
Klíčovou aktivitou nového nava-
zujícího projektu je uspořádání 
společné výstavní akce (ZAHRADNÍ 
SLAVNOST), na níž umělecké fakulty 
a univerzity představují svá vybraná 
umělecká díla široké veřejnosti. Jedná 
se především o tvůrčí výstupy studen-
tů a pedagogů z oblastí výtvarného, 
audio-vizuálního umění a designu, 
performativních a hudebních umění, 
které jsou v některých případech 
propojeny s vybranou oblastí místních 
kreativních průmyslů (v regionu 
vysoké umělecké školy nebo fakulty). 
Kromě klasických forem uměleckých 
výstupů ve výstavním sálu Domu umě-
ní v Ústí nad Labem (malba, socha, 
grafi ka, nová média, reklamní foto-
grafi e, grafi cký a produktový design) 
projekt zahrnuje i živé, do veřejného 
prostoru vstupující aktivity.

Skupinová výstava ZAHRADNÍ 
SLAVNOST se zaměřuje na ohledá-
vání tématu slavnosti z perspektivy 
společenských rituálů, latentně 
spojených s přírodními procesy, často 
reprezentovanými formou tradičních 
či naopak pokleslých socio-kulturních 
fenoménů. Samotný název výstavy 
přitom odkazuje k jednomu z klíčo-
vých dramatických děl Václava Havla, 
ve kterém je fenomén slavnosti ideolo-
gicky a mocensky instrumentalizován 
a deformován. Klíčový význam tohoto 
absurdního dramatu spočívá v kritice 
názorového konformismu, kariéris-
mu a morálního úpadku společnosti 
60. let minulého století. V obecnější 
rovině odkazuje ke kritice jakékoliv 
centrální mocenské struktury, která 
je schopna vyvinout si vlastní formu 
komunikace, která pečuje pouze 
o udržení vlastní ideologie a moci. 
Výstavní projekt se snaží uchopit 
tento odkaz se symbolickým přesa-
hem do současnosti a poukázat v této 
souvislosti právě na vysoké umělecké 
školy jako na instituce, které ve svém 
regionu neplní jenom vzdělávací funk-
ci, ale také prostřednictvím kulturní 
osvěty kultivují především místní 
prostředí, a to na mnoha úrovních 
(sociální, kulturní, duchovní, envi-
ronmentální, politické či ekologické). 
Autorky a autoři se snaží komunikovat 
kvalitu našeho života cestou osob-
ního kreativního nasazení v dílčích 
uměleckých, designérských, umělec-
ko-environmentálních nebo guerillo-
vých projektech. Zpytují například 
problematické zdroje vlastního kraje, 
konfrontují diváky s nejednoznačnou 
refl exí dávné minulosti a nepřiprave-
ností čelit i jejím temným stránkám, 
anebo se snaží konfrontovat rurální 
zvyky a tradice navázané na přírodní 
procesy s postindustriální společností. 
Původní Zahradní slavnost Václava 
Havla se tak může stát skutečnou 
oslavou kreativních, surreálných, 
vizionářských a zároveň funkčních 
projektů, které – ač mluví různými 
uměleckými a mediálními jazyky – 
sledují společný smysluplný cíl.

The project „Cooperation of art 

universities and faculties and local 

public partners and entities of cre-

ative industries on the presentation 

of educational and creative activity“ 

focuses on contemporary possibili-
ties to extend the internal level of art 
education towards future applicants, 
graduates and applied practice. This 
approach follows continuity with 
previous related projects (Art Calls! 
and STUDY ART realized at FaVU 
VUT in Brno), their sustainability and 
acceleration towards the develop-
ment of creative thinking are being 
accented. An important part of the 
project is the presentation of practice 
which extends the university process 
to implementation, presentation and 
further development in the area of 
creative industries in collaboration 
with regional public subjects.

The key activity of the new follow-up 
project is the organization of a group 
exhibition – GARDEN PARTY. Art 
faculties and universities will present 
selected creative outputs of students 
and teachers from the fi elds of visual 
and audio-visual arts, design, per-
formative arts and music production, 
which in some cases are connected to 
a selected area of local creative indus-
tries (in the region of given art college 
or faculty). In addition to the classical 
art-forms in the exhibition hall of the 
Ústí nad Labem House of Art (paint-
ing, sculpture, graphics, new media, 
advertising photography, graphic 
and product design), the project also 
includes live activities entering the 
public space such as environmental 
or guerilla projects and more.

The GARDEN PARTY exhibition exam-
ines the theme of the festival from the 
perspective of social rituals, latently 
connected with natural processes, 
often represented in the form of tra-
ditional or, on the contrary, degraded 
socio-cultural phenomena. The very 
title of the exhibition refers to one of 
Václav Havel‘s key dramatic work, in 
which the phenomenon of the festival 
is ideologically and power-instru-
mentalized and deformed. The major 
signifi cance of this absurd drama lies 
in the critique of opinion conformism, 
careerism and the moral decline of so-
ciety in the 1960s. On a more general 
level, it refers to the criticism of any 
central power structure that develops 
its own communication complex just 
for maintaining its own ideology and 
power. The exhibition project tries 
to symbolically update this legacy 
in contemporary society conditions 
and contextualize art schools as 
institutions that not only fulfi ll an 
educational function in their region, 
but also cultivate and educate the local 
environment on multiple levels (as so-
cial, cultural, spiritual, environmental, 
political or ecological fi eld). In partial 
artworks, authors comment on cur-
rent life standards qualities through 
personal creative statements. For 
example, exhibiting artists question 
the problematic resources of their 
own region, confront the audience 
with an ambiguous refl ection of the 
recent past and lacking capability to 
face its dark sides, or try to confront 
rural customs and traditions linked to 
natural processes with post-industrial 
society. Václav Havel‘s original Garden 
Festival dramatic work can thus 
stand as a real celebration of creative, 
surreal, visionary and at the same time 
functional projects which – although 
speaking diff erent languages and 
using various media – follow common 
meaningful goals.

Vystavující umělci/Artists:
Petra Bašnáková (FMK UTB Zlín)

Eva Bystrianská (ITF FPF SU Opava)
Hana Connor & Filip Jandourek (ITF FPF SU Opava)

Filip Čapek (FUA TUL Liberec)
Natália Drevenáková (FaVU VUT Brno)

Ondrej Kalužák (HF JAMU Brno)
Zdena Kolečková (FUD UJEP Ústí nad Labem)

Martina Kubalová (FMK UTB Zlín)
Pavla Nikitina (FaVU VUT Brno)
Libor Novotný (FU UO Ostrava)

Veronika Opatrná (FUD UJEP Ústí nad Labem)
Vítězslav Plavec (FUA TUL Liberec)

Lucie Polášková a Natálie Sodomková (FaVU VUT Brno)
Rohony & Lukáš Zálešák (FU UO Ostrava)

Jiří Suchánek (HF JAMU Brno)
Patrik Vanický (FUD UJEP Ústí nad Labem)

Dům umění
Ústí nad Labem 
House of Arts

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, Ústeckým krajem 

a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Dům umění
Ústí nad Labem 
House of Arts

Dům umění 
Ústí nad Labem
Klíšská 1101/129a
400 96

vedle vysokoškolských 
kolejí — K1, K2 
trolejbus — 57, 58, 59 
autobus — 2, 7, 18
zastávka Klíše Lázně

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

DumumeniUL
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Dům umění Ústí nad Labem
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Otevírací doba
úterý / čtvrtek / pátek 10—18
středa 10—19
sobota 10—16

Vstupné dobrovolné

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

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu

Vysoké učení technické v Brně, 
Fakulta výtvarných umění

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 
Fakulta multimediálních komunikací

Technická univerzita v Liberci, 
Fakulta umění a architektury

Ostravská univerzita, Fakulta umění

Slezská univerzita v Opavě, 
Filozofi cko-přírodovědecká fakulta, 

Institut tvůrčí fotografi e

Janáčkova akademie múzických umění 
v Brně, Hudební fakulta

→ duul.cz
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Projekt „Spolupráce uměleckých vyso-

kých škol a fakult s místními veřejnými 

partnery a subjekty kreativních prů-

myslů na prezentaci vzdělávací a tvůrčí 

činnosti“ je zaměřen na aktuální řešení 
propojení uměleckého školství na 
interní úrovni a jeho přesah směrem 
k budoucím uchazečům, absolventům 
nebo aplikační sféru a praxi. Oteví-
rají se díky tomu otázky návaznosti 
na předchozí projekty (Umění volá! 
a STUDY ART z FaVU VUT v Brně), je-
jich udržitelnost a akceleraci k rozvoji 
kreativního myšlení a učení. Důleži-
tou součástí projektu je prezentace 
takových projektů, které přesahují 
z vysokoškolského procesu do oblasti 
kreativních průmyslů a využívají ke 
své realizaci, prezentaci nebo dalšímu 
vývoji regionální veřejné partnery. 

Dne 9. 9. 2022 proběhne v prostorách 
Domu umění Ústí nad Labem seminář 
na téma sdílení příkladů dobré praxe 
v oblasti spolupráce s veřejnými part-
nery a subjekty kreativních průmy-
slů na prezentaci vzdělávací a tvůrčí 
činnosti.

Patrik Vanický
Evoluce nástrojem 

2022

Veronika Opatrná
Chatbot

2022

Zwahradní slavnost
The Garden Party

18/8—10/9/2022

Spolupráce uměleckých vysokých škol 
a fakult s místními veřejnými partnery a subjekty 

kreativních průmyslů na prezentaci 
vzdělávací a tvůrčí činnosti.

Dům umění Ústí nad Labem

hem do současnosti a poukázat v této perspective of social rituals, latently 



Zahradní slavnost 
The Garden Party
18/8 — 10/9/2022

Kurátorka výstavy / Curator:
Anna Vartecká

Architekt výstavy / Architect:
Jiří Bartoš

Produkce / Production:
Team DUÚL, Zita Šauerová, 
Eva Mráziková

Grafický design / Graphic design:
Přemysl Zajíček

Fakulta umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v  Ústí nad Labem 
fud.ujep.cz

Zdena Kolečková je intermediální 
umělkyně, profesorka, proděkanka 
pro tvůrčí činnost, vedoucí Katedry 
fotografi e a vedoucí ateliéru Fine 
Art – Photography na FUD UJEP 
v Ústí nad Labem. Autorka dlouho-
době zaznamenává „slepá místa“ na 
mapě našich národních i lokálních 
dějin a v paralele k tomu také dějin 
dalších národů. Tématy svých foto-
grafi í, kreseb a performancí (vyko-
řeněnost sudetské krajiny, historické 
pozůstatky původního německého 
osídlení v kontextu rodinných pří-
běhů, ekologické a sociální zatížení 
příhraničí) přesahuje ústecký neo-
konceptuální okruh a od 90. let 20. 
století významně přispívá do české 
i středoevropské umělecké scény. 

Veronika Opatrná v roce 2022 úspěš-
ně absolvovala magisterské studium 
ateliéru Grafi cký design na FUD UJEP 
v Ústí nad Labem. Mezi její největší 
úspěchy patří vydání bakalářské 
práce, knihy Starý lev a mladá opice, 
sbírky poezie jejího dědečka, vědce 
prof. RNDr. Zdeňka Opatrného, CSc. 
Pozitivní odezva veřejnosti na knihu 
ji inspirovala a od té doby ji zajímá 
využití síly designu ve větších pro-
jektech, a zvláště v těch, které mohou 
pozitivně ovlivnit svět kolem nás. 
V současné době se zabývá realizací 
své diplomové práce, projektu Chat-
bot Numi, robota, který odpovídá 
mladým lidem na otázky ohledně te-
rapie a duševního zdraví, v akcelerač-
ním programu Social Impact Awards.

Patrik Vanický je student ateliéru 
Přírodní materiály FUD UJEP v Ústí 
nad Labem. Dlouhodobě se soustředí 
na mezioborové přesahy a intuitivní 
proplouvání mezi volným uměním 
a dalšími humanitními a exaktními 
obory. Cílenou spekulací rozšiřuje 
diskuzi nad potenciálem uměleckého 
výzkumu, využitím inovativních udrži-
telných technologií a přírodních mate-
riálů a významem tradičního řemesla 
v kontextu současného designérství. 
Tyto tendence se propisují do jeho 
tvorby, v níž prorůstáním organických 
forem a nových technologií dospívá 
k čistě artifi ciálním objektům.

Institut tvůrčí fotografi e, 
Filozofi cko-přírodovědecká fakulta
Slezská univerzita v Opavě
www.slu.cz

Eva Bystrianská se narodila v Třinci, 
žije a pracuje v Jihlavě. Kromě foto-
grafování se zabývá grafi ckým de-
signem a ilustrací. Studuje na Institu-
tu tvůrčí fotografi e FPF SU v Opavě.  
S fotoaparátem se pohybuje převážně 
v krajině – v lesích, na předměstích, 
na sídlišti, jihlavských skládkách – 
často i na hranici mezi realitou a rea-
litou. Fotografi e s tématem životního 
prostředí refl ektují na jedné straně 
zaplňování prostoru odpadky a na 
straně druhé vznikající prázdnotu. 
Lesy mizející po masivní kůrovcové 
kalamitě na Vysočině či pustá zákoutí 
městské periferie jsou emotivně i iro-
nicky doplňovány sériově vyráběnými 
imitacemi přírody.

Hana Connor, volná fotograº a, 
narozena v roce 1980 v Praze. Vystu-
dovala fotografi i na TAFE University 
v australském Perthu a  v roce 2022 
dokončila magisterské studium na 
Institutu tvůrčí fotografi e FPF Slezské 
univerzity v Opavě. Její projekty byly 
vystavovány v řadě evropských galerií 
a publikovány v mnoha periodikách. 
Za soubor portrétů klimatických 
migrantů Black Tears byli s Filipem 
Jandourkem oceněni 1. cenou v sou-
těži Czech Press Photo 2017 a Siena 
Photography Awards 2020.
Filip Jandourek se narodil v roce 1978 
v Praze. Vystudoval pražskou Střední 
uměleckoprůmyslovou školu a ma-
gisterské studium na Institutu tvůrčí 
fotografi e FPF SU v Opavě. Opakovaně 
navštívil Ukrajinu, kde fotografoval 
české krajany, rodiny volyňských 
Čechů, i události na Majdanu v roce 
2014. Profesionálně spolupracuje s řa-
dou českých i zahraničních periodik. 
Své fotografi e vystavuje v Česku a také 
v Polsku, Německu, Rakousku, Francii, 
Chorvatsku nebo na Slovensku. 

Hudební fakulta
Janáčkovy akademie
múzických umění v Brně
www.jamu.cz

Ondrej Kalužák se narodil v Nitře, 
kde žil do svých osmnácti let. Hudbě 
se věnuje od raného mládí. Začínal 
houslemi a později samostudiem 
poznával kytaru, perkuse a také 
didgeridoo. Do Brna se přestěhoval 
v roce 2006, kdy započal studium 
aplikované informatiky na Masary-
kově Univerzitě. Později spoluzaložil 
brněnský bar Naproti. V současné 
době je studentem druhého ročníku 
oboru Kompozice se specializací 
na elektroakustickou hudbu na 
HF JAMU v Brně. Jako skladatel 
scénické hudby působí v brněnském 
nezávislém divadle BuranTeatr, 
kde pracoval také jako mistr zvuku. 
Spolupracoval s organizacemi Bílá 
holubice, Divadlo II. pád nebo spo-
lek Zdruhestrany.

Jiří Suchánek se od roku 2007 věnuje 
tvorbě trvalých audiovizuálních 
instalací, které často umisťuje do 
netradičních prostor (astronomická 
observatoř, jeskyně). Zkoumá tak 
trvanlivost elektronických médií 
v těžších klimatických podmínkách 
a nové formy komunikace multime-
diálního díla. Ve své tvorbě spojuje 
zvuk, světlo, objekty, mechaniku, 
elektroniku + kód s pečlivě vybraný-
mi prostory. Pro své instalace kompo-
nuje hudbu a vyvíjí vlastní software 
fungující často jako sonifi kační 
mezi-doménový mediátor. Zabývá se 
tvorbou a vývojem netradičních do-
tykových i bezdotykových hudebních 
nástrojů a programováním v hudební 
tvorbě, komponuje vícekanálové 
elektroakustické skladby. Vystupuje 
s elektronickou hudbou založenou 
na sonifi kaci atomových dat. 

Realizoval řadu dlouhodobých 
multimediálních instalací ve veřejném 
prostoru a na festivalech: CTM, 
UNSOUND, ICAD, NEXT, NCCA, STI-
MUL, ENH, NIME, klingt gut! atd. Od 
roku 2018 pořádá v Brně mezinárodní 
poslechové večery akusmatické hudby 
SONIX, které jsou zaměřeny na mul-
tikanálové elektroakustické skladby, 
prezentované ve tmě v sále Divadla 
na Orlí, (spolupráce prestižní školy 
Institute of Sonology, den Haag, NL, 
a JAMU v Brně).

Od roku 2009 je asistentem Kabi-
netu audiovizuálních technologií na 
FaVU VUT a od roku 2020 je stálým 
pedagogem na HF JAMU, v nově 
založené specializaci Kompozice 
elektroakustické hudby. V roce 2020 
založil spolek SVITAVA – transmedia 
art lab, z. s., (ex-trafostanice bývalé 
Cementárny Maloměřice v Brně). 
Jeho snem je na horách vytvořit 
elektronickou instalaci, která bude 
samostatně fungovat alespoň 500 let 
a celá zaroste lišejníkem.

Fakulta výtvarných umění
Vysokého učení technického v Brně
www.vut.cz

Natália Drevenáková je umělkyně 
a designérka pocházející ze Slovenska. 
Momentálně působí v Brně, v magist-
erském studiu v ateliéru Tělový design 
na FaVU VUT. Před dvěma roky spolu 
s bývalou absolventkou FaVU VUT 
Vendulou Kolářovou založily Venna.
studio a  věnují se designu lněného 
oblečení. Podobně jako je Venna.studio 
jiné v ohleduplném přístupu k různým 
typům těl a jejich potřebám, tak i Natá-
liina umělecká praxe citlivě přistupuje 
k tématům a situacím, které se jí nebo 
jejího okolí dotýkají.

Pavla Nikitina pochází z Ukrajiny. 
Od roku 2013 se věnuje sochařství, 
které vystudovala na Střední průmy-
slové škole kamenické a sochařské 
v Hořicích. V současné době pokra-
čuje ve studiu na FaVU VUT v Brně. 
V Kyjevě získala ocenění pro mladé 
ukrajinské umělce MUHi 2021 a stala 
jednou z fi nalistek Pinchuk Art Centre 
Prize 2022. Její díla jsou zastoupena 
ve sbírkách v Černohorském Národ-
ním muzeu a také ve sbírkách Galerie 
MAGNA, kde měla letos samostatnou 
výstavu “5 minut”. 

 Lucie Polášková a Natálie Sodomková 
studují magisterský stupeň studia 
v Ateliéru herních médií na FaVU 
VUT v Brně. Autorky spojuje zájem 
o klasickou a digitální ilustraci, ve 
které uplatňují poetiku a citlivost 
sobě vlastní. Jejich individuální 
i společnou tvorbu zároveň spojuje 
sofi stikovaná práce s interaktivitou 
či samotné téma hry. V rámci kolek-
tivu Ateliér Duchů letos navrhly a re-
alizovaly výstavu Kompas, ve které je 
interaktivita reprezentována kresbou, 
a navržené deskové hry lze přizpůso-
bit libovolnému tématu či situaci. 

Fakulta multimediálních komunikací
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
www.utb.cz

Petra Bašnáková je dokumentární 
fotograº a, která nedávno ukon-
čila bakalářské studium v ateliéru 
Reklamní fotografi e FMK UTB ve 
Zlíně. Ve své tvorbě se věnuje způsobu 
života odmítnutých menšin a jejich 
přijetí okolní společností. V méně 
konvenčních obrazových projek-
tech zkoumá možnosti vyjádření 
aktuálního stavu mysli. Její práce byly 
součástí několika kolektivních výstav 
doma i v zahraničí, například v Irsku, 
Holandsku, Ománu, Izraeli, Kolumbii. 
Mezi ocenění, které získala patří např. 
Fresh Eyes talent 2021 v RoÄ erda-
mu. Během studia absolvovala dva 
semestrální pobyty v Izraeli, kde 
začala pracovat na svém bakalářském 
projektu Zrodení zo Slnka a piesku, 
v kterém mapuje poslední žijící linii 
kmene palestinských Beduínů. Tento 
projekt aktuálně rozpracovává dále 
v rámci magisterského studia.

Martina Kubalová své původní zamě-
ření na animovanou tvorbu rozšířila 
studiem v ateliéru Digitální design 
FMK UTB ve Zlíně, a to směrem k vy-
právění v augmentované a virtuální 
realitě. Ve svých projektech se opa-
kovaně snaží co nejvíc integrovat 
analogové stopy do digitálního 
obrazu. Obraznost vychází převážně 
z jednoduchých tvarů, v duchu mini-
malismu pracuje s tlumenou paletou 
barev nebo pouze v odstínech šedi. 
Ty nechávají větší prostor k divákově 
interpretaci. Při stylizaci využívá 
množství textur a záměrně tak vytvá-
ří dojem nedokonalosti.

Fakulta umění a architektury
Technické univerzity v Liberci
www.tul.cz

Filip Čapek je začínající umělec a stu-
dent bakalářského oboru Tvorba ve ve-
řejném prostoru na FUA TUL v Liberci. 
Věnuje se současnému umění, zejména 
prostorovým instalacím. Ve svých pra-
cích využívá minimalistických forem, 
s jejichž pomocí se snaží vyvolat proži-
tek a konfrontovat diváka s uměním.

Vítězslav Plavec je začínajícím uměl-
cem a studentem oboru Tvorba ve 
veřejném prostoru na FUA TU v Liber-
ci. Společným tématem jeho prací je 
světlo a jeho vztah k vnímání prostoru, 
k vědomí a iluzi. Často tak vytváří 
prostorové světelné instalace, situace 
či prostředí, v nichž sleduje spojení 
iluzivnosti a kontemplace. S oblibou 
přitom využívá moderní technologie 
a nové netradiční materiály.

Fakulta umění Ostravské
univerzity v Ostravě
www.osu.cz

Libor Novotný je absolventem FU OU 
v Ostravě, ateliéru Volné grafi ky 
Eduarda Ovčáčka, ateliéru Intermédií 
Petra Lysáčka a doktorského pro-
gramu Vizuální komunikace na FUD 
UJEP v Ústí nad Labem. V současné 
době na FU OU v Ostravě působí 
jako asistent ateliéru Kresby Josefa 
Daňka. Ve své tvorbě se systematicky 
zabývá přírodními procesy a dává je 
do souvislostí s atributy současného 
přetechnizování světa. Jeho práce 
v sobě obvykle snoubí efemérnost 
a hravost, k nimž se – obzvláště v pří-
padě častých autorových intervencí 
do veřejného prostoru – přidává em-
patický vhled a potřeba dostat se pod 
povrch běžných věcí. Vedle tvůrčích 
aktivit, v nichž se Novotný nejčastěji 
vyjadřuje prostřednictvím instalace 
a média kresby, je důležitá i jeho aktiv-
ní kurátorská a organizační činnost. 
V minulosti například proslul nápa-
dem provozovat „outdoorovou“ Galerii 
Kaluž (spolu s Janou Zhořovou). Od 
roku 2010 je spoluorganizátorem ost-
ravského festivalu umění ve veřejném 
prostoru Kukačka. Libor Novotný je 
fi nalista Ceny Exit (2007).

Rohony / Zalesak, audiovizuální autor-
ská dvojice Rohony a Lukáš Zálešák, 
fungující společně od roku 2017, pochá-
zí ze stáje Text Forma Funkce FU OU 
v Ostravě, The Future in Motion.
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