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3. ročník mezinárodní výstavy projektu CreArt 

PARDUBICE 1. 7. – 30. 8. 2015
LINZ (AT) 16. 9. – 30. 10. 2015
GENOA (IT) 20. 11. 2015 – 10. 1. 2016

21 umělců / 12 evropských měst
videoart / instalace / intervence / foto / malba

Čtyřlístek pardubických galerií:
Východočeská galerie v Pardubicích / Pernštýnské nám. 50 

otevřeno út – ne 10 – 18 hodin / vcg.cz / facebook.com/VychodoceskaGalerieVPardubicich

Galerie města Pardubic / Příhrádek 5 / otevřeno út – ne 10 – 18 hodin 

gmpardubice.cz / facebook.com/GalerieMestaPardubic

Art Space NOV / Pernštýnské nám. 49 / artspacenov.cz / facebook.com/artspacenov 

výstava 1. 7. – 7. 8. / otevřeno út – ne 10 – 18 hodin, jindy dle programu

fRESCH Gallery / Bratranců Veverkových 816 / facebook.com/FREScHgallery 

výstava 1. 7. – 31. 7. / po dobu výstavy otevřeno út – ne 10 – 18 hodin, jindy po dohodě

ARAD (Rumunsko): Mihai Sălăjan a Sergiu Sas / AVEIRO (Portugalsko): Hermano  Noronha 

/ GENOA (Itálie): Leonard Sherifi a Luca Staccioli / HARGHITA (Rumunsko): Iochom 

Zsolt / KAUNAS (Litva): Simona Zemaityte/ KRISTIANSAND (Norsko): Petter Solberg / 

LECCE (Itálie): Rossella Piccinno / LINZ (Rakousko): Evalie Wagner, Teresa Fellinger, Martin 

Sturm a Markus Hofer / PARDUBICE: Jan Zdvořák, Lukáš Hájek a Offcity / VALLADOLID 

(Španělsko): Belén Rodríguez a Patricia Sandonis / VILNIUS (Litva): Jonas Aničas / ZAGREB 

(Chorvatsko): Luiza Margan a Maja Rožman
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 Vážení a milí příznivci umění, 

jsem rád, že vás mohu pozdravit při příležitosti projektu CreArt, 
jehož hostitelem se v těchto dnech stávají Pardubice.   

Uvědomuji si a velmi oceňuji význam a poslání projektu. Pro 
mladé umělce je velmi důležité moci svoje díla a záměry prezentovat 
a porovnávat je nejen na malém národním teritoriu, ale v kontextu 
kultur a naturelu celé Evropy. Stejně tak důležité je mít možnost 
načerpat inspiraci, nechat se ovlivnit kreativitou a emocemi jiných 
národů. Pro umělce je přínosné už jenom to, když se o jeho dílu 
začne diskutovat. A to všechno CreArt nabízí a umožňuje. 

Já sám jsem technik, umělecké výtvory nehodnotím jako kritik, 
ale dělím je podle toho, jestli se mi líbí, jestli ve mně vyvolají emoci, 
dobrý pocit. Doufám, že budu mít čas a příležitost projít všechny 
výstavní prostory a nechat na sebe působit díla mladých umělců. 
Těším se o to víc, že hlavní jednotící linkou vystavovaných děl je 
město a vztah k němu. 

Vážení kreativní přátelé, vážení návštěvníci výstavy, přeji nám všem, aby nám projekt CreArt letos v létě 
naše město rozzářil a rozehrál paletou barev, pocitů a emocí. 

Ing. Martin Charvát
primátor statutárního města Pardubic

 Dear friends, visitor and supporters of fine art,

It is a great pleasure to address you on the occasion of the CreArt project hosted by the City of Pardubice.
I strongly value and appreciate the significance and mission of the project. It is very important for young 

artists to be given an opportunity to present their artworks and plans and benchmark them in a small 
national territory as well as in the context of cultures across Europe. Equally important is to be inspired and 
influenced by other nations´ creativeness and emotions. It is highly beneficial for every artist to have an 
opportunity to discuss their artworks. All of this is offered and invited by CreArt.

Being a technician by profession, generally I do not judge artwork but classify it rather in terms of likes 
and dislikes, emotions and the good feelings it evokes. I hope I will have enough time and opportunities to 
go through all the exhibition places, allowing myself to be influenced by the works of young artists.  
I look forward to such an experience especially because the main unifying line of the exhibits is the city and 
people´s relations to it.

Dear friends, visitors and supporters of fine art, I am convinced that the CreArt project will help us to 
light up the summer in the city with plenty of colours, feelings and emotions.

Ing. Martin Charvát
Mayor of the Statutory City of Pardubice
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 Jsou mladí, svěží, talentovaní 

a ve své tvorbě se nebojí být odlišní. Takoví jsou umělci zapojení do evropského projektu CreArt. Uvědomuji 
si, jak důležité pro mladého člověka je dostat šanci poznat díla jiných umělců, nasát atmosféru odlišné 
kultury, navázat kontakty. Zkrátka vykročit! 

CreArt  je pro mladé umělce vlastně synonymem sousloví „dostat šanci“. Přeji jim, aby ji ve svém životě 
maximálně využili. Doufám, že pomocnou ruku nabídneme múzou políbeným i v příštích letech.

Mgr. Jakub Rychtecký
náměstek primátora zodpovědný za kulturu,  

sport, cestovní ruch, školství, sociální politiku a zdravotnictví

 They are young, fresh and talented, 

not afraid of being unique and avoid routine in their creative work.  This is the main characteristic feature of 
the artists participating in the European project CreArt. They are aware of the importance of being given an 
opportunity to get to know works by other artists, absorb the atmosphere of a different culture and make 
new contacts. To put it briefly – to make a step forward.

CreArt is for young artists a synonym of the expression “to get a chance”. I hope that they will fully use 
this unique chance. Let us give our helping hand today and in the future to those inspired by a Muse. 

Jakub Rychtecký
the Deputy Mayor in charge of culture,  

sports, tourism, education, social policy and healthcare.
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 Slovo kurátora

Jako velký podporovatel myšlenky evropanství se cítím velmi poctěn úlohou kurátora letošní evropské 
výstavy CreArt 2015.  Možnost pravidelného a snadného kontaktu mezi lidmi různých národností byla 
vždy zárukou míru a stability. Jaké lepší místo si lze představit pro posílení mezinárodní výměny zkušeností 
než je mnohonárodní výstavní projekt? Jednou z vlastností umělců je ta, že budují mosty a obohacují nás 
intelektuálně i emocionálně, a to bez ohledu na národnost.

Když jsem poprvé začal uvažovat o názvu výstavy, konzultoval jsem jej s partnery z Pardubic, Lince 
a Janova, tří hostitelských měst letošní putovní výstavy. Společně jsme zkoušeli vybrat nejlepší téma. Téma, 
které by nám umožnilo propojit obojí: co nejobecnější základ a nejhlubší rozdíly. Po nějaké době přemýšlení 
jsme došli k závěru, že by bylo zajímavé zjistit, jak různí umělci přistupují k prostředí, kde žijí – k městům, 
kde pracují a bydlí.

Výtvarné práce 20 vybraných umělců letošní výstavy nazvané Město a já řeší život a problémy v různých 
městech napříč Evropou i ve světě. Umělci představili svá města a reflektovali i ta, k nimž mají určitý 
osobní vztah, protože v nich strávili část života nebo v nich žijí dodnes. Někteří z nich oslovují sociální 
problémy obyvatel a kladou otázky o své identitě, někdy se dotýkají i lidských osudů, ostatní se zabývají 
bezprostředním okolím, architekturou, která je obklopuje. Mezi výtvarnými pracemi se objevuje i téma zvířat.

Jedním ze základních témat, které zvolilo několik umělců, jsou účinky globální ekonomické krize, jíž 
dnes lidé i města čelí. Dopravní problémy způsobené celosvětovým znečištěním jsou předkládány k diskuzi. 
Některé práce se věnují exodu venkova, jiné podtrhují historické aspekty.

Využité výtvarné metody zahrnují video, fotografii, malbu, kresbu, skulpturální práce až po výtvarné 
instalace.

Mag.phil. Lucas Cuturi
historik umění a kurátor na volné noze

Vídeň, Rakousko
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 A Word of a Curator

As a big supporter of the European Idea, I feel very honoured to be the curator of this year’s edition of 
CreArt European Exhibition 2015. The possibility of a regular and uncomplicated exchange between people 
from different nations was and has always been an important guarantee for peace and stability. What 
better place could we find to foster transnational exchange, than a multinational exhibition project? One of 
the qualities of art is the fact that it can build bridges and reach people both intellectually and emotionally, 
regardless of the nationality they belong to.

When I first started to speculate on a possible title for the exhibition I also consulted my project-
partners from Pardubice, Linz and Genoa, the three host cities of this years travelling-exhibition. Together 
we tried to define a possible topic. A theme, that would allow to negotiate both: the most common ground 
and the biggest differences. After some thinking we came to the conclusion that it would be interesting to 
see how the different artists approach to their living environment – the cities they live and work in.

The artworks of the 20 selected artistic positions of this year’s exhibition titled “The city and me”, deal 
with the life and the problems in different cities all over Europe and beyond. For this purpose the artists 
covered their own hometowns whereas others reflected on cities to which they have a special relationship, 
because they stayed there for some time and/or because they live there today. Some of the artists deal 
with social aspects of the inhabitants by asking questions about their identity and sometimes even dealing 
with their individual fate whereas others directly discuss their immediate vicinity, the architecture they live 
in and the life that surrounds them. Also the animal population of a city becomes an issue. 

One of the principal topics that was picked up by several artists is the effects of the global economic 
crisis which cities and inhabitants have to face. But also traffic and problems caused by the worldwide 
environmental pollution are partly put up for artistic discussion. Some of the works also deal with the 
phenomenon of rural exodus, others highlight historical aspects. 

The artistic media that are used, range from video, photography, painting, drawing, sculpture to 
installation.

