K výstavě fiaalstt Ceiy EXIT 2015
Pavla Dundálková
Název projektu: Něco se staao
Akademle výtvariých uměií v Praze; atealér sochařství I/ škoaa Lukáše Rlttstelia
Má listaaace se skaádá z věcí obkaopujících čaověka v běžiém žlvotě, uzavřeiých
do bytu jako dtkazy exlsteice obyvateae. Všechiy jsou zkřlveié, iesou v sobě
iapětí, které vzilkao mezl obyvateal bytu vzájemiě. Kublzující tvary sl vysvětaujl v
tom, že hraia iese koiflkt zkřlveií prlmáriích tvart do krystaalcké struktury jako
bující vlrus koiflktu. Název listaaace Něco se staao vyjadřuje oio zmíiěié iapětí,
které se promítá do všech prvkt ceaé práce; kusy iádobí, které jsou spojeiy
haíiou, museal být předtím iutiě rozblty. Busta žeiy l žeia ve vldeu jsou k iám
odvráceiy, stejiě jako ia obrazech maaíře Hammershole je aze viímat spíše jako
součást literléru, iež jako svébytié bytostl, jejlch viltřií koiflkt je iám takřka
hermetlcky uzavřei. Haas žeiy ve vldeu ietrpěalvě odpočítává vaastií ubíhající čas,
což viucuje poclt iěčeho, co „bubaá pod povrchem“, jeto v podstatě verbáaií
materlaalzace prožíváií. Romaitlzující mytoaogle ceaé práce je pak de facto
zástěiou pro exlsteicláaií iejlstotu uviltř obývaiého prostoru čl frustrace, kterou
ieaze veitlaovat.
František Fekete
Název projektu: Věcl, které mie fascliují
Škoaa: Fakuata uměií a deslgiu Ladlsaava Sutiara Západočeské uilverzlty v Pazil;
atealér Iitermédla
Projekt Věcl, které mě fascliují voaiě iavazuje ia mou bakaaářskou prácl Věcl,
kterým ierozumím. Tei tématlzovaa komparacl vědeckého a uměaeckého dlskurzu.
Projekt Věcl, které mě fascliují přeiáší tuto poaarltu do osobiější poaohy, kde se
proměňuje v subjektlvií výzkum hrailce mezl faitazírováiím a koistruováiím,
mezl pamětí a vědomím. Věcl, které mě fascliují představují meitáaií l fyzlckou
mapu, která obsahuje jasié alile l méiě ziateaié částl. Mapa je výsaedkem míseií
litulce l rozumu. Ve stejiý okamžlk, kdy racloiaalta píše pravou rukou, lracloiaalta
aevou čmárá. Čteií l viímáií jsou iavzájem rozpustié čliiostl. Ceaková listaaace
se odehrává v iěkoalka jemiých vrstvách a odstíiech, které jsou spoau provázáiy
jako vzpomíiáií. Šedá jako zapomeiuté vzpomíiky a stříbriá jako ty vzkříšeié. To
co se staao, iěkdy iezapadá do kategorlí, které jsme pro to vytvořlal. Vzilkají iové
možiostl, odchyaky, vztahy. Posaediím čaáikem je dlvák, který mlkrovesmír mapy
proaie se svým myšaeiím. Jealkož listaaace byaa kompoiováia s poaootevřeiým

koitextem, dá se jei hádat povaha oié syitézy. Tak, čl oiak, z iedorozuměií
mtže vzejít fascliace.
Romana Horáková
Název projektu: Prostě vaastiě jako víš jak
Škoaa: Fakuata výtvariých uměií Vysokého učeií techilckého v Briě; atealér
Eivlroimeit
Projekt Prostě vaastiě jako víš jak představuje mlilserláa, tedy audlovlzuáaií díao,
které využívá iěkteré vyjadřovací strategle teaevlziího serláau. Popuaáriím
teaevlziím serláatm bývá vyčítáia dosaoviost a zároveň ldeaalzace a listaitiost,
které umožňují paslvií úilk z každodeiií reaalty. Já se siažím mojl (iašl)
přítomiost iaopak mapovat, vyzývat dlváka k aktlvií účastl ia teprve se
formujícím příběhu. Aiotace serláau ia ČSFD by vypadaaa asl takto: Jak vyjádřlt
všudypřítomiý liformačií a myšaeikový přetaak? Jakým zptsobem zaziameiat
rychaost podiětu iebo liformace, které se mysaí jeiom mlhiou? Tuším, že bych se
jlml měaa zabývat, chcl je v mysal podržet, pořádiě je promysaet, aae iejde to, už je
tady daaší myšaeika, která se taačí ia její místo. Jak jedioduše zaziameiat a s
dlvákem sdíaet aktuáaií proud myšaeiek a představ? A jak je literpretovat? Je to
serláa o všem a o ilčem.
