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Projekt Hunky Dory /v angličtině výraz označující pohodovou situaci/ se zaměřuje 
na specifickou pozici přítomnou v uměleckém projevu současné mladé generace 
autorů – způsob jakým jsou jejich životní zkušenosti, pramenící a organicky – 
mnohokrát nevědomě - propojující svět skutečný a virtuální, svět intelektuální 
a svět každodenní banality, reflektované v jejich pracích. Tvůrčí přístupy těchto 
umělců se vyznačují citlivým a vysoce vnímavým přístupem. 

Zdrojem jejich inspirace jsou především drobnosti, každodennosti, obsese ničím 
zvláštními věcmi, aktivitami, jenž svým pohledem mění na nezapomenutelné 
zážitky a momenty využívající principy a postupy poučené z dějin umění 
předcházejících desetiletí, především konceptuálním uměním. Přes zjevné 
intelektuální ukotvení a konceptuální strukturu, má tvorba prezentovaných umělců 
silně akcentovaný soukromý rozměr. Nejedná se ale o vypjatý individualismus. 
Jejich zkušenost je civilní, příbuzná zkušenostem jakéhokoliv příslušníka 
postindustriální technologické civilizace. Jejich svět v sobě přirozeně pojí reálný 
soukromý prostor a stejně přirozený prostor virtuální – svět internetu a nových 
technologií, jako i low costových přístupů v intencích „nevinného“ kutilství DIY, či 
přímo až vědomé „ošklivosti“, „přihlouplosti“, „absurdity“ a banality. 

Navzdory tematizaci mnohovrstevnatosti a mnohosti každodenního života, 
nepřebírají tito umělci na sebe břemeno avantgardního patosu a nepozdvihují 
násilně a vypočítavě běžný život na piedestal umění. Oba světy pro ně stojí na 
stejné úrovni, posouvá se jen úhel interpretace. Kuriózní, humorné, či podivné, 
všední momenty a situace jsou pro ně tématem a strukturou zároveň. Jejich 
pohled na náš svět kreolizované zkušenosti, smíchané z mediální i soukromé 
reality, je svěží a hravý. 

The exhibition Hunky Dory focuses on a specific feature present in art practices 
of the current young generation of artists – the way how they reflect in their work 
their life experiences stemming and, often unconsciously, combining the real 
and virtual world, the intellectual and ordinary world. Their creative approach is 
characterized by a highly sensitive, and of many peculiarities sensible, insight. 
They draw their inspiration from particularities of daily life, obsessions with tedious 
things and activities, which, using principles well informed in the history of art of 
previous decades - especially conceptual art - they, transform into unforgettable 
experiences and moments. 

Despite an apparent intellectual colouring and conceptual structure of work, their 
approach strongly accentuates a private dimension. Yet, it is not about exaggerated 
individualism. Their experience is civil, akin to any experience of any individual in 
the postindustrial technological civilization. Their world naturally combines the real 
private space and similarly natural virtual space - the world of the internet and 
new technologies - as well as low-cost approaches in terms of “innocent” DIY, or 
conscious “ugliness”, “sluggishness”, ridiculousness and banality.

Despite thematization of a multi-faceted and variable nature of everyday life, their 
work lacks any avant-garde pathos and they do not necessarily and inevitably 
elevate a common life to a subject worthy of serious interest of art. The both 
worlds stand in the same line; it is only an angle of interpretation that is shifted. 
Unusual, humorous or odd ordinary moments and situations become for them 
a theme as well as a structure. Their perception of our world of generated 
experience, where the media and private reality are intertwined with one another, 
is fresh and playful. 