Mag.phil. Lucas Cuturi
Art historian and free curator

Vienna, Austria



8

 Slovo koordinátorky  
 projektu CreArt

Mezinárodní projekt CreArt je pro mě obrovsky 
inspirující prací. V žádném jiném projektu takového 
rozsahu v oblasti kultury a umění město dosud 
nebylo, je mi tedy ctí být jeho součást. Je to 
neopakovatelná příležitost zanechat na  kulturní 
evropské mapě současnosti nesmazatelnou 
stopu a město Pardubice na ni jednoznačně patří. 
Síť získaných kontaktů jak na odborníky, tak 
na umělce z dvanácti evropských měst je pak pro 
nás nesmírně hodnotná z hlediska budoucnosti 
a progrese oblasti kultury a umění.  Jsem také 
pyšná na naši Galerii města Pardubic, která je 
v projektu od počátku intenzivně zapojena v roli 
odborného garanta a tuto pozici beze zbytku 

splňuje. V měřítku jiných evropských institucí je svou profesionalitou rozhodně na předním místě. Jsem 
nesmírně vděčná, že mohu pracovat pro takové moderní, rozvíjející se město jako jsou Pardubice, jež 
dokáže kladně reagovat na  skvělé projektové výzvy. Těším se již nyní na další!

Mgr. Lucie Břízová
vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu odboru školství,  

kultury a sportu Magistrátu města Pardubic

 A Word of the CreArt Coordinator

International project CreArt is a highly inspiring work for me. So far the City has not been involved in any 
other project of such significance in the field of art and culture; therefore it is a great honour to be a part 
of it. This unique event is an opportunity to leave an indelible mark on the current map of European culture 
to which the City of Pardubice unambiguously belongs. The network of contacts to experts and artists from 
twelve European cities has a great value for future progress in art and culture. I am also proud of the City 
Gallery of Pardubice which has been involved in the project since the very beginning as a guarantor, the role 
they entirely comply with. Taking into consideration other European institutions, they are on the cutting 
edge in terms of professional attitude to culture events. I am very happy that I can dedicate my skills to 
such a modern and fast developing city as Pardubice is with its ability to positively react to such challenging 
projects. I am already looking forward to the next one. 

Mgr. Lucie Břízová
Head of Culture and Tourism, Department of Education, Sports  

and Culture of the Municipality of Pardubice 
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NOV is an association for the contemporary and youth art operating the Art Space NOV gallery since 
September 2014. The gallery provides space for contemporary art with the stress on installations, 
performance, video art and multimedia projects relating to the genius loci of a Renaissance house N. 49 
in the Pernštýnské Square in Pardubice. Openings are always carried out around the new moon, with 
accompanying programmes (author readings and concerts) around the full moon.

The main objective of the association is to increase cultural diversity of general public in Pardubice 
and acquaint them with the emerging artistic scene. Our aim is to offer an artistic space comparable with 
those of Brno and Prague. We would like to attract to Pardubice those interested in the fine art of the 
neighbouring cities and also of Prague and Brno. Pardubice is situated half way between the two centres 
of fine art, which is a highly exploitable position. The gallery aspires to offer space to young artists in 
competition with their more experienced colleagues. Among our objectives is the wide variety of arts as 
well as a high level of the presented projects. 

Mgr. Jana Orlová
Curator

 Art Space NOV
 City and Me 1. 7. – 7. 8. 2015
 Pernštýnské nám. 49
 artspacenov.cz / facebook.com/artspacenov
 otevřeno út – ne 10–18 hodin, jindy dle programu
 open Tu – Su / 10 a.m – 6 p.m.

NOV je spolek pro soudobou a mladou tvorbu. Od září 2014 provozuje galerii Art Space NOV – prostor pro 
současné umění s důrazem na instalace, performance, video art, multimediální projekty, které se vztahují 
ke geniu loci sklepa renesančního domu č. 49 na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Vernisáže jsou vždy 
kolem novoluní, doprovodný program (autorská čtení, koncerty) přibližně při úplňku.

Cílem spolku je zvýšení kulturní diverzity a seznámení širší pardubické veřejnosti s tváří současné 
umělecké scény. Naším cílem je provozovat umělecký prostor, jehož kvalitativní úroveň by byla srovnatelná 
s brněnskými a pražskými galeriemi stejného formátu. Rádi bychom do Pardubic přilákali zájemce o umění 
z okolních měst, ale také z Prahy a Brna. Pardubice leží na půli cesty mezi těmito dvěma uměleckými centry 
a to je potenciál, který bychom chtěli využít. Naše galerie by ráda dala prostor mladým začínajícím umělcům 
v konfrontaci se zkušenějšími kolegy. Naším cílem je pestrost, avšak stejně nezbytná je vysoká úroveň 
prezentovaných projektů.

Mgr. Jana Orlová
kurátorka

Art Space NOV
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Everything, which remains alive in the social fabric, hides and, from there,
everything could begin again to construct another possible world.

Félix Guattari, Lignesde fuite. Pour un autre monde de possibles

This project develops the idea that art, in its various forms, reactivates unused and residual urban spaces. The 
questions of sound ecology and urban environment are analyzed through the concept of Walter Benjamin’s 

porosity, Maurice Blanchot’s the wait, Italo Calvino‘s infinite possibilities of imaginary scape: art becomes the 
flowing element that stresses the edge of existential lands. The work is set in an abandoned barrack in the inland 
of Genoa (Italy). 

This project emphasises how art, bursting into an unusual space, forces a sudden metamorphosis in it: the 
abandoned building inhabited by sound and by presence of inflatable balloons is transformed and enliven. 

The inflatable balloons are a sort of displaced objet trouvé that inhabit the building as a foreign, extraneous, 
presence, wandering inside the rooms as sound waves.

Sounds have been recorded inside the empty rooms and then edited as musical composition. Thus the 
soundscape created is composed by noises already present in the barracks, like dripping water and wind echoes, 
mixed with tones emitted on purpose into the rooms by both playing musical instruments and moving inside the 
building, measuring the space.

Music becomes a sort of invisible cast, a mould that fills the empty space up and reshapes the environment 
turning it back into a new utopian life.

 Luca Staccioli (Janov, Itálie/Genoa, Italy)

 Bez názvu / Untitled
2014, video HDV DolbyDigital 5.1 stereo, 06:52 min, zvuk/barva

2014, video HDV DolbyDigital 5.1 stereo, 06:52 min, sound/colour

Vše, co zůstává v sociální struktuře živým, se ukryje a je pak schopno vytvořit další, jiný svět. 
Félix Guattari, Lignesde fuite. Pour unautre monde de possibles

Projekt rozvíjí myšlenku, že umění ve svých různých formách znovu aktivuje nevyužité prostory města. 
Prostřednictvím koncepce porosity Waltera Benjamina, the wait Maurice Blanchota a nekonečných prostor 

imaginárního útěku Italo Calvina analyzuje otázky ekologie a prostředí města: umění se stává tekoucím prvkem, 
který zdůrazňuje okraje existenciálních území. 

Práce je umístěna v opuštěných kasárnách uvnitř italského Janova.
Projekt zdůrazňuje, jak umění, proměněné v neobvyklý prostor, postupuje k náhlé metamorfóze: opuštěná 

budova obydlená zvukem a přítomností nafukovacích balonků se transformuje a ožívá.
Nafukovací balonky jsou poněkud vytěsněným předmětem – objet trouvé – který obývá budovu jako cizí 

předmět odjinud a pohybuje se uvnitř místností jako zvukové vlny.
Uvnitř prázdných místností se zvuk nahrával a pak byl editován jako hudební skladba. Vytvořený zvuk se 

skládá z již existujících zvuků jako je kapající voda a ozvěny větru, které se smíchaly s tóny úmyslně vytvořenými 
hrou na hudební nástroje a pohybem uvnitř budovy.  

Hudba se stává neviditelným jádrem, formou, která vyplňuje prázdný prostor a přetváří prostředí do nové 
utopické formy života.

Art Space NOV
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Wild animals migrate. As woodland and other natural habitats are increasingly being destroyed 
by human intervention, martens, foxes, raccoons and others tend to leave their natural habitat. 

Roaming around, they often find shelter in cities which offer a variety of food and safe places to hide. 
While wild areas are replaced by modern agriculture, housing and commercial facilities, various structures 
in towns seem to appear more attractive to many animals. Thus not only the number of people but also of 
animal inhabitants in Europe´s major cities is rising. The bigger the city, the higher its biodiversity. Typical 
synanthropic species, such as pigeons, rabbits, deer or boars, generally get used to the new conditions 
quickly, since they can enjoy the tempting offers in the vicinity of humans.

On the other hand, living that close is a new source of conflict between humans and animals, as they 
compete for limited space and resources. In order to keep an overview, researchers use the so called “photo 
trapping” to capture and document how populations change and spread.

The artwork „Neon Shelter“ uses the footage photo-material of such images in an interactive installation. 
Pictures of city-dwelling wild animals are shown in old commercial light boxes, which suddenly light up for  
a little while when being passed.

With their closeness to the advertising aesthetics and intense colors, the pictures transform strangely and 
offer an unusual perspective. Spectators are wandering around in the urban-type glow of neon light. Straying 
animals and people come together. Who is watching whom doesn’t seem certain anymore. Observers are 
being observed. Borders vanish.

„Neon Shelter“  plays with the tension between artificiality and naturalness. It examines the facets of an 
urban-rural relationship but also tells of migration, interactions among individuals and the conquest of new 
living spaces.

 Evalie Wagner, Teresa Fellinger (Linec, Rakousko / Linz, Austria)

 Neonový úkryt / neon shelter
2015, instalace, c-tisk na skle, hliník, neonové lampy, pohybové senzory, kabeláž,  
50 x 50 x 14 cm, 62 x 86 x 14 cm, 76 x 85  x 14 cm, 53 x 65 x 14 cm, 65 x 53 x 14 cm,  
75 x 84 x 14 cm

2015, installation, c-prints on glass, aluminium, neon lamps, motion detectores, cables, 
50 x 50 x 14 cm, 62 x 86 x 14 cm, 76 x 85  x 14 cm, 53 x 65 x 14 cm, 65 x 53 x 14 cm,  
75 x 84 x 14 cm

Divoká zvířata migrují. Protože lidé svými zásahy ničí lesy a přírodní biotopy, kuny, lišky, mývalové 
a další zvířata postupně opouštějí své přírodní prostředí. Často hledají útočiště ve městech, kde se jim 

nabízí různá potrava a bezpečný úkryt. Zatímco divoká příroda je nahrazována moderním zemědělstvím, 
residenčními a obchodními objekty, stavby ve městech se mnohým živočichům zdají mnohem atraktivnější. 
Proto roste nejen lidská, ale i zvířecí populace velkých evropských měst. Čím větší město, tím větší jeho 
biodiverzita. Typicky synantropní živočichové jako holubi, králíci, jeleni nebo kanci se rychle přizpůsobují 
novým podmínkám, protože se jim líbí lákavé nabídky života ve společnosti lidí.