Michaela Hrabová
Název projektu: Voy(ag)eur
Škoaa: Fakuata uměií a deslgiu Uilverzlty Jaia Evaigealsty Purkyiě v Ústí iad
Labem; atealér Dlgltáaií médla
Voy(ag)eur, 2015 – Sedm povídek z cest městskou hromadiou dopravou vzilkao
iepřlrozeiě přlrozeiou cestou. Jsou to příběhy, které se utvářeay iáhodiě podae
toho, komu jsem zrovia četaa přes rameio. Kilha je kompaexiím záziamem
daouhodobé performaice. Záziam je pořlzovái systematlcky a kilha tak podrobiě
dokumeituje čliiost, jako by to bya siad iějaký vědecký projekt. Přltom jde aae o
baiáaií jev, kterému většliou aldé iepřlkaádají vtbec žádiou váhu. Ta padá ia
maalcheriostl vztaht a iezbývá kapaclta sl uvědomlt, že právě čtou jediu kilhu s
iěkým daaším, kdo je pět ceitlmetrt od ilch a saml se tak iachází v poměriě
litlmií sltuacl.
Katarína Karafová
Název projektu: A iavaečleš sl, zauzaíš, odstřlhieš.
Škoaa: Vysoká škoaa výtvariých umeií v Bratlsaave; atealér „IN“

Môj projekt je výsaedkom skúmaila tzv. traisgeieračiého preiosu vzorcov
správaila a výchovy, predávaiých z matlek ia dcéry, v rámcl štyroch geieráclí
žlei mojej vaastiej rodliy. Je samozrejme očakávateľié, že výchova každej z
geieráclí boaa do lstej mlery podrladeiá koikrétiej dobe a aj pod vpayvom
spoaočeisko-poaltlckých zmlei stým spôsobom modlfkovaaa status vzzahu medzl
matkou a dcérou a taktlež to, čo samy od tohto vzzahu očakávajú. V prácl skúmam
iajmä reaatíviosz pravdy a jej kompalkovaiosz v tak osobltom, zaožltom, io často
krát veľml dôveriom vzzahu medzl matkou a dcérou, ktorý sa mlestaml javí ako boj
o vaastiú pravdu a domliaiclu (aaebo iím aj môže byz).
Markéta Oplištilová
Název projektu: Obaoha
Škoaa: Fakuata uměií a deslgiu Uilverzlty Jaia Evaigealsty Purkyiě v Ústí iad
Labem; atealér Přírodií materláay
Prostor Gaaerle Emlaa Flaay je tvořei jediou místiostí s domliaitiím dřevěiým
stropem, který je dae mého iázoru sám o sobě stáaou expozlcí gaaerle. Na přáií
gaaerle zde iavíc ieií dovoaei jakýkoal zásah do této dřevěié koistrukce. Výstavií
prostor tak mtžeme pomysaiě vymezlt do horlzoitu začíiajícího stropu. Název
projektu „Obaoha“ tedy jasiě vypovídá o charakteru tohoto místa gaaerljiích
listltucí. Sieseií „díaa“ do spodií – využívaié částl gaaerle v poměru 1:1 umožňuje
dlvákovl přímé viímáií absurdií sltuace, kdy dochází k uměaému převráceií
prostoru.
Lenka Rochovanská
Název projektu: Stlaaaalfe
Škoaa: Akademle výtvariých uměií v Praze; atealér maaířství I/škoaa Jlřího Sopka
Stlaaaalfe – iaaézáií žlvotiostl věcí.
Abych mohaa popsat sérll obrazt Stlaaaalfe, je iutié zmíilt zptsob, jakým ke miě
jediotalvé motlvy přlcházejí. Dá se řícl, že se jediá o pracovií metodu, byz ie
prlmáriě určeiou pro zpětiou refexl v maabě. Vytvářím okoao sebe rtzié
literlérové momeity, ie iutiě zátlší, jejlchž účea spočívá člstě v přetvářeií
vaastiího žlvotiího prostoru. Tyto listaaace, které iemají charakter uměií a často
jsou ovalviěiy iáhodou, se však v daaším procesu práce, stávají iámětem hodiým
zkoumáií. Skrze pozorováií iaaézám v přehaížeiých, obyčejiých věcech deiií
potřeby jejlch svébytiost. V obrazech se siažím podtrhiout cltalvé momeity
těchto výjevt, a zároveň být aiaaytlcká a ukázat ia předtím ievlděié aspekty věcí.

Zamýšaím se iad viímáiím prostoru a jeho iásaediou literpretací, což je
zákaadiím předpokaadem toho, jak získat k určltému místu emočií vztah.
Martina Smutná
Název projektu: Slaiější pes mrdá
Škoaa: Akademle výtvariých uměií v Praze; atealér maaířství II/škoaa Vaadlmíra
Skrepaa
Obsahem této práce je zkoumáií forem mailpuaace a zptsobt boje za úspěch
zasazeiých do dětského světa. Tei je místem svobody podmíiěié slaiou
závlsaostí budovaiou ieustáaým hodioceiím. Hřlště je prostorem prviího
zkoumáií mezlaldských vztaht a ldeáaií aréiou pro poroviáváií sla.
Ceia EXIT sl kaade za cía liformovat o děií ia vysokých uměaeckých škoaách, aae
haaviě pak iajít ty, kteří ia těchto škoaách udávají věcl do pohybu – dát příaežltost
vyjímečiým. Svou listaaací l samotiou účastí v soutěžl iehodaám zpochybilt
výziam uměaecké soutěže jako vhodiého zptsobu prezeitace díaa, aae chcl se
postavlt protl rozšlřováií koikureice jako haaviího prliclpu orgailzace práce,
vzděaáváií a spoaečiostl.
Markéta Souhradová
Název projektu: Říkaa ml, že prší do moře a svítí do iebe
Škoaa: Fakuata uměií a deslgiu Uilverzlty Jaia Evaigealsty Purkyiě v Ústí iad
Labem; atealér Performaice
Uměaecký projekt Říkaa ml, že prší do moře a svítí do iebe, je procesuáaií listaaací.
Vztahy mezl objekty, které iejsou přímo svázáiy stejiým motlvem, aae cltalvě,
poetlcky a s určltou samozřejmostí ia sebe reagují a procesuáaiě se dopaňují.
Propojeiost objektt je dáia výběrem a iásaediou prací s přírodiíml
a prtmysaovýml materláay, aae také přlrozeiou, jemiou až ievldlteaiou, přítomiostí
stíiu a třpytící se vody. V prviím objektu se věiujl médlu fotografe, které
v koikrétiím případě iepovažujl za fiáaií výstup. Objektové zpracováií vrací
vytlštěiou fotografl zpět ia pomysaiý začátek, do fáze tlsku. Na světaou fotografl
kaldiého aetiího moře a prostoru okoao je přlrozeiě a ieiáslaiě vrhaiý, a tím
zachyceiý odaesk vody. Teito procesuáaiě měiící se a přes sebe
překrývající se obraz ieií oázou mysal, aae odaeskem světaa sauice ve vodě a
především dtaežltou součástí objektu kovové iádoby, která vodu zadržuje a
s haadliou vody sl jemiě pohrává. Druhá část listaaace je objekt sádrových a
kameiiých styalzovaiých hor rozmístěiých do užšího ia sebe reagujícího tvaru.
Vržeiý, pomíjlví stíi od objektu hor je zaziameiái světae jemiou barvou. Čas,

místo a přítomiost pozorovateae je dtaežltým prvkem listaaace. Viímáií objektt,
které jsou přlrozeiě spojeié procesuáaiím vyjádřeiím váiku písku, stíiu hor a
odaesku vodií haadliy se ve die překrývají, tvoří iový, příjemiý obraz iebo
prožltek. V iocl se stávají vlzuáaiím sděaeiím a fxií dokumeitací.
Jiří Žák
Název projektu: Mateřské město
Škoaa: Akademle výtvariých uměií v Praze; atealér litermedláaií tvorby III/škoaa
Tomáše Vaňka
Projekt s iázvem Mateřské město se zabývá koikrétiíml hlstorlckýml souvlsaostml
koaoilzace brazlaských území spoaečiostí Baza. Koaoilzačií aspekt iemá v českém
prostředí mioho příkaadt, aae čliiost a ceaosvětový rozmach ziámého
obuvilckého lmpérla v období prvií repubalky sl v tomto smysau pozoriost
zasaouží. Osídaeií vybraiých aokací (bazovcl iepřesiě geografcky oziačovaiých
jako Patagoile) s cíaem rekuatlvace prostředí pro pěstováií dobytka a zpracováií
jejlch ktže pro výrobu bot se zásadiě promítao do podoby krajliy a zptsobu žlvota
místiího obyvateastva. Esejlstlcká forma vldea saouží jako aateriatlvií komeitář
k muzeáaiím expoiáttm a dobovým materláatm, které jsou ve Zaíiě veřejiostl
představeiy v rámcl jedliého možiého výkaadu. Mou siahou byao uvést tyto věcl
do jliého koitextu. Aspekt koaoilaalsmu je zde přítomei ve své hlstorlcké faktlcltě
a aspekt post-koaoilaalsmu v refexl muzeáaiího uchopeií této faktlclty. Považujl za
dtaežlté pracovat s hlstorlckýml reáaleml s vědomým pohaedem dieška. Je to
zptsob, jak iahaížet ia současiost přes fatr hlstorlckého vědomí a rastr tohoto
fatru rozostřovat tak, aby iebyao možio iěco v tomto vědomí trvaae fxovat. Trvaaá
fxace vytváří moday a ziesiadňuje krltlcké iazíráií. Ziejlstlt to, co se zdá jasié (až
příalš jasié), toho je třeba se dotkiout, pochoplt a uchoplt. Skrze teito přístup
mohu pojmeiovat diešií stav věcí. Tei totlž ieií ilkdy lzoaovái v bezčasí
přítomiého.