V mnohých aspektech je jejich umělecká pozice zařaditelná do koncepce 
zavedené Nicolasem Bourriaudem – „Altermoderny“, ke které se ale v 
českém prostředí odvolávají spíše umělci inklinující k „akademičtějšímu“ a 
na analýze formálního dědictví modernismu stojícímu projevu. Nebo se tato 
tendence, jak je tomu především ve slovenském umění, ignoruje a záměrně 
nereflektuje. Přesto se i tito umělci musejí vyrovnat s „kreolizací“ zkušenosti a 
postkoloniálním či post-industriálním dědictvím modernismu v sociálním slova 
smyslu. 

In many respects their work can be included in a recent concept of Altermodern 
introduced by Nicolas Bourriaud, which in the Czech environment is often 
referred to by artists and theoreticians tended to a more “academic” position and 
an expression based on analysis of formal legacy of modernism. Or, as it is true 
mainly in the Slovak art, it is intentionally not reflected, or completely ignored in 
contemporary theoretical discourse. Nevertheless, these artists still have to cope 
with the “creation” of experience and post-colonial or post-industrial legacy of 
modernism in a social meaning of the word. 



Jejich život nenaplňuje vpřed či zpět směřující vize, ani potřeba občanské 
angažovanosti, ale přenos, transgrese všední zkušenosti a její komunikace a 
sdílení s divákem. Každý z nich však, i přes společné jmenovatele jejich práce, 
zůstává výsostně individuálním a půjčíme-li si v avantgardním umění oblíbené 
slovo, které je dnes nese spíš negativní, respektive nedůvěru vyvolávající 
konotace, originálním autorem.

Their life is not pervaded by a forward or backward going vision, nor by a 
need of civic engagement. What is crucial is a transmission, transgression of 
an everyday experience and its communication and sharing with the viewer. 
Notwithstanding the similarities of their works, each of these artists remains 
an individual and, should we borrow a word popular in avant-garde art, but 
currently bearing more negative or sceptical connotations, original author.



Ve své tvorbě, sestávající se hlavně z videí, instalací, soundartu a v poslední době 
i kresby, se Peter Barényi (SK, 1978) zabývá fenoménem každodennosti a 
soukromým prostorem jednotlivce, přičemž autor do svých děl mnohokrát vkládá 
silné autobiografické prvky. Intimita zvolených témat je podpořená i čistým, 
převážně minimalistickým ztvárněním námětů, které však navzdory „potlačení“ 
bohatosti výrazových prostředků, překypují silným emocionálním nábojem. 

Barényi zaznamenává na první pohled banální a nesignifikantní témata – 
okusování rtů, hádka s příbuzným, čištění tenisek od bláta – všechny tyto 
aktivity představují pro autora prostředky zkoumání naší existence, jejích 
důležitých, ale i méně významných momentů konstitujících základní parametry 
našeho prožívání reality. Druhým okruhem zájmu Petra Barényiho je jeho vztah 
k matce a vypořádání se s její smrtí, kterou prezentuje věcně, bez zbytečného 
sentimentu. Proces tvorby se tak stává pro Barényiho jistým druhem terapie. 
Osobitou skupinu tvoří díla, převážně instalace, pohrávají si s divákovou percepcí 
prostoru a s fenoménem strachu.

www.peterbarenyi.sk

In his work consisting primarily of video, installation, sound art, recently also 
drawing, Peter Barényi (SK, 1978) deals with a phenomenon of the banal 
as well as a private space of an individual, often incorporating strong autobio-
graphical features. Intimacy of his themes is enhanced by a pristine, mainly mini-
malistic rendition. Even though the richness of means of expression is subdued, 
his works are still very emotional. 