Na druhé straně je však tato vzájemná blízkost zdrojem konfliktu mezi lidmi a zvířaty, kteří bojují 
o omezený prostor a zdroje. Vědci proto používají takzvané fotopasti, aby zachytili a zdokumentovali, jak se 
jejich populace mění a rozšiřují.

Umělecké dílo „Neon Shelter“ používá takový fotomateriál v interaktivní instalaci. Obrázky zvířat žijících 
ve městě jsou umístěny ve starých skříních, které se při procházení kolem náhle rozsvítí.

Jejich podobnost reklamním předmětům a intenzivní barvy umožňují zvláštní transformaci a nabízejí 
neobvyklou perspektivu. Diváci procházejí okolo ve svitu městských neonů. Zvířata a lidé se blíží k sobě. Není 
jisté, kdo koho pozoruje. Pozorovatelé jsou pozorováni a hranice mizí.

„Neon Shelter“ je hrou napětí mezi uměleckým a přirozeným. Prověřuje rozhraní vztahu město-venkov 
a zároveň vypráví o migraci, interakci mezi jednotlivci a boji o nový životní prostor.

Art Space NOV
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 fRESCH Gallery
 City and Me 1. 7. – 31. 7. 2015

 Bratranců Veverkových 816

 facebook.com/FREScHgallery

 po dobu výstavy otevřeno út – ne 10–18 hodin, jindy po dohodě

 open Tu – Su / 10 a.m – 6 p.m.

Historie galerijních prostor sahá až k datu 13. 12. 1925, kdy v tomto domě, v prvním patře, otevřel pardubický 
bankéř, mecenáš umění a sportu, Ota Resch, veřejnou obrazárnu s názvem RESCHOVA GALERIE. Tuto 
historickou skutečnost dokládá původní skleněná deska s tímto názvem, umístěná na průčelí domu. 

Znovuzrození galerie právě v těchto prostorách, avšak již pod názvem fResch gallery bylo slavnostně 
zahájeno 30. 9. 2013 vernisáží královéhradeckých umělců Milana Langera, J. Maxe Pavlíčka s hostem 
Radoslavem Pavlíčkem.

FResch gallery tak navázala na více jak dvacetiletou spolupráci se známým konceptualistou a performe-
rem Milanem Langerem s nímž jsme v galerii baru NORA, vybudovaném ve sklepních prostorách tohoto 
domu zahájili 30. 12. 1992 velmi plodnou galerijní činnost. 

Koncepce fResch gallery tedy úzce navazuje na předchozí činnost galerie NORA, což znamená, že zde 
vystavují umělci především z regionu východních Čech, avšak s přesahem nejen evropským, ale i světovým. 
Jako galeristka se nebráním výtvarným projektům, které stojí mimo koncept fResch gallery, avšak jsou 
přínosem nejen pro ni, ale především pro milovníky a znalce umění. Mezi takové aktivity bezpochyby patří 
Mezinárodní projekt CreArt Network of Cities for Artistic Creation, kterého se právě nyní naše galerie 
účastní.

Mgr. Jarmila Kudláčková
majitelka galerie

History of the exhibition premises dates back to the 13 December 1925, when on the first floor of the house, 
Ota Resch, a banker of Pardubice, benefactor of arts and sports, opened a public exhibition hall named the 
RESCH GALLERY. This historic event is documented by an original glass plaque on the façade.

The re-birth of the gallery under the name fRESCH Gallery took place on 30 September 2013, when the 
gallery was re-open introducing artworks by artists from Hradec Králové  Milan Langer, J. Max Pavlíček and 
Radoslav Pavlíček, as a guest.

fResch Gallery thus resumed the twenty-year cooperation with a recognized conceptualist and 
performer Milan Langer with whom we started fruitful cooperation in the gallery of bar NORA built in the 
ceiling of this house.

The concept of the fResch Gallery closely connects to the former activities of NORA, which means that 
the gallery displays mostly artworks by East Bohemian artists with an overlap to Europe and beyond. 

As a gallery owner, I always invite fine art projects outside the fResch Gallery concept, since diversity 
is enrichment for the gallery and for fine arts lovers and experts. Among similar activities, to mention 
but a few, lists the international project CreArt Network of Cities for Artistic Creation in which our gallery 
participates.

Jarmila Kudláčková
Gallery Owner

fRESCH Gallery
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I and Vasile Leac worked together on the village drones which is a series of short conceptual videos. 
(Mimi Salajan)

The village drones are a complex of subversive, idiosyncratic, unpredictable actions that arouse in almost 
abandoned rural regions, with material objectives characterized by an undetermined status that allows 

for such actions, especially abandoned houses or such with ambiguous status. In a way reminding of a 
guerilla-war, these actions aim to identify the „enemy”, the trauma and the wounds that have not yet healed 
or that conceal the really important problems instead of making them disappear. The village drones 1 and 2 
are such actions of subversion, of sabotage against the system of private or public ownership in apparently 
abandoned or savaged regions whose natural resources are being exploited by a mafiotic and corrupt 
regime – in this case the village Bodrogu Vechi and the natural reservation „Lunca Mureşului”.

Text by Vasile Leac

The phone numbers are from Vasil Leac’s phone agenda, mainly Romanian artists. There is also Dan 
Perjovski’s, Sergiu Sas’s, I don’t know all of them. The story behind the house tells of someone who worked 
for the Romanian’s savings bank (CEC) put that house for sale for a huge amount of money so he could 
take a big loan from the bank and leave. The house itself is worth nothing because it’s so close to the river 
it is illegal. The house is sprayed “FOR SALE,” so Vasile added some “contact-numbers” for those interested. 
The colours... those were the sprays he had in his back yard.

Text by Mimi Salajan

 Mihai Sălăjan ve spolupráci s Vasile Leac (Arad, Rumunsko)

 Mihai Sălăjan in cooperation with Vasile Leac  
 (Arad / Romania)

 Vesnické drony / The village drones
2014, video, 03:50 min, zvuk/barva 

2014, video, 03:50 min, sound/colour

Vasile Leac a já jsme společně pracovali na venkovských dronech, což je série krátkých koncepčních videí.
(Mimi Salajan)

Vesnické drony je komplex subverzivních, idiosynkratických a nepředvídatelných událostí vzniklých 
v téměř opuštěných venkovských regionech s materiálními cíli charakterizovanými neurčitým stavem, 

který takové akce umožňuje. Jde zejména o opuštěné domy nebo domy s nejasným vlastnictvím. Tyto 
akce poněkud připomínají guerillovou válku, snaží se identifikovat nepřítele; dosud nezahojená traumata 
a rány skutečné problémy skrývají, místo aby je odstranily. Venkovské drony 1 a 2 jsou takovými událostmi 
subverze, sabotáže proti systému soukromého a veřejného vlastnictví v opuštěných a zpustlých regionech, 
které jsou zneužívány mafiánským a zkorumpovaným režimem – v tomto případě jde o vesnici Bodrogu 
Vechi a přírodní rezervaci „Lunca Mureşului”.

Text Vasile Leac

Telefonní čísla jsou z diáře Vasila Leac, jsou to hlavně čísla rumunských umělců. Je zde i Dan Perjovski, 
Sergiu Sas – všechny je neznám. Příběh je o domku, který někdo, kdo pracoval pro rumunskou banku 
(CEC) nabídl k prodeji za velké peníze, aby je od banky získal a pak zmizel. Samotný dům nemá žádnou 
cenu, protože je tak blízko u řeky, že je vlastně postaven nelegálně. Na domě je sprejem velkými písmeny 
vytvořený nápis „Na prodej“ a Vasil tam přidal „kontaktní čísla“ pro zájemce. Barvy…to jsou  spreje, které 
našel na zadním dvorku.

Text Mimi Salajan

fRESCH Gallery
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From ancient times, whether it was an engraved shell or a credit card or gold coins, no matter what the 
shape was, money has always played a key role in human life. 
Love for money and wealth established itself to the point of genetic heritage. 
By being placed in public spaces, “It’s in the Genes” doesn’t stand as a means of criticism of human 

nature, it intends to fulfil the simple role of pointing out the facts, and at its best, to function as a mirror for 
all passers by.

 Sergiu Sas (Arad, Rumunsko / Arad, Romania)

 Je to v genech / It´s in the Genes
2014, tisk, intervence ve veřejném prostoru v Aradu, video, 04:39 min, zvuk/barva

2014, print, public space intervention in Arad, video, 04:39 min, sound/colour

Již od pradávna, ať to byla rytá mušle nebo kreditní karta nebo zlaté mince, nezávisle na formě, peníze vždy 
hrály v lidském životě klíčovou roli.

Láska k penězům a bohatství sama sebe povýšila na genetické dědictví.
Vystavením na veřejných místech „Je to v genech“ nepředstavuje prostředek ke kritice lidské povahy, 

jednoduše se snaží poukazovat na důležité skutečnosti a fungovat jako zrcadlo pro kolemjdoucí.

fRESCH Gallery
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Walking alone with my camera trying to inhabit the city of Bucharest, I met Cristina Dan, an activist, 
who with her husband Alexandru Dan, leads a campaign to restore peoples’ faith in their  qualities. 

With their project “Români Sunt Frumosi”, they roam the city asking people to write on a notice board  
a Romanian quality, thus trying to combat the crisis and the widespread sense of disillusion and distrust  
in the country. In this video Cristina, who is ‘anonymous’, like any inhabitant of the city’s high-rise buildings’, 
proclaims the text they give to each person who takes part in the campaign. 

It’s a work born out of reflections on being an insider/outsider. I was a foreigner, an outsider, on my first 
visit to a city about which I knew almost nothing. I walked, head tilted back to photograph the imposing 
tower blocks built during the communist era. Huge billboards everywhere and  innumerable shopping 
centres make Bucharest a city that is deeply marked by the short circuit between its past and present.  
Here and there, in the central squares, there were outbreaks of revolt. In this country, communism and 
capitalism have both failed. The latter came as a form of exploitation and colonization, creating a sense  
of disappointment and despair amongst the population. I kept meeting people who only complained and  
at some point I started to look for someone with constructive energy. 

 Rossella Piccinno (Lecce, Itálie / Lecce, Italy)

 Nejsem sama / I´m not Alone
2012–2015, Rumunsko, video full HD, 03:04 min, kamera a editace: Rossella Piccinno, 
obsazení: Dan Adriana Cristina, text: Alexandru George Dan, zvuk/barva

2012–2015, Romania, video full HD, 03:04 min, camera and editing: Rossella Piccinno, 
cast: Dan Adriana Cristina, text by Alexandru George Dan, sound/colour

Při procházce Bukureští s kamerou jsem potkala Cristinu Dan, která spolu se svým manželem Alexandru 
Danem vede kampaň k obnovení důvěry lidí v jejich dobré vlastnosti. V rámci jejich projektu „Români 

Sunt Frumosi“, oslovují ve městě obyvatele a vyzývají je, aby vyjádřili svůj názor na to, co je v Rumunsku 
kvalitní. Zkoušejí tak bojovat s krizí, všeobecně rozšířenými pocity deziluze a nedůvěry v zemi. Na tomto 
videu, kde je Cristina anonymní jako všichni obyvatelé výškových budov města, deklaruje texty, které dávají 
každému účastníkovi kampaně.

Tato práce se zrodila z reflexe na to, co znamená být outsider / insider. Byla jsem cizinec, outsider 
na své první procházce městem, o němž nevím téměř nic. Chodila jsem s hlavou zakloněnou pohledem 
na fotografie ukazující bloky věží postavené v době komunismu. Velké billboardy na každém kroku 
a nespočetná nákupní střediska dělají z Bukurešti město, které je poznamenáno elektrickým zkratem mezi 
vlastní minulostí a přítomností. Tu a tam, na centrálních náměstích, se objevily známky revolty. V této zemi 
neuspěl ani komunismus ani kapitalismus. Ten druhý přišel jako forma vykořisťování, kolonizace a vytvořil 
mezi lidmi pocit zklamání a zoufalství. Stále jsem potkávala lidi, kteří si jen stěžovali a v určité chvíli jsem 
začala hledat někoho s pozitivní a konstruktivní energií. 

fRESCH Gallery
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 Jonas Aničas (Vilnius, Litva / Vilnius, Lithuania)

 Počátky a přechody / Beginnings and Transitions
2015, instalace (fotografie, sochařské objekty, dřevo, kov, plast)

2015, installation (photographs, sculptural objects, wood, metal, plastic)

Hlavní myšlenkou tohoto uměleckého projektu je chránit a udržet estetické hodnoty mého rodného 
města, které se pomalu, jak plyne čas, ztrácejí a jsou odsouzeny k zapomnění. Instalace představuje 

město, nikoli však to, které vídáme každý den. Spíše to, jehož si lze náhodně všimnout při procházce po 
periferii. Taková místa ukrývají mnoho zásadních symbolů městské identity. 

Instalace se skládá ze dvou prvků: fotografie a skulpturální předměty. Fotomateriál popisuje architekturu 
a dekorativní prvky budov, které již nemohou obhájit svou pozici v moderním městě. Druhý komponent 
– skulpturální předměty – jsou detaily předmětů, které v dnešním životě již nevídáme. Předměty byly 
sesbírány na opuštěných místech, v rozpadlých budovách na městských periferiích. Jejich funkce je obtížně 
definovatelná, ale jejich estetická hodnota přetrvává a ukazuje, jak odlišné bylo jejich vnímání našimi předky. 
Účelem zde není zachovat okolí ani předměty jako takové, ale dát jim určitý význam a poskytnout jim 
prostor v lidské mysli. Město je živé, dokud zůstanou živé jeho symboly v našich vzpomínkách. 

The principal spirit of this art project is to protect and perpetuate aesthetic motives of my home 
city which are slowly disappearing as time flows and which are condemned to being forgotten. The 

installation represents the city, but not the one we see every day. Rather the one we could accidentally 
notice while wandering through the city´s periphery. These places conceal many essential symbols of urban 
identity.

The installation consists of two elements – photography and sculptural objects. Photographic 
material depicts architectural components and decorative elements of the buildings which are no longer 
comprehensible in modern city function. Second component– sculptural objects – are details of items 
no more used in human life. The objects were collected in abandoned spaces, such as derelict buildings 
or peripheral urban areas. It is difficult to identify the functions of these things, but their aesthetic value 
remains and suggests that our ancestors´ perception was somewhat superior compared with ours. The 
purpose is not to preserve surroundings or the items as such, but to give them meaning and space in the 
human mind. The city always stays alive as long as its symbols are vivid in our memories.

fRESCH Gallery
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The Pardubice City Gallery was established in 2012 as an initiative of the culture involved institutions of 
the city to enrich the public space with a Kunsthalle type exhibition institution. GAMPA is located in the 
reconstructed building of Sýpka (the granary) administered by the National Heritage Institute in a tranquil 
corner of the Příhrádek (the Castle outer ward). Unlike stone-built galleries, GAMPA does not create 
museum type art collections nor do they own or sell works of art. In two-month exhibition cycles GAMPA 
presents visiting author projects which aspire to acquaint the citizens and visitors with up-to-date art, 
aesthetic and social issues whilst creating space for relaxation and adventure.

The GAMPA exhibition programme focuses on presenting works of contemporary personalities from 
the Czech fine arts in worldwide context. The municipal exhibition institution directs its programme on 
author installations in a wider spectrm of fine arts starting from painting, sculpture and graphic art up to 
the presentation of painting studies, displays, photographic cycles, objects, audio-installations, architecture 
design, experimental art works and new media.

The communication space of the gallery hosts accompanying fine art and information type exhibitions 
and provides an area  for non-profit organizations, schools of art, specialized associations, amateur or 
experimental art projects. The Pardubice City Gallery offers citizens numerous accompanying music, 
lecturing and artistic programmes to revive the traditional cultural events.

Mgr. Ivana Panochová Ph.D.
Gallery Manager

Galerie města Pardubic (GAMPA) / Pardubice City Gallery

 Galerie města Pardubic (GAMPA)
 Pardubice City Gallery
 City and Me 1. 7. – 30. 8. 2015

 Příhrádek 5

 gmpardubice.cz / facebook.com/GalerieMestaPardubic

 otevřeno út – ne 10–18 hodin

 open Tu – Su / 10 a.m – 6 p.m.

Galerie města Pardubic vznikla v roce 2012 z iniciativy kulturní veřejnosti města, aby obohatila veřejný 
prostor o výstavní instituci typu Kunsthalle. GAMPA sídlí v rekonstruovaném objektu Sýpky ve správě 
Národního památkového ústavu v romantickém zákoutí zámeckého Příhrádku. Na rozdíl od kamenných 
galerií nevytváří umělecké sbírky muzejního typu, umělecká díla nevlastní, ani je neprodává. Ve svých 
dvouměsíčních výstavních projektech GAMPA představuje hostující autorské projekty, které si dávají za cíl 
seznámit obyvatele i návštěvníky města s aktuálními uměleckými, estetickými i společenskými problémy 
současnosti a vytvořit pro ně relaxační a zážitkový prostor.

Výstavní program GAMPY se zaměřuje na prezentování tvorby současných osobností českého 
výtvarného umění v kontextu světových uměleckých souvislostí.  Programově se tato městská výstavní 
instituce orientuje na autorské instalace v širokém spektru uměleckých oborů od malby, sochy a grafiky 
až po představování procesu kresebných studií, vystavuje fotografické cykly, objekty, audioinstalace, 
architektonické návrhy, experimentální tvorbu a nová média.

V Komunikačním prostoru galerie se konají doprovodné informativní i výtvarné výstavy, poskytující 
prostor neziskovým organizacím, uměleckým školám, spolkům a amatérským nebo experimentálním 
uměleckým projektům. Galerie města Pardubic nabízí obyvatelům města řadu doprovodných programů 
hudebních, přednáškových i tvůrčích, kterými se připojuje k tradičním městským kulturním akcím. 

Mgr. Ivana Panochová Ph.D.
manažerka galerie
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 Offcity (Pardubice, Česká republika / Pardubice, Czech Republic)

 Etched Reality
2015, zvuková instalace, stůl, židle, sluchátka, zvukový přehrávač, binaurální 
nahrávka

2015, sound installation, table, chairs, headphones, soundplayer, binaural recording, 
dimensions variable

Projekty a realizace týmu Offcity složeného z výtvarníků, architektů i teoretiků se ve většině případů 
pohybují na pomezí kulturní produkce, aktivismu, práce s komunitou a volného umění. Vždy jsou spjaty 

s konkrétním místem, jeho geniem loci, obyvateli, jeho pamětí. Instalace pro výstavu „Město a já“ se tedy 
během své cesty třemi evropskými městy bude zcela logicky proměňovat. Půjde o zvukový objekt, jehož 
technologickou podstatou je zpětné přehrávání zvukových záznamů pořízených binaurálními mikrofony 
v konkrétním místě a pro konkrétní situaci. Binaurální nahrávání zvuku umožňuje vnímat slyšený zvuk 
jako prostorově umístěný. Pokud je posluchač ve stejném místě, ve kterém byla vytvořena nahrávka, není 
téměř schopen vnímat rozdíly mezi přítomností a minulostí. Slyšené se virtuálně zhmotňuje v jeho mysli… 
Tato práce s binaurálním zvukem je známá a mezi umělci již využívaná, diskutovaná instalace však pracuje 
s nahrávkou pro 2–4 diváky, kteří v prostorově zvukové iluzi reagují na sebe jako na možné zdroje zvuku 
i jako partnery, kteří společně zažívají nečekaný zvukový příběh. Esencí tohoto projektu je pak snaha 
zprostředkovat vztah k místu, emoci, vzpomínku, zážitek či dokonce touhu, nikoli však prostřednictvím 
vizuálního, nýbrž slyšeného sdělení. Tato jemně manipulovaná realita zesiluje imaginaci a schopnosti 
„odepnout“ návštěvníka ze stereotypního vnímání prostoru galerie.

Offcity is a team of visual artists, architects and art theorists of Pardubice. Their projects and 
installations usually range between culture and art production, activism, community work and visual 

arts. They tend to work with particular space, its genius loci, its people and its memory.  Consequently, the 
installation for the exhibition „The City and I“ will logically transform while visiting three European cities - 
Pardubice, Linz, Genoa. Its technological essence is the playback of binaural audio recordings in a particular 
place made in a specific situation. Binaural recording enables us to perceive sound spatially. If a listener 
stands on the same spot where the recording was made s/he does not feel or hear any difference between 
the present and the past. The sound virtually materializes in the mind... Binaural recording has already 
been known and widely used within artistic work, however this exhibit is slightly different. It works with 
a record for 2-4 listeners who appear in a sound illusion where everyone is a source of sound or partner 
in communication. Listeners become participants who experience an unexpected sound story together. 
The principle is the effort to mediate the feeling of place, someone’s emotion, memory, experience or 
even desire. However, all of this is not mediated visually, but through a heard and spoken message. Such 
a gently manipulated reality can intensify visitors’ imagination and their ability to “untie” themselves from 
stereotypical perception of the gallery space.

Galerie města Pardubic (GAMPA) / Pardubice City Gallery
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Maja Rožman (Záhřeb, Chorvatsko / Zagreb, Croatia)

Mizející města / Disappearing Cities
2014, Záhřeb, série kreseb, papír, tužka 50 x 70 cm

2014, Zagreb, drawings series, paper, pencil, 50 x 70 cm

Maja Rožman (Záhřeb, Chorvatsko / Zagreb, Croatia)

Mizející města: Paříž / Disappearing Cities: Paris
2014, kniha, formát A4, 60 stran

2014, ArtBook, dimensions: A4, 60 pages

V poslední době mě fascinuje paměť a její transformace v čase.  Na této reflexi jsem začala pracovat 
v sérii prací „Mizející města“.

Mizející města jsou sérií několikavrstevných kreseb z míst mých pobytů v určitých městech (Janov, Paříž, 
Antverpy, Záhřeb).

Každá cesta, kterou jsem prošla je pečlivě označena, zmapována a převedena do abstraktní malby. Ty 
jsou pak pokryty vrstvou pauzovacího papíru, který představuje běh času – jeden list za každý uplynulý den 
– dokud kresba nezmizí úplně.

I have recently been fascinated by memory and its transformations over time. This idea started with the 
ongoing work series “Disappearing Cities”.

Disappearing Cities is a journal, a series of multi-layered drawings of my whereabouts in cities I have 
visited (Genoa, Paris, Antwerp, Zagreb).

Each path I took is carefully marked, mapped and transformed into an abstract drawing. Each drawing 
is then covered with layers of tracing paper which represent the passing of time – one paper per one day 
gone by - until the drawings are not visible anymore.

Galerie města Pardubic (GAMPA) / Pardubice City Gallery
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 Leonard Sherifi (Janov, Itálie / Genoa, Italy)

 Město a jeho přínos / Urban Benefit

2014, asambláž, dřevo, pryskyřice, 160 x 100 cm

2014, assemblage, wood, resin, 160 x 100 cm

Tvary, které využívám, jsou výsledkem mé technické motivace: trojúhelník se objevuje všude v přírodě 
i na člověkem vytvořených stavbách jako základní geometrický tvar.
Proto je trojúhelník běžným stavebním prvkem organického i anorganického světa. Dynamická povaha 

a nestabilita trojúhelníku představuje rostoucí město, symbolizuje pokrok i konflikt a napětí. Zároveň 
pevnost trojúhelníku stojícího na základně tvoří základ dalších tvarů představujících přírodní zákony.

„Humanita vytváří budoucnost města a využívání městských zdrojů zároveň ohrožuje budoucnost 
lidstva a přírody.“ (Herbert Girardet, Creating Regenerative Cities)

„Velká moderní města se úspěšně pokoušejí deklarovat svou nezávislost na přírodě“, říká Herbert 
Girardet, „ale jejich dlouhodobá budoucnost je nejistá a způsob, jakým přemýšlíme o městech, si žádá 
výrazný posun paradigmatu.“

Svou prací bych chtěl zdůraznit skutečnost, že prostorová a sociální dynamika měst formuje celou 
planetu.

Představuje člověka, který pozoruje svůj věčný růst a čeká na triumf.  
Proto je také vnitřní část instalace nedokončená a může se dále rozšiřovat. 

This is due to technical reasons and personal motivation why I use such shapes and materials: Triangle 
appears everywhere in the nature and also in man-built constructions as a basic architectural shape. 

This is why triangle is a common construction element in the organic and inorganic world.
The dynamic nature and instability of triangle conveys the growing city, symbolises progress as well as 

conflict and tension. At the same time, the steady strength of triangle, when sitting on its base, generates 
the foundation for other shapes representing the natural laws.

“Humanity is building an urban future, yet urban resource use is threatening the future of humanity and 
the natural world.” (from Creating Regenerative Cities by Herbert Girardet) 

“Large modern cities have effectively tried to declare their independence from nature,” says Herbert 
Girardet but their long-term future is uncertain and the way we think about our cities needs to undergo  
a profound paradigm shift.

My work would like to highlight the fact that spatial and social dynamics of cities are shaping the entire planet.
It represents a man observing its ever-growing creation, waiting for a triumph.
This is why the interior part of the installation is unfinished and could be expanded.

Galerie města Pardubic (GAMPA) / Pardubice City Gallery
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 Patricia Sandonis (Valladolid, Španělsko / Valladolid, Spain)

 Hodnota směny / Exchange Value
2013, 2015, instalace Valladolid – Pardubice, video 48:07 min, fotografie, papír, PVC 
folie, předměty denní potřeby, 3 x 2 m

2013, 2015, installation, video 48:07 min, photograph, paper, every day objects, 3 x 2 m

„Hodnota směny“ je interdisciplinární projekt vytvořený ve veřejném prostoru ve spolupráci se sociolo-
gy a studenty ekonomické školy ve španělském Valladolidu.. 

25. března 2013 se hlavní náměstí ve Valladolidu na pět hodin opět stalo tržištěm a místem veřejné 
zábavy. „Hodnota směny“ představila instalaci 124 plastových čtverců na ploše náměstí. Na každém z nich 
byl předmět, který mohli lidé změnit na jiný podle své představy s jednou jednoduchou podmínkou – 
zachovat jeho barvu. Obyvatelé také mohli přispět vlastními předměty.

Tak předměty ztratí hodnotu peněz, stávají se objektem a barvou. Celá instalace byla zdokumentována 
metodou, kterou jsem navrhla společně s profesorem spotřebitelského chování Gonzalesem a jeho studenty 
na katedře sociologie místní ekonomické školy. Bylo vytvořeno 5 vizualizací – jeden výkres pro každou 
hodinu experimentu.

Hlavní náměstí zůstává v současném stavu – připomíná charakter mého projektu Hodnota směny – jako 
bleší trh a jako čas k přechodu náměstí a časový rámec, v němž se instalace odehrála. Hodnota směny byla 
veřejnou událostí: během pěti hodin se náměstí stalo prostorem, kdy se lidé mohou jen projít, pozorovat 
dění, mluvit spolu, něco si pro sebe vybrat a zapojit se tak do této zvláštní akce. 

„Exchange Value“ is an interdisciplinary project in public sphere created in collaboration with 
sociologists and students from the School of Economics in the city of Valladolid in Spain. 

On 25 March 2013, the main square in Valladolid was transformed once again into a market and social 
event place for five hours. “Exchange Value” was an installation with 124 white plastic squares on the 
ground. Each white square had an object that people could turn into another object of their interest under 
one simple condition: the objects could only be exchanged into objects of the same colour. People could 
also bring and donate other objects they were interested in.

This way, money was not the exchange value, but rather an object plus a colour.
The whole installation was documented while using the method I designed together with Francisco Javier 

Gomez Gonzalez, professor of Consumer Behaviour and his students of the Sociology Department of the 
local School of Economics.

Five visualisations of the collected information were produced – one drawing for each hour of the 
experiment.

The main square remains in temporary condition – reminding of the temporary character of my project 
“Exchange Value”, which like a flea market and like the time needed to cross the square and the time 
frame in which the installation took place. “Exchange Value” was an event: during the five hours in which it 
happened, the main square no longer had just a street function, but that of a public square, where people 
could walk, observe, talk to each other or choose something they like, joining in at a very special event.

Galerie města Pardubic (GAMPA) / Pardubice City Gallery
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 Lukáš Hájek (Pardubice, Česká republika / Pardubice,  
 Czech Republic)

 Výkop / Excavation

2015, instalace, dřevo, papír, dřevotříska, 4 x 2 x 0,5 m

2015, installation, wood, paper, wooden desk,  4 x 2 x 0,5 m

Instalace je složena z několika sousedících objektů, které dohromady vytváří model výkopu, podobný těm, 
se kterými se setkáváme při opravách komunikací nebo inženýrských sítí. Tento model je redukován pouze 

na příčný řez výkopu a tím se morfologie objektů mění na jednoduché geometrické tvary. Na jedné straně je 
model terénu po zásahu hloubící techniky, na který navazuje rozpěra proti sesuvu půdy a na druhém konci 
je trubka inženýrských sítí, jejíž porucha je příčinou výkopových prací.

The installation is composed of several adjoining objects forming a model of an excavation, similar to 
those we meet in communication and engineering network repairs. The model is reduced to only a cross 

section of an excavation. This is why the objects´ morphology transforms into simple geometric shapes. On 
one side is a model of terrain after an intervention of excavation technology to which connects a landslide 
protection cross strut. On the other end is an engineering network pipeline whose defect interrupted the 
excavation works.

Galerie města Pardubic (GAMPA) / Pardubice City Gallery
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ACCUMULATIONS (ACU) presents a series of seamless animation loops - or ‘live paintings’ - intersected 
in a fictitious system in which various historical, cultural and mythical concepts of energy are 

explored. Specifically, the motifs depict situations in which abstract structures are formed, transformed 
or decomposed. ACU combines traditional and digital animation techniques. Inspired by the human 
body, biological structures and ritual symbols, the animations are filmed and/or projected through layers of 
different liquids (like oil and water) so as to give them a more organic look and feel.

The abstract imagery combined with patterns of movement inspired by real life contribute to create an 
ambiguity and a sense of familiarity in the midst of alienation. The different animated motifs come together 
to form a system moving towards some irreversible change. In many ways, the project can be seen both 
as an expression of the interplay between the mechanical and organic structures of urban life, and as a 
response to the bleak prospects of a society desperately trying to catch up with the realities of global 
warming.

Galerie města Pardubic (GAMPA) / Pardubice City Gallery

 Petter Solberg (Kristiansand, Norsko / Kristiansand, Norway)

 Akumulovaná energie / Accumulation of Energy
2015, animace, video, 06:00 min, video Petter Solberg, hudba Cranes (UK)

2015, animation, video, 06:00 min, video by Petter Solberg, music by Cranes (UK)

AKUMULACE (ACU) představuje sérii bezešvých animačních smyček – neboli „živých maleb“ – 
prolínajících se ve fiktivním systému, v němž jsou objevovány různé historické, kulturní a mýtické 

koncepty. Motiv popisuje zejména situace, v nichž se abstraktní struktury formují, transformují nebo 
rozkládají. ACU kombinuje tradiční a digitální techniky animace. Inspirovány lidským tělem, biologickými 
tvary a rituálními symboly, animace jsou nafilmovány a/nebo projektovány přes vrstvy různých kapalin 
(např. olej a voda), aby vytvořily organičtější vzhled a pocit. 

Abstraktní obrazce kombinované se vzory pohybu inspirované reálným životem vedou ke dvojznačnosti 
a pocitu něčeho známého uprostřed odcizení. Různé animované motivy se slučují, aby spolu vytvořily 
systém, který se pohybuje směrem k nevratné změně. Projekt je v mnoha aspektech vnímán jako vyjádření 
vzájemného působení mechanických a organických struktur městského života a jako reakce na bezútěšné 
vyhlídky společnosti, která se zoufale snaží dostihnout realitu globálního oteplování.
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Markus Hofer looks at things and turns their original form and function into something new that, 
however, doesn’t lose the tie with the original object from which it drifts. His interventions, very 

specific in their refined aesthetic aspect, use those characteristics as a starting point already pertaining to 
the truth in which they are embodied. The meanings are upgraded, emphasized, multiplied. The existing 
truth becomes a point of departure that is not to be cited, but disarticulated, to be released in its certainty. 
This is a way to search for new answers which surround us.

Actions, objects, forms and colours generate horizons of possibilities. Placed into a context that already 
has its structure and independent composition, that is already an independent image in our reality, formed 
by spots, forms, lines and colours. … Every object, even the most ordinary one, reveals an unexpected 
essence by either being extrapolated from its usual aspect or being freed from its functional structure, in 
order to serve art, to be placed inside the imaginary space.

The interventions of Markus Hofer have become strongly narrative; they generate images that become 
an incentive for stories which everybody can adopt. Every intervention, placed in a fixed context from which 
it never can detach, allows something to succeed. Every intervention interrupts the time which we are living 
in, creating a new level of perception. Every intervention becomes a part of consistency of truth in order to 
become a tangible surreality. Hofer offers us his cognitive glance at the truth to be discovered.

Text by Elisa del Prete © 2008

Galerie města Pardubic (GAMPA) / Pardubice City Gallery

 Markus Hofer (Linec, Rakousko / Linz, Austria)

 Šílenství okamžiku  / The Madness of Glance
kuřácká pauza / fag break 150 x 60 x 60 cm
květiny pro Maurizia / flowers for Maurizio 100 x 45 x 45 cm
nekrvavá rána / bloodless wound 100 x 45 x 45 cm 
2015, site specific instalace, předměty všedního dne, fotografie
2015, site specific installation, everyday objects, photographs

Markus Hofer se dívá na předměty a přetváří jejich původní podobu na něco nového, co však neztrácí 
své pouto s  předmětem, z něhož je odvozeno. Jeho intervence, velmi konkrétní z pohledu nového 

estetického aspektu, využívají tyto charakteristické rysy jako počáteční bod související s pravdou, která je 
obklopuje. Jejich význam je aktualizován a znásoben.  Současná pravda se stává počátkem odchodu, který 
neoznamujeme, ale členíme, abychom odhalili jeho nejistotu. Je to způsob, který hledá nové odpovědi na to, 
co nás obklopuje.

Činnosti, předměty, formy a barvy tvoří horizonty možností. Jsou umístěny v kontextu, který má svou 
strukturu a nezávislou kompozici, která je zobrazením naší reality formované body, tvary, liniemi  
a barvami. Každý, i ten nejobyčejnější předmět, odhaluje svou nečekanou podstatu tím, že je extrapolován 
ze svého obvyklého způsobu využití nebo uvolněn ze své funkční struktury, aby sloužil umění a byl umístěn 
v imaginárním prostoru.

Intervence Markuse Hofera mají silně vyprávěcí charakter; generují představy evokující příběhy, které 
si každý může přivlastnit. Každá intervence v určitém neoddělitelném kontextu umožňuje něco úspěšně 
vytvořit. Každá intervence je přerušením času, v němž žijeme, a vytváří novou hladinu vnímání. Každá 
intervence se stává součástí jednotné pravdy, aby se mohla stát hmatatelnou vyšší realitou. Hofer nám 
nabízí pohled na pravdu, která má být objevena.

Text Elisa del Prete © 2008
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The East Bohemian Gallery of Pardubice was established as the Regional Gallery in 1953. The artworks 
found their home in the Pardubice Castle; the exhibitions expanded in 1972 to the House of Jonah in  

Pernštýnský Square. In 2001, the Pardubice Region became the founding body of the East Bohemian 
Gallery. It is a museum-type gallery and its collection comprises of almost 18 thousand artworks: paintings, 
drawings, graphic prints, sculptural arts, photographs and photo-negatives. The exhibits are presented on 
the Gallery´s website; information about them is provided to researchers and many are lent to exhibition 
projects.

The programme of exhibitions is drawn up to bring to the region a wider awareness of the values of 
fine and visual art in local, national and worldwide context. Scenarios represent retrospective and topical 
exhibitions, historical and contemporary art. Besides fine art, the gallery also focuses on architecture and 
design. Special attention is paid to work with children, youth and other citizen groups within their lifelong 
education. The Gallery cooperates with institutions in the Pardubice Region and with other subjects and 
artists in the Czech Republic and abroad. 

PhDr. Hana Řeháková
Director of the Gallery

Východočeská galerie v Pardubicích 
(Dům U Jonáše) / The East Bohemian 
Gallery in Pardubice (House of Jonah)

 City and Me 1. 7. – 30. 8. 2015

 Pernštýnské nám. 50 

 vcg.cz / facebook.com/VychodoceskaGalerieVPardubicich

 otevřeno út – ne 10–18 hodin

 open Tu – Su / 10 a.m – 6 p.m.

Východočeská galerie v Pardubicích byla zřízena jako Krajská galerie v roce 1953. Své sídlo nalezla na 
pardubickém zámku, výstavní činnost rozšířila v roce 1972 do Domu U Jonáše na Pernštýnském náměstí 

v Pardubicích. Od roku 2001 se zřizovatelem VČG stal Pardubický kraj. Je galerií muzejního typu a její sbírku 
tvoří téměř 18 tisíc sbírkových předmětů – obrazů, kreseb, grafických listů, plastik, fotografií a negativů. 
Tyto exponáty galerie prezentuje na svém webu, informace o nich poskytuje badatelům a zapůjčuje je na 
výstavní projekty. 

Vlastní výstavní program galerie koncipuje tak, aby svou úrovní přinášel do regionu širší povědomí 
o hodnotách v oblasti výtvarného a vizuálního umění a to v kontextu místním, celostátním i mezinárodním. 
Ve výstavní dramaturgii se střídají výstavy retrospektivní i tematické, historické i současné, vedle výtvarného 
umění se galerie zaměřuje i na architekturu a design. Věnuje soustředěnou pozornost práci s dětmi, mládeží 
a se všemi dalšími skupinami obyvatelstva v rámci celoživotního vzdělávání. Spolupracuje s institucemi 
v Pardubickém kraji a dalšími subjekty a výtvarnými umělci v České republice i v zahraničí.

PhDr. Hana Řeháková
ředitelka galerie

Východočeská galerie v Pardubicích / The East Bohemian Gallery of Pardubice
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 Hermano  Noronha (Aveiro, Portugalsko / Aveiro, Portugal)

 Aveiřané / Aveirense
2014, cyklus fotografií, tisk LS Synthetic Matt, 51 x 51 cm, rámováno PVC 60 x 60 cm,  
6 fotografií

2014, photograph series, print in LS Synthetic Matt, 51 x 51 cm, framing in PVC  
60 x 60 cm

Jsou za vašimi fotografiemi příběhy?
Jsou to mé osobní příběhy: přestěhoval jsem se do Aveira, když jsem začal magisterské studium na místní 
univerzitě a rozhodl se projet okolí na kole a trochu je zdokumentovat. V Aveiru je to běžný dopravní 
prostředek, protože město je v nížině. Chtěl jsem poznat místo a lidi ve městě, kde budu nějakou dobu žít.

Na fotografiích jsou lidé, kteří mi v mém prvním roce připadali vizuálně zajímaví (tak nějak mezi realitou 
a fikcí). Na první pohled obyčejní, ale zároveň jedineční (mým cílem byla interakce mezi individuální 
a kolektivní identitou, konstrukce identity, cit pro místo apod.).

Pro fotografování mám osobní motivaci a práce je pro mě výzvou. Evropa prochází hospodářskou krizí 
a texty zdůrazňují kontroverzní stranu rozvoje. Pokrok existuje, ale některé životní styly přežívají a je pro ně 
místo i v době trvalých změn a rychlého rozvoje technologií.
Lidé na vašich fotografiích jsou místní obyvatelé?
Ano, jsou. Nejsou ale nijak veřejně exponovaní. Je to malé město, takže pro obyvatele Aveira je snadné je 
identifikovat.

Poznámka: Všichni lidé na snímcích souhlasili s fotografováním a věděli, že fotky budou vystaveny. Vždy 
si nechávám jejich kontakty a informuji je o místě, kde se výstavy konají.

What is the story behind these photos?
This is my personal story: I moved to Aveiro (to start my Mater´s at the Aveiro University) and decided 

to start wandering around on a bicycle (a common way of transportation for a lot of people as it is a flat 
landscape) to document it. The idea was to get to know the place (landscape and people) I started living in.

These are the people I found visually interesting (somewhat between reality and fiction) during my first 
year as they seemed to be quite common on one hand and unusual on the other (an interaction between 
individual and collective identity - constructing identities, sense of place, etc. were my first goals).

I have personal motivation for making photos and I consider my work to be more challenging. In this 
case, when Europe is in economic crisis, the text is used to highlight the contradictory side of the general 
development. Of course, there is certain progress but some ways of living still remain and still have place to 
exist in the period of constant changes and constant technology development.
Are the people in the photos just citizens?

Yes, they are.They are not publicly exposed. But this is a small city, so they are easily identifiable for the 
ones who live in Aveiro.

Note: All the people agreed to be photographed and they knew the photos would be used for art 
exhibition. I always keep their contacts and inform them about the exhibition places.
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 Zsolt Iochom (okres Harghita, Rumunsko / Harghita County,  
 Romania)

 Relax / Relax
2013, fotografie, 30 x 40 cm

2013, photograph, 30 x 40 cm

Náhodní obyvatelé a přebyvatelé v městském parku Miercurea Ciuc. 

Casual inhabitants and dwellers in Miercurea municipal park. 

 Kontrast / Contrast
2014, fotografie, 30 x 40 cm

2014, photograph, 30 x 40 cm

Na jedné straně silnice najdete krásný a výstavní dům, na druhé straně jeho zchátralý a rozpadající se 
protiklad. Reflexe.

On the one side of the road you find a fabulous house while on the opposite side a rickety, ramshackle  
and shanty one. Reflections.

Východočeská galerie v Pardubicích / The East Bohemian Gallery of Pardubice
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 Simona Zemaityte (Kaunas, Litva / Kaunas, Lithuania)

 Domov / Home
2012–2014, cyklus fotografií, 210 x 148 mm, 10 fotografií

2012–2014, photograph series, 210 x 148 mm, 10 pieces

 Pro Dívku ze sirek od Joela Sarakuly / For Joel Sarakula‘  
 Matchstick Girl
2013, video 04:57 min, majitel archivního videa Saulius Cemolonskas
2013, video 04:57 min, Archive video courtesy Saulius Cemolonskas

 Interview o ztracených věcech / Interview About Lost Things
Kaunas – London, 2015, video, 08:48 min, zvuk/barva
Kaunas – London, 2015, video, 08:48 min, sound/colour

Videa vyprávějí o nestálosti a změně, jak je reflektuje  jednotlivec a město. Saulius Cemolonstas (Sal), 
protagonista filmů a rodinný přítel umělkyně, odešel ze sovětské Litvy v devadesátých letech minulého 

století plný nadějí a očekávání. Sauliuse autorka znala jako dítě z pohlednic rodičů spíše než ze vzpomínek 
a potkala jej o několik desítek let později v Londýně. S rozdílem celé generace, s archívními obrázky 
a dokumenty hovoří o ztracených věcech.

Hudební video pro píseň Joela Sarakuly „Dívka ze sirek“ je záznamem osobního archivu hudebního uměl-
ce Sala. Bylo natočeno v devadesátých letech, v době před nezávislou Litvou a zachycuje rebelující mládež 
v Kaunasu, jak vyjadřuje lásku k hudbě a svobodě slova. Krátce předtím byly vinylové desky se západní 
hudbou, provokativní účesy a oblečení číslem jedna na listině podezřelých – chuligánů. Mladí lidé na videu 
se toulali městem, hráli na hudební nástroje a provokovali představitele moci oblečené v uniformách. 

Krátce po natočení videa opustil Saulius Litvu s falešnými dokumenty. Žil v Izraeli a v Londýně, kde 
působí dodnes. V Interview o ztracených věcech se vrací k místům, událostem a lidem z minulosti a vypráví 
příběh umělce, migrace, citové vazby, úspěchu a prohry, nálezů i ztrát. Je to velmi osobní portrét dvou míst – 
Londýna a Kaunasu – dvou měst, které Sala a Simonu spojují.

The two video works speak of the impermanence and change, reflected in itself and in the city. Saulius 
Cemolonstas (Sal), the protagonist of the videos and a family friend of the artist, fled Soviet Lithuania 

back in the 90’s full of hopes and expectations. Having known Saulius as a child from parents’ postcards 
rather than memories, the artist meets him in London decades later. Generations apart, through archival 
imagery, documentation and performance, they speak of lost things.

Music video for Joel Sarakula’s song ‘Matchstick Girl’ is featuring footage from a personal archive of  
a sound artist Sal. Shot in the 90s, pre-independent Lithuania, the visuals capture rebellious young people 
in Kaunas, who were brought together for their love of choice, music and freedom of expression. Back in 
the day, for Soviet Militia, vinyl record with the western music, funky haircut or outfits would immediately 
be number one on the list of suspects - hooligans. Young people in the video stroll around the city, playing 
instruments and teasing the oppressive power representatives embodied in uniforms around the town. 

Shortly after the footage featured in the music video was captured, Saulius left Lithuania with forged 
identity documents. He ended up living in Israel, from there he moved to London, where he is based up 
until today. Interview About Lost Things revisits the places, events, people from the past, telling the story of 
the artist, migration, attachment, success and failure, search and loss. It is a very personal portrayal of the 
two places – London and Kaunas – the two cities that connect Sal and Simona.

Východočeská galerie v Pardubicích / The East Bohemian Gallery of Pardubice
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Martin Sturm works with cultural codes that we know: Star Wars’ R2D2 and CP3O. In his paintings 
these figures are rendered almost life-size in the dark, blackish landscapes, with red eyes staring at 

us. They resemble formal portraits of war heroes, presidents or knights, but with piercing stares. They too 
are like ghosts appearing from the darkened, mysterious landscape — a collective consciousness formed by 
American movie sagas — are they real?

Or are they merely metaphors for our own childhood? However, Sturm’s paintings turn to architecture 
and nightscapes. With the low-contrast greys and bluish-blacks, the buildings and landscapes are barely 
visible except for the coloured dots of painted lights in windows of the houses and arched stained glass 
windows of the church. These are views of exclusion, as we do not know what is going on inside these 
warm interiors when we look at them from outside. Playing with night vision, Sturm introduces us to the 
uncanny; this is a familiar landscape but disturbed and haunting at the same time.

Východočeská galerie v Pardubicích / The East Bohemian Gallery of Pardubice

 Martin Sturm (Linec, Rakousko / Linz, Austria)

 583 Glendale Blvd / 583 Glendale Blvd
2014, akryl na plátně, 150 x 135 cm

2014, acrylic on canvas, 150 x 135 cm

 Noční kostel / NightChurch
2012, akryl na plátně, 150 x 135 cm

2012, acrylic on canvas, 150 x 135 cm

 LA_Drive / LA_Drive
2012, video, 03:10 min, sound/colour

2012, video, 03:10 min, sound/colour

Martin Sturm pracuje se známými kulturními kódy: Hvězdné války R2D2 a CP3O. V jeho malbách jsou 
postavy v téměř životní velikosti umístěny v tmavých načernalých krajinách s červenýma zírající-

ma očima. Připomínají formální portréty válečných hrdinů, prezidentů nebo rytířů, kteří nás probodávají 
pohledem. Vypadají i jako duchové vystupující z temných, záhadných krajin – kolektivní vědomí formované 
americkými filmovými ságami – jsou opravdoví? Nebo jsou to pouhé metafory našeho vlastního dětství?

Sturmovy malby však inspiruje i architektura a noční krajina. Budovy a krajiny jsou v nízko-kontrastní 
šedi a modravé černi sotva viditelné, kromě barevných teček osvětlených oken domů a mozaikových oken 
kostela. Jsou to zvláštní pohledy, protože nevíme, co se děje uvnitř těchto budov, zatímco se na ně díváme 
zvenčí. Hrou s noční vizí nám Sturm ukazuje zlou předtuchu; před námi je krajina sice známá, ale zároveň 
rušivá a strašidelná.
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City light belongs to the series of paintings. This type of artwork formally originated as a type of poster 
designed for advertisement in city stress. Using minimalistic language, the author tries to solve the 

problem of its position in the contemporary fine art.  

Východočeská galerie v Pardubicích / The East Bohemian Gallery of Pardubice

 Jan Zdvořák (Pardubice, Česká republika /  
 Pardubice, Czech Republic)

 City Light 2 / City Light 2
2014, objekt, kombinovaná technika, 120 x 30 x 200 cm

2014, object, combined technique, 120 x 30 x 200 cm

City light patří mezi práce ze série maleb. Formálně tento útvar vznikl jako typ plakátu určený k reklamě 
v městských ulicích. S použitím minimalistického jazyka se pokouší řešit problém jeho postavení 

v současném výtvarném umění. 
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The Random Drawings Series represent Rodríguez’s recent interest in disorder, the unexpected, and the 
random. A handful of plastic pieces collected from different beaches are let fall on blank surfaces and 

copied accurately with watercolour and pencil. A simple gesture shows physics as the generator of random 
and hypnotising images. 

Inspired by the idealism of the Bauhaus movement (its fusion of arts and crafts, toys, costumes, parties, 
and functionality), Rodríguez has reacted to tiny pieces of plastic found washed up on a beach in northern 
Spain, by providing an artistic expression for the aesthetic consequences of natural phenomena. 

Rodríguez’s project is presented as a set, or the scenography of a non-existent party; becoming  
a decadent festivity, yet one full of enthusiasm. The vivid colours and materials of the found pieces of 
plastic echo crushed toys, or futuristic pieces of confetti. They are irregular and almost unrecognisable 
waste materials, like exhibits in an anthropological museum. 

Through watercolours on paper, mould paintings, papier-mâché meteorites and various videos and 
projections, Rodríguez creates a type of modern archaeology within the exhibition space, where both the 
harshness and beauty of her raw materials are examined and given a platform for consideration.  

Východočeská galerie v Pardubicích / The East Bohemian Gallery of Pardubice

Belén Rodríguez (Valladolid, Španělsko / Valladolid, Spain)

Infantilní archeologie / Infantile Archaeology
2013, inkoustový tisk, bavlněný papír Hahnemühle, 18 x 24 x 4 cm
2013, inkjet print on cotton Hahnemühle paper, plywood board, 18 x 24 x 4 cm

Sebestředný vesmír IX, X, XI, XII / Self-thinking  
Cosmos IX, X, XI, XII

2014, akvarel a tužka na papíře, sklo, 100 x 70 x 4 cm
2014, watercolour and pencil on paper, glass, 100 x 70 x 4 cm

Série Náhodné kresby odrážejí současný zájem autora o nelad, nečekané a náhodné. Hrst úlomků plastu 
posbíraných na různých plážích padá na prázdné povrchy a je přesně kopírována vodovou barvou nebo 

tužkou. Jednoduché gesto demonstruje fyziku jako tvůrce náhodných a hypnotizujících obrazů. 
Inspirována idealismem hnutí Bauhaus (jeho fúzí umění a řemesla, hraček, kostýmů, her a funkcionality), 

reaguje Rodríguez na malé úlomky plastu z pláží severního Španělska vyjádřením estetických důsledků 
přírodního fenoménu. 

Projekt autorky Rodríguez je představen jako sada, scénografie neexistujícího večírku, který se stává 
dekadentní slavností, přesto plné nadšení. Živé barvy a plastové materiály z rozbitých hraček nebo 
futuristické části konfet. Jsou to nepravidelné a téměř nerozeznatelné tvary, které připomínají muzeum 
antropologie. 

Prostřednictvím vodových barev na papíru, maleb podle šablony, papírových koláží a různých videí 
a projekcí tvoří Rodríguez typ moderní archeologie v prostředí výstavy, kde je dán prostor pro estetické 
působení narychlo vytvořených předmětů a krásy surových materiálů.
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Luiza Margan

Svobodně tváří v tvář / Eye to Eye with freedom
2014, cyklus fotografií, inkoustový tisk na archivním papíru Hahnemühle archival mat 
paper, sklo, dřevěný rám, 42 x 28 cm (4 fotografie), 30 x 20 cm (2 fotografie),  
76 x 50 cm (1 fotografie)

Akce ve veřejném prostoru, Rijeka, Chorvatsko, 17. a 18. 5. 2014
Monument svobody od Vinko Matkovice, 1955
Produkce: Spajalica Copula / MMSU Rijeka 
Zvláštní poděkování hasičskému sboru Rijeka / Vatrogasci Rijeka
Fotodokumentace: Markus Krottendorfer

2014, photograph series, inject print on Hahnemühle archival mat paper, wooden 
frames, glass, 42 x 28 cm (4 pieces), 30 x 20 cm (2 pieces), 76 x 50 cm (1 piece)

Action in Public Space, Rijeka, Croatia, 17th and 18th of May 2014
Monument of Liberation by Vinko Matkovic, 1955
Produced by: Spajalica Copula / MMSU Rijeka 
Special thanks to Fire Brigade Rijeka / Vatrogasci Rijeka
Photo documentation: Markus Krottendorfer

Akce „Svobodě tváří v tvář“ umožnila obyvatelům Rijeky, aby se nechali zvednout jeřábem 
k bronzovým sochám partyzánů na Monumentu svobody v Rijece a mohli se tak 

ocitnout tváří v tvář uprostřed umístěné soše partyzánky, která představuje alegorii svobody.
Z akce byla pořízena série fotografií „Tváří v tvář“, videonahrávka a textová publikace 

(momentálně v procesu přípravy). 

“Eye to Eye with Freedom” enabled the citizens of Rijeka to be lifted 22m high with  
a crane up to the bronze partisan figures of the Monument of Liberation in Rijeka in 

order to stand eye to eye with the central, female partisan that represents the allegory of 
freedom.

In relation to the action there is a series of photographs “Eye To Eye”, a video and  
a written publication (work in progress).

Východočeská galerie v Pardubicích / The East Bohemian Gallery of Pardubice
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What is the „fixpoint“ in a relationship to distance? What do we look up to, when we cannot see each 
other? How can we find our ways and stick together? In the work „We both see a different moon“ the 

artist analyzes the stability and fragility of her feelings when being abroad. The moon is presented as a symbol 
of „trust“. It is always there: you can rely on it, you will see it in the night, even if its shape and its location are 
constantly changing. Sometimes almost invisible, but it is always there. You can trust in its presence even if 
it seems to be absent. But is this the only reality? Do we both see the same moon? Sometimes the moon is 
shaking and its “volume”is increasing or decreasing depending on the lunar phase. My intention was to use 
the different „faces“ of the moon as an image for its diversity. By bringing „my moon“ filmed in Germany to 
Pardubice, I would like to combine the two worlds we live in and to show that there exists certain connection 
between people that we can see and share, even  when being apart.

 Sarah Brück

 Vidíme stejný měsíc? / We Both See a Different Moon
2015, instalace, video, fotografie, pigmentový tisk, Hahnemühle papír, 102 x 152 cm, 
polaroidy, 8,5 x 10,7 cm, video 0:30 min (Loop)

2015, installation, video, photograph, ultrachrome pigment print on Hahnemühle 
paper, 102 x 152 cm, polaroids, 8,5 x 10,7 cm, video 0:30 min (Loop)

Umístění: fRESCH Gallery

Place: fRESCH Gallery

Co je konstantním bodem od něhož měříme vzdálenost mezi lidmi? Na co se díváme, když se vzájemně 
nemůžeme vidět? Jak hledáme orientaci a dostáváme se k sobě? V práci „Vidíme stejný měsíc?“ autorka 

analyzuje stabilitu i křehkost svých pocitů při pobytu na vzdálených místech. Měsíc je zde prezentován jako 
symbol důvěry. Jeho přítomnost je stálá – můžeme se na něj spolehnout, vidíme jej v noci, i když se jeho tvar 
a pozice stále mění. Někdy je téměř neviditelný, ale existuje. Můžeme v jeho přítomnost věřit, i když se zdá, že 
zmizel. Je to však jediná realita? Vidíme stejný měsíc? Někdy se otřásá a jeho „objem“ se zvětšuje nebo zmenšuje 
v závislosti na lunárním cyklu. Mým záměrem bylo využít různé „tváře“ měsíce jako zobrazení jeho různorodosti. 
Přivezla jsem svůj měsíc z Německa do Pardubic a ráda bych tak propojila dva světy, v nichž žijeme a ukázala, že 
mezi námi existuje spojení i přes to, že nás dělí velké vzdálenosti.
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Martin Dašek

Horizont / Horizont
2015, sochařský objekt, dubové dřevo, textil, 360 x 240 x 380 cm

2015, sculptural object, oak wood, textile, 360 x 240 x 380 cm

Umístění: Východočeské muzeum v Pardubicích – první rondel na zámeckých valech

Place: East Bohemian Museum – first rondel on the castle fortified line

Objekt na pomezí architektury vybízí diváka ke vstupu do vnitřku svých útrob. A tam už na diváka čeká 
jen pohled vzhůru a obloha. Ostatní prvky krajiny, s výjimkou vršků stromů oproštěných od svého 

„ukotvení“ k zemi, jsou kryty stěnami objektu. Auator tak divákovi nabízí čistý vnitřní prostor, esenci 
odlehčení, pocit oproštění od statických vazeb, vytržení z kořenů… 

A sculptural object invites spectators to enter. Inside they can see nothing but a view of the sky. Other 
landscape elements, except tree tops released from their “anchoring” to the earth are covered by 

the object walls. The author thus offers a clear internal space, essence and feeling of a relief from static 
relations and uprooting…
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Images of an ordinary landscape modelled after dusk with artificial light, in some cases paired on the basis 
of similar forms, shadows and lines. A gloomy and deserted landscape, so easily overlooked at daylight but 

filled with poetry or perhaps scary during the night time.

Radek Kalhous

Krajina ze tmy / Landscape from the dark
2015, série fotografií, pigmentový tisk, papír Ilford Galerie, 16 černobílých fotografií, 
120 x 80 cm, 150 x 100 cm, 85 x 60 cm, 75 x 50 cm, 50 x 33 cm

2015, photograph series, pigment print, Ilford Galerie paper, 16 black-and-white 
photographs, 120 x 80 cm, 150 x 100 cm, 85 x 60 cm, 75 x 50 cm, 50 x 33 cm

Umístění: Východočeská galerie v Pardubicích – přízemí domu U Jonáše

Place: East Bohemian Gallery in Pardubice – House of Jonah

Pohledy na banální krajinu vymodelované po setmění umělým světlem, v mnoha případech poskládané 
do dvojic na základě podobných tvarů, stínů a linií. Podmračená a opuštěná krajina, za bílého dne tak 

snadno přehlédnutelná, za tmy však plná atmosféry pro jednoho poetické, pro druhého děsivé.
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My Home /My Torture (Pardubice) is a continuation of a long-term audio research at places where 
the author has lived: Barcelona and Pardubice; the centre of the latter has recently undergone an 

extensive visual and audio alteration.
In terms of its shape, the interactive installation presents a metamorphosis of a huge, sparkling 

cobblestone hiding an immersive audio experience inside. The author notifies us of the influence of  
audio-environment on an individual. Is there any difference between audio environment that surrounds  
us and the one we would prefer to live in?

 

 Lenka Morávková

 My Home /My Torture
2015, audiovizuální instalace, obraz, zvuk, dřevo, skleněná mozaika, 60 x 60 cm

2015, audiovisual installation, image, sound, wood, glass mosaic, 60 x 60 cm

Umístění: Komunikační prostor Galerie města Pardubic na Příhrádku

Place: Communication Space of Pardubice City Gallery in Příhrádek

My Home /My Torture (Pardubice) je pokračováním dlouhodobého zvukového výzkumu na místech, 
kde autorka žije. Po Barceloně jsou to Pardubice, jejichž centrum po celý minulý rok procházelo nejen 

vizuální, ale i zvukovou proměnou. 
Tato interaktivní instalace je tvarově metaforou obrovské, třpytivé dlažební kostky, jejíž vnitřek skrývá 

imerzivní audiovizuální zážitek. Autorka upozorňuje na důsledky zvukového prostředí na jedince. Jaký je 
rozdíl mezi zvukovým prostředím, ve kterém každodenně žijeme a tím, ve kterém bychom opravdu žít 
chtěli? 
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Ondřej Petrlík

Autoportrét / Selfportrait
2015, instalace, billboard, 510 x 240 cm

2015, installation, billboard, 510 x 240 cm

Umístění: v červenci billboard u hlavního nádraží, v srpnu billboard u rychlodráhy

Place: billboards in the streets of Pardubice

Portrét mojí osoby představuje tvůrce, který se bojí podívat se na vlastní tvář.  

The portrait shows an artist who is afraid to look at his own face.
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T voř(ž)ivé město

výtvarný
          příměstský

    tábor
    (pro děti ve věku 4–12 let)

6.—10. 7. 2015
Galerie města Pardubic

www.nisa-art.cz
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Příměstský tábor proběhne v rámci 3. ročníku mezinárodní 
putovní výstavy CreArt 2015 „City and Me“

Pětilístek pardubických galerií:  
Gampa, VČG, FONS, Art Nov Space a fRESCH Gallery
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Město a já II.

termín: 24. 8. - 28. 8. 2015
čas konání: 8:00 - 16:30
cena: 1 000,- Kč/dítě/týden
vhodné pro věk: 6 - 12 let

místo setkání: VČG - Dům U Jonáše, Pernštýnské nám. 50, Pardubice

místa konání: VČG, FONS, Art NOV Space, Gampa, fRESCH Gallery, veřejné prostory města

s sebou: pracovní oděv, svačina dopolední a odpolední

cena zahrnuje: oběd, pitný režim a drobné občerstvení, pojištění dětí, veškerý 
výtvarný materiál, cestovné na výlety, odborné vedení

přihlášky jsou ke stažení na webových stránkách Východočeské galerie v Pardubicích 
(www.vcg.cz), vyplněné a podepsané je zasílejte na e-mail: sterbova@vcg.cz

Dílny proběhnou v rámci 3. ročníku mezinárodní putovní výstavy CreArt 2015 
“City and Me”.
Podrobný program bude k dispozici v polovině července.

příměstskévýtvarnédílny pro děti
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