Galerie Emila Filly: výstavní plán 2018
6. 12. 2017 – leden 2018

VYBRANÉ VIDĚNÍ
Výý stava přř edstavuje aktuaý lníý deř níý v teřciaý řníým vzdeř laý vaý níý,
kteřeý zahřnuje takeý umeř leckou oblast, výstaveneý přojektý
řeflektujíý sveř t vizuaý lníý kultuřý a výý tvařneý ho umeř níý a přř inaý sř ejíý dalsř íý, sř iřsř íý přř esah smeř řem k edukativníýmu, inteřdisciplinaý řníýmu i konceptuaý lníýmu chařakteřu obořu.
Kuřaý toř: Miřoslav Hasř ek, Eva Mřaý zikovaý (KDTU FUD, KVK
PF UJEP)

7. 2. – 23. 3. 2018

SUZANNE DONATH (DE)
Sochařř ka a multimediaý lníý umeř lkýneř zř ijíýcíý v Neř meckýý ch
Dřaý zř ďanech se ve sveý objektoveý a instalacř níý tvořbeř zabýý vaý
řeflexíý osobníý, řodinneý cř i naý řodníý pameř ti. Autořka maý intenzivníý vztah k sudetskeý oblasti mezi UÚ stíým nad Labem a
Dřaý zř ďaný – tedý oblastíý, kteřaý přosř la specifickou naý řodnostníý, míýstníý i osobníý třansfořmacíý.
Kuřaý tořka: Eva Mřaý zikovaý

11. 4. - 18. 5. 2018

ROČNÍKOVÁ VÝSTAVA
Výý stava je pořř aýdaý na v řaý mci studijníýho přř edmeř tu Kuřaý tořskýý wořkshop studentkami přvníýho řocř níýku navazujíýcíý ho magisteřskeý ho obořu Kuřaý tořskaý studia Fakultý umeř níý
a designu Univeřzitý Jana Evangelistý Puřkýneř v UÚ stíý nad
Labem.
Výý stava vzř dý řeflektuje soucř asnou přoblematiku a přř edstavuje aktuaý lníý deř níý na poli domaý cíýho i zahřanicř níýho umeř níý.
Komisařř výý stavý: Michal Kolecř ek

31. 5. - 28. 6. 2018

DIPLOMKY 2018
Výý stava zaý veř řecř nýý ch přacíý studentuů vsř ech atelieý řuů Fakultý
umeř níý a designu Univeřzitý J. E. Puřkýneř v UÚ stíý nad Labem
Komisařř výý stavý: Adeý la Machovaý
LUKASZ SKAPSKI (PL) Fotografie

5. 9. - 12. 10. 2018

V řoce 2001 Łukasz Skąpski spoluzalozř il Azořřo Supeřgřoup,
kteřaý hřaý la výý znamnou řoli v polskeý m umeř leckeý m zř ivoteř jako
„institucionaý lníý křitik“ s iřonickýý m pohledem na přaktiký umeř níý.
Soucř asneř se ve sveý individuaý lníý tvořbeř zabýý val videem, přř icř emzř
jeho řealizace se zameř řřovalý na třaktovaý níý klíýcřovýý ch sociaý lníých a
politickýý ch udaý lostíý spojenýý ch s řozvojem polskeý spolecř nosti.
Umeř leckýý výý voj Łukasze Skąpskeho býl vzř dý do jisteý míýřý stimulovaý n cestovaý níým a pobýtem v zahřanicř íý. V letech 1988–1989

zř il v Neř mecku a od řoku 1989 do řoku 1991 v ČČ íýneř . ŽČ ivot
v Pekingu jednoznacř neř posíýlil jeho dřř íýveř jsř íý zaý jem o sociaý lníý a politickeý otaý zký. V ČČ íýneř navíýc objevil přobleý m setuů a sbíýřek, stejneř
jako výý chodníý filozofii, kteřeý v soucř asnosti hřajíý v jeho díýle
uý střř edníý řoli. Týto otaý zký i vizuaý lníý aspektý cř íýnskeý řealitý, podpořovaneý ideologickou přopagandou, zaý sadneř ovlivnilý jeho díýlo.
Linie, ve kteřeý m je bohataý seý mantickaý vřstva zalozř ena na nepřuů hledneý m minimalismu ve fořmeř jednoducheý ho, ale ne asketickeý ho estetickeý ho gesta. Jedna z jeho nejnoveř jsř íých přacíý – Střoje –
posouvaý autořuů v zaý jem o přř íýřodu z abstřaktníý řoviný do řoviný
sociaý lníý sondý zameř řřeneý na vřstvu obývatel, kteřř íý zř ijíý na venkoveř a v přř íýřodeř přacujíý. Jednaý se o pořtřeý tníý fotogřafie fařmaý řř uů
zaznamenaý vajíýcíý jejich chařakteřý ale přř edevsř íým jejich technickeý
pomocníýký – podomaý cku výřaý beř neý a upřavovaneý třaktořý a
třaktuů řký.

24. 10. – 6. 12. 2018

MO(NU)MENTÁLNÍ TOPOGRAFIE – výstava k 25. výročí
založení FUD
Kuřaý tořskýý týý m: Jaý nos Szboszlai, Eva Mřaý zikovaý , Michal
Kolecř ek
Výstavujíýcíý: cř esř tíý umeř lci, pedagogoveý studenti Fakultý
umeř níý a designu UJEP
Anotace:
Teý matem výý stavý muů zř e obvýkle býý t ohleý dnutí ý do minulosti, nebo naopak nacř řtnutíý vize budoucnosti. Pokousř íýme
se o obojíý, kdýzř si v přostřř edíý, kteřeý ztřatilo vlastníý minulost, klademe otaý zku, co z nasř ich aktuaý lníých cř inuů maý potenciaý l staý t se histořiíý, na kteřou budou nasř i pokřacř ovateleý
navazovat. V tomto uvazř ovaý níý se samozřř ejmeř nesoustřř edíý me na sebe. Duů řaz víýce klademe na nasř i zodpoveř dnost vuů cř i
spolecř nosti, kteřaý naý s obklopuje. Čhceme hledat, pojmenovaý vat a přostřř ednictvíým řuů znořodýý ch týpuů umeř leckýý ch řealizacíý takeý vizualizovat nejřuů zneř jsř í ý dle nasř eho
naý zořu podstatneý a inspiřativníý cř iný nasř ich vřstevníýkuů , kteřř í ý se tadý – v UÚ stíý nad Labem a jeho okolíý – snazř í ý přř ispeř t
k akceleřaci zř ivota jednotlivcuů i celeý komunitý.
Výý stavníý přojekt bude řozlozř en do peř ti destinacíý a takeý tematickýý ch zameř řřeníý, kteřeý budou kuřaý tořský zabezpecř ený
v řaý mci díýlcř íých přojektuů jednotlivýý mi kuřaý tořý. Přojekt
přobeř hne v Domeř umeř níý UÚ stíý nad Labem FUD UJEP, Galeřii
Emila Fillý, Galeřii Hřanicř aýřř, Muzeu meř sta UÚ stíý nad Labem
a ve veřř ejneý m přostořu meř sta UÚ stí ý nad Labem. Jedníým
z cíýluů přojektu je manifestovat bohatství ý a řuů znořodost

umeř leckeý sceý ný v UÚ stíý nad Labem i jejíýho institucionaý lníýho
zaý zemíý.
12. 12. 2018 – 18. 1. 2019

ZAS A ZNOVA – brownfieldy jako prostor pro umění a
setkávání
Výý stava přř edstavuje zajíýmaveý specifikum řevitalizace industřiaý lníých přostořuů , přř etvořř enýý ch na novaý centřa řuů znýý ch umeř leckýý ch, spolecř enskýý ch a komunitníých aktivit. Výý stava přř edstavíý přř edevsř íým situaci v cř eskeý , polskeý a neř meckeý oblasti, a to nejen z pohledu dokumentaý řníýho, ale
ukaý zře výý řazneý osobnosti umeř lcuů spjatýý ch s teř mito míýstý.
Kuřaý tořka: Teřeza Novaý kovaý

