejším umelcom slovenskej umeleckej
scény od 60. rokov – zasiahol do takmer všetkých vývojových tendencií. Býva označovaný
ako „neoavantgardista z povolania“. Ako jediný z autorov zaradených na túto výstavu
časť svojho života prežil v emigrácii. Od roku 1981 žil v Nemecku a neskôr v New Yorku.
Na odporučenie Josepha Beuysa vystavoval na Documente 7 v Kasseli (1982) ako prvý
slovenský autor vôbec. V New Yorku mal samostatnú výstavu v P.S.1., vystavoval v Brooklyn
Museum for Contemporary Art, jeho dielo zakúpilo do zbierok Guggenheimovo múzeum.
Do Bratislavy sa vrátil po Nežnej revolúcii – v roku 1990. Mal jedinečnú príležitosť
spoznať fungovanie zahraničných umeleckých scén, umelcov, kurátorov, galeristov, aj
pravidelne navštevovať múzeá, galérie, ateliéry. Filko žil vo vesmíre, ktorý si sám vytvoril,
permanentne ho pretváral a prispôsobovanie sa okolitému svetu, pravidlám umeleckého
sveta a spoločenským konvenciám nepatrilo k jeho prioritám. Napriek tomu priťahoval
mimoriadnu pozornosť významných domácich aj zahraničných teoretikov a kurátorov.
Vystavoval viackrát na Parížskom Bienále, Lyonskom Bienále, Benátskom Bienále,
je zastúpený v zbierkach Tate Modern Londýn, MoMA New York, Guggenheim
Museum New York, Kunstmuseum Basel, MuMOK Viedeň, Generali Foundation Viedeň,
KONTAKT Viedeň, Folkwang Museum Essen, Moderna galerija Ljubljana a ďalších.

Stano Filko, Ženský prsník, 1966, Zapožičané zo zbierky: Artandconcept Gallery, Praha

Stano Filko

Július Koller

* 1939 — Piešťany / †2007 — Bratislava

Július Koller bol tichým konceptualistom a neoavantgardistom, ktorý vďaka úzkej
spolupráci s Romanom Ondakom a kurátorkou Kathrin Rhomberg získal vo svete
mimoriadne uznanie. Zúčastnil sa výstav Face a l’histoire v Centre Pompidou v Paríži
(1997), Aspekte | Positionen v MuMOKu vo Viedni (1999); Global Conceptualism:
Points of Origin 1950s—1980s, Queens Museum of Art, New York (1999); Utopia Station
na 50. benátskom Bienále (2003); Promesses du Passée v Centre Pompidou (2010);
International Pop, Walker Art Center, Minneapolis (2015), Ostalgia a Report on the
Construction of a Spaceship Module v New Museum, New York a i. Samostatnú výstavu
mu usporiadal MuMOK vo Viedni, Garage Museum of Contemporary Art v Moskve,
Múzeum moderného umenia vo Varšave, MUSEION v Bozen aj Múzeum súčasného umenia
v Zagrebe. Zastupuje ho Martin Janda Gallery vo Viedni, gb agency v Paríži,
The Mayor Gallery v Londýne a SODA Gallery v Bratislave. Je zastúpený v zbierkach:
Centre Pompidou, Tate Modern Londýn, KONTAKT Viedeň,
Generali Foundation Viedeň a ďalších.

Július Koller, UFO, textkarta, 1970, pečiatková tlač na papieri, Zapožičané zo zbierky: Artandconcept Gallery, Praha

Ilona Németh,Polyfunkčná žena, 1996, zvukový objekt
Zapožičané zo zbierky Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art Budapešť, foto: Martin Marenčin

Ilona Németh

*1963 — Dunajská Streda

Ilona Németh je pionierkou rodového, public artového, site-specific a context -sensitive
umenia. Nie je klasickým príkladom feministickej a aktivistickej autorky, skôr angažovanej
umelkyne systematicky sa venujúcej spoločenským, politickým, rodovým aj náboženským
témam. Štúdium v Budapešti a príslušnosť k maďarskej menšine jej otvorili dvere do
viacerých významných maďarských múzeí a ich zbierok, najsystematickejšie sa jej
venuje Ludwig Museum v Budapešti. Vystavovala na 49. Benátskom Bienále (2001),
na Dokumente (2022), na After the Wall (1999) v Moderna Museet v Štokholme
a Hamburger Bahnhof v Berlíne, Aspects/Positions (1999) a Gender Check (2009)
vo viedenskom MuMOKu. Jej diela sú zastúpené v Ludwig Museum Budapešť,
Institut of Contemporary Art Dunaújváros, Városi Múzeum Györ, Institut
of Contemporary Arts Miškolc, National Centre for Contemporary Arts v Moskve
a New Bedford Whaling Museum v Massachusetts.

Ján Mančuška

*1972 — Bratislava / †2011 — Praha

Ján Mančuška bol predstaviteľom postkonceptuálnej tradície, aktívne problematizujúcej
jazyk v procese rozprávania, zaoberal sa komunikáciou existenciálnych, skutočných
príbehov. Aj keď bol jeho osobný aj profesionálny život úzko zviazaný s českou umeleckou
scénou, vždy sa považoval za Slováka, preto bol zaradený aj na túto výstavu. Vystavoval na
Benátskom Bienále (spoločne so Stanom Filkom a Borisom Ondreičkom), na Manifeste 4
vo Frankfurte, v New Museum v New Yorku, v Tate Modern v Londýne, na Biennale Berlin
aj v MuMOKu vo Viedni. Jeho diela sa nachádzajú v zbierkach MoMA v New Yorku, Centre
Pompidou v Paríži, Sammlung des Bundes v Bonne, FRAC Lorraine v Metz, ThyssenBornemisza Art Contemporary a KONTAKT vo Viedni, v Museum Sztuki v Lodži. Zastupujú
ho prestížne galérie Andrew Kreps Gallery v New Yorku, Meijer Rieger Gallery v Berlíne
a Hunt Kastner Gallery v Prahe. Ján Mančuška ako jediný z autorov na tejto výstave zomrel
predčasne, ako 39-ročný. Jeho galeristi, priatelia aj správkyňa Jan Mancuska Estate –
Julia Holz naďalej aktívne pracujú na medzinárodnom zviditeľňovaní jeho tvorby. Pokiaľ
u starších autorov po smrti obvykle dochádza k nárastu záujmu, český J&T Banka Art Index
dokumentuje od roku 2015 postupný pokles ratingu. V rokoch 2014 a 2015 bol
ešte na piatom mieste rebríčka, v ďalších rokoch postupne klesal a aktuálne
sa nachádza až na 26. priečke.

*1979 — Žilina

Ján Mančuška, 800 spôsobov, ako popísať stoličku, 2004, Vo vlastníctve Ján Mančuška Estate,
Andrew Kreps Gallery New York, Meyer Riegger Berlin / Karlsruhe

Tomáš Rafa, Euro Maidan Kiev, Ukraine, 2014, V majetku autora

Tomáš Rafa sa v tichosti a bez medializácie stal jedným z najvýznamnejších svetových
umelcov pôsobiacich na YouTube. Päť jeho videí prekročilo milión videní, jedno - z vojny
na Ukrajine dokonca atakovalo hranicu 5 miliónov. Niekoľko ďalších videí sa k miliónu
videní blížilo. Celkový počet pozretí jeho videí na YouTube bol 19 449 303. V auguste
2021 bol na základe pravidiel spoločnosti YouTube kanál Tomáša Rafu – Rafavideoart
zrušený. Tomáš Rafa je videoumelec a fotograf, ktorý svojou tvorbou programovo bojuje
proti nacionalizmu, rasizmu, xenofóbii a všetkým prejavom extrémizmu. Pravidelne
organizuje workshopy a happeningy pre rómske deti, dokumentuje extrémistické, prevažne
ultrapravicové, protirómske, protiimigrantské a proti LGBTI zhromaždenia a protesty.
Pravidelne dokumentuje protesty v Poľsku, Maďarsku, Čechách, ale aj v New Yorku,
Hongkongu, stredomorských utečeneckých táboroch a inde. Zastúpený vo významných
svetových zbierkach zatiaľ Tomáš Rafa nie je. Ako jeden z mála slovenských autorov mal
samostatnú výstavu v MoMA PS1 v New Yorku.

Tomáš Rafa

Stano Masár

Stano Masár, Relocated Spaces / Tate Modern Corner, 2012, V majetku autora
foto: Zsófia Szabó, Ludwig Museum — Museum of Contemporary Art, Budapešť

*1971 — Bratislava

Stano Masár je hravý postkonceptuálny umelec rozvíjajúci stratégie manipulácie,
transformácie, interpretácie, context sensitive, site specific inštalácie a inštitucionálnej
kritiky. Vedome sa hlási k odkazu dadaizmu, neodadaizmu, Fluxusu, minimalizmu
a konceptuálneho umenia. Rozvíja dedičstvo Kazimira Maleviča, Ivesa Kleina, ale
predovšetkým svojho „krstného otca“ – Marcela Duchampa. Zo slovenských autorov
rozvíja dedičstvo konceptualistov Ľubomíra Ďurčeka a Júliusa Kollera. Výstavy Strategies
of Success sa nezúčastňuje preto, že by bol zastúpený v zbierkach MoMA New York
a Tate Modern v Londýně, ale svojimi dielami – MoMA Space a Tate Modern Corner
hravo komentuje inštitucionálny kontext a zároveň publiku demokraticky umožňuje
parazitovať na mocenskej hre, ktorú tieto svetové inštitúcie vytvárajú.

Dům umění
Ústí nad Labem

Pohled do výstavy: Milan Kozelka – Na cestě, Kurátoři: Pavlína Morganová, Vladimír Havlík a Jana Písaříková, foto: Filip Trubač

Fakulta umění a designu Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně otevírá po komplexní
rekonstrukci Dům umění Ústí nad Labem –
jedinečnou na prezentaci, produkci
i výzkum umění zaměřenou instituci
využívající zázemí domovské univerzity
rozkročeného mezi aktuální uměleckou
tvorbou a vzdělávacími, vědeckými
i sociálně angažovanými aktivitami.
Dům umění Ústí nad Labem disponuje
téměř 700 m2 výstavní plochy,
multifunkčním sálem pro 80 diváků
určeným pro experimentální audiovizuální,
performativní a hudební představení,
rezidenčním ateliérem, workshopy
specializovanými na nová média a grafické
techniky sloužícími studentům i veřejnosti
a v neposlední řadě rozsáhlým zázemím
vhodným pro umělecké vzdělávání
a různorodé společenské aktivity.
Dům umění Ústí nad Labem představuje
kvalitní institucionální zázemí splňující
mezinárodní standardy pro prezentaci
výstav a uměleckých děl a jeho prostorový
i technologický potenciál dovoluje
plnohodnotné zapojení do prestižních

grantových schémat a náročných
mezinárodních produkcí.
Jak tento bělostný fundament přispěje
ke kulturnímu potenciálu fakulty,
která ho provozuje, univerzity, které
je součástí, města, které z vlastní vůle
reprezentuje ve svém názvu a kraje, jehož
celkovou rekonstrukci vnímá jako jeden
z podstatných cílů svého dlouhodobého
usilování?
Pro Fakultu umění a designu jistě
představuje směr nového rozvoje, který
vede k posilování úplnosti vzdělávacích
procesů na pomezí osvojování si oborových
znalostí či dovedností a autentické
tvorby s aspekty uměleckého a rovněž
teoretického výzkumu i bohatého
socializačního potenciálu.
V kontextu Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně se stane nejen
místem multioborových spoluprací
propojujících uměleckou kreativitu
s podněty přicházejícími z humanitních,
společenskovědních a rovněž
přírodovědných či technických oblastí,

ale také půdou pro naplňování komunitní
zodpovědnosti vetknuté do DNA této
instituce.
Tváří v tvář Ústí nad Labem ho lze vnímat
jako impuls k dokončení lokální kulturní
emancipace, neboť jeho otevření a rozvoj
navazují na bohatou tradici autentické
a v českém i mezinárodním prostředí
oceňované místní současné výtvarné
scény, která řadí toto město mezi živá
a nepřehlédnutelná umělecká centra.
Uprostřed Ústeckého kraje bude
symbolickým majákem signalizujícím
trasu k nezbytné hluboké transformaci
vyrůstající ze společně vnímané
environmentální a také sociální
odpovědnosti, v rámci které bezesporu
sehrají nezastupitelnou úlohu kulturní
a kreativní průmysly jako nástroj využitelný
pro posilování všeobecné udržitelnosti
a kvality života.
Návštěvníci přicházejí do Domu umění Ústí
nad Labem po novém mostě a takovým
solidním mostem je zároveň sama tato
instituce. Spojuje různorodé a často

zdánlivě protikladné světy umění a vědy,
emocí a racionality, nekonečné tvůrčí
svobody i empatické zodpovědnosti.
Překlenuje propasti sílícího nezájmu
a neporozumění, neboť přistupuje
s respektem ke každému, kdo je součástí
komunity. Je nástrojem k dosažení
ambiciózních kulturních cílů či realizaci
výzkumných záměrů a zároveň nabízí
prostor pro přátelské schůzky a sousedská
posezení. Dům umění Ústí nad Labem
je vším, čím je i pospolitost, která ho
obklopuje, prostupuje jím a vdechuje mu
život prostřednictvím společných tužeb,
podnětů, aktivit a setkání.
Michal Koleček
Ředitel Domu umění Ústí nad Labem

Čelem k umění: ORBITA — LOPEROHUNT, Hudebně-taneční dialog, foto: Filip Trubač

Vernisáž výstavy: Marek Šilpoch — Konec začátku, Galerie 2, Kurátorka: Kristýna Hájková, foto: Filip Trubač

Čelem k umění: Liam Gillick — The Knot of Which I Speak Cannot Be Knotted,
Online přednáška v multifunkčním sále DUÚL, foto: Filip Trubač

Performovat za socialismu a performovat za kapitalismu, Moderovaná diskuze s Janou Orlovou, Jiřím Kovandou a Vladimírem Havlíkem,
foto: Šimon Roubal

Hladce obrace:
Od sebe sama,
kolem prázdna
a skrze něj

Dominik Bek, Drobné artefakty, 2022, foto: Archiv autora

Vystavující:
Dominik Bek, Veronika Bromová,
Seiko Hihara, Lukáš Hoffman, 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

Zrychlený způsob života definuje podobu
našich společenských vazeb. Zdá se, že
jsme spolu propojeni více než kdy jindy
a konfrontováni s nekonečným množstvím
spletitých příběhů ať už v naší rodině,
či v širším okolí. Každý den vstupujeme
do styku s jinými lidmi, s mnoha věcmi,
proto jen zřídka kdy máme čas a prostor
cítit se vnitřně v souladu sami se sebou
a s přítomným okamžikem. Chvilek, které
můžeme sdílet intimně a které máme pro
sebe, stále ubývá. Můžeme se cítit ztraceni,
odcizeni, odděleni od svého nitra.
Abychom se mohli znovu napojit na
přirozenou intuici a vnitřní Já, je zásadní
nalézat vlastní způsoby, jak být vědomě
přítomni. Pomocí takových okamžiků
zřetelně vymezujeme vztah Já – svět.
Hledáme rovnováhu mezi přáním někam
patřit a touhou se lišit. Chceme na sebe
upozornit, vystoupit z davu, být jiní než
ostatní, ale zároveň být ukotveni v celku.
Obě tyto protikladné tužby jsou součástí

naší existence, často však může vzniknout
uzel, znejasnění, kde jedna z nich končí
a druhá začíná.

hranice mezi automatizovaným procesem
každodenních úkonů a náhlými momenty
vytržení.

Pomocí individuálních gest máme možnost
své touhy od sebe rozeznávat. Rozlišujeme
jejich nuance, kultivujeme je. Díky tomu
si uvědomujeme, že ve světě jsme všichni
spolu, zároveň každý za sebe. Chceme se
seberealizovat, ověřit si individualitu buď
jako Já jsem, nebo jako jsem součástí této
rodiny, této komunity, této subkultury.
Vytváříme si své osobní rituály, které nás
ukotvují a podporují naše sebeuvědomění.

Skrze intersubjektivní pojetí výstavy
hledáme sdílené hodnoty a podstatu
našich rituálů. Sledujeme celé spektrum
ritualizovaných činností. Jsou to právě
takové aktivity, jejichž nenaplnění nás činí
nejistými, nervózními, osamělými nebo
zranitelnými.

Téma osobních rituálů při tom otevírá
uvažování nad tělesností a doteky. Skrze
ně poznáváme nejen své bezprostřední
okolí, ale i vlastní tělo, kterému pak lépe
porozumíme a pečujeme o něj. Rituál může
být prostředkem, jak se ujistit o vlastní
existenci, která je součástí řádu světa,
propojuje nás s ním, ale zároveň nás
vyčleňuje z davu. Je nástrojem pro hledání

Výstava hledá odpovědi na elementární
otázky, které nám pomáhají porozumět
sami sobě i okolnímu světu. Kam patříme?
Kdo jsme? Kým můžeme být? Každá
umělkyně a umělec pro výstavu vytváří
dílo, kterým artikuluje svůj vlastní příběh
prostředkující odlišná vnímání různých
realit. Jejich díla jsou reflexí vlastních
prožitků, probouzejí emoce a umožňují
sdílení subjektivně prožívaných příběhů.
Rozmanitost rituálů vybízí k pestrosti
vyjádření. Vede každou umělkyni a umělce

ke specifickým, pro ně relevantním
gestům a médiím. Umělkyně a umělci
se prezentují malbou, grafickými listy,
instalacemi, zvukovými a interaktivními
objekty. Výstavou výrazně prostupuje
motiv látky, drapérie, prošívání a intimního
doteku. Skutečné uzly v tkanině a zároveň
pomyslné uzly mezilidských vztahů
či různých setkání jsou synonymem
provázanosti našich rituálů, které vedou
k sebepoznání putujícímu od sebe sama,
kolem prázdna a skrze něj.
Výstavní projekt připravily studentky
1. ročníku navazujícího magisterského
studijního oboru Kurátorská studia na
Fakultě umění a designu Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Galerie 2

Dominik Bek, Drobné artefakty, 2022, foto: Archiv autora

Seiko Hihara, Kruh v Červené, 2021, foto: Johana Pošová

2. 6.—2. 7. 2022

Doprovodný program →duul.cz
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.

Noviny vycházejí u příležitosti výstav
Strategies of Success: Díla slovenských umělců
zastoupených ve sbírkách zahraničních muzeí
12. 5.—2. 7. 2022
Kurátor: Juraj Čarný
Hladce obrace:
Od sebe sama, kolem prázdna a skrze něj
2. 6.—2. 7. 2022
v Galerii 2

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.

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, workshop.
16.00
— Komentovaná prohlídka výstavy
s kurátorem Jurajem Čarným

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

2. 6. → čtvrtek

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.

19.30
Čermák a Staněk Comedy
— Stand-up comedy večer v režii
Miloše Čermáka a Luďka Staňka.

28. 6. → úterý

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.

7. 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.

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.

Změna programu vyhrazena.
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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.