At the first sight Barényi captures banal and insignificant events – lip biting, 
quarrel with relatives, cleaning muddy trainers – through all these activities the 
author tries to investigate our existence, its important but also less significant 
moments creating the basic parameters of our perception of reality. Another 
group of works of Barényi touches upon his relationship to his mother and her 
death, which he presents objectively without any traces of sentiment. The pro-
cess of realization of his works thus becomes also a certain type of a therapy for 
him. Some of his works, mostly installations, play with the viewer`s perception of 
space and phenomenon of fear.

www.peterbarenyi.sk

PETER BARÉNYI 



Všetko sa začalo, keď zomrela
pohyblivý objekt, 2011 

It All Started when she died
mobile object, 2011



Tvorba uměleckého dua – slovenské umělkyně Martinky Bobríkové a 
španělského umělce Oscara de Carmen /v současnosti oba umlěci již dlouho 
žijí v Oslu, Norsko/, balancuje na pomezí umění a sociálního aktivismu, stírajícího 
hranice mezi umění a životem. Mnohá z jejich děl vznikla v souvislosti s jejich 
aktivním a vědomým vnímáním současných schémat produkce, konzumních 
návyků společnosti a nerozumného až ignorantského zacházení s potravinami, 
na které se  prostřednictvím svých instalací snaží poukázat a zaujmout tak 
kritické stanovisko. 

Dvojice se dlouhodobě věnuje výzkumu možností generování energie z 
přebytečného ovoce a zeleniny, když prostřednictvím jednoduchého open 
hardwaru je energie získaná ze zeleniny a ovoce přetransformovaná přes 
elektrické obvody do zvukových a obrazových instalací. Nosnými znaky jejich 
projektů je zvuk, využívání nových technologií a i aktivní vtáhnutí diváka do jejich 
performativních „instalací“.

www.madefromwaste.org

The artistic practice of art collective – Slovak artist Martinka Bobríková and 
Spanish artist Oscar de Carmen (currently the both artists have been living in 
Oslo, Norway for a longer time) is located somewhere in the crossover between 
art and social activism, blending the borders between art and life and encom-
passing various art media ranging from video, sound installations, performance 
to urban interventions. Most of their works have been created in connection 
with their active and conscious perception of current patterns of production, 
consuming habits of the society and unreasonable, almost indifferent handling 
of groceries. All this is reflected in their installations and actions often possessing 
a strong critical approach. 

The couple has been involved in a long lasting research of the possibilities of 
generating the energy from redundant fruit and vegetables. By means of a sim-
ple open hardware the energy acquired from fruit and vegetables is transformed 
through integrated circuits into audio-visual installations. The key feature of their 
projects is sound, use of new technologies, active involvement of the viewer in 
their “performative” installations.

www.madefromwaste.org

MARTINKA BOBRÍKOVÁ & OSCAR DE CARMEN



Entrance of the Gladiators
objekt, 27x35x20 cm, plast, organický odpad, dřevěné podpěry, zvuk, 2010

Entrance of the Gladiators
object, 27 x 35 x 20 cm, plastic, organic waste, wooden props, sound, 2010



Billy Gallery (PL) je kolektivní projekt mladých polských umělců umístěný v 
prostoru internetu. Spíše než o galerii se jedná o kolektivní platformu založenou 
na pseudo-korporátním modelu prezentace. Až spektakulárně přehnaná vizuální 
řeč tohoto projektu se vyjadřuje prostřednictvím formátu webových stránek, 
videí a dalšího vizuálního materiálu k problematice současné umělecké tvorby z 
tvůrčího, ekonomického i institucionálního hlediska.

www.billygallery.com

Billy Gallery (PL) is a project of young Polish artists located on the internet. It 
is a collective platform modeled on a pseudo-corporate scheme of presentation 
rather than a gallery. Through a spectacular and exaggerated visual language 
the project, presented in the form of websites, videos and other visual material, 
addresses the issues of contemporary art practice which are looked upon from 
the creative, economical and institutional aspect.

www.billygallery.com

BILLY GALLERY



Tymek Borowski a Paweł Sysiak: How Art Works ?
video, 12:37 min, 2013

Tymek Borowski and Paweł Sysiak: How Art Works ?
video, 12:37 min, 2013



Stěžejním médiem americké umělkyně Ashley Clark (USA, 1983) je 
video a fotografie. Ve svých dílech sofistikovaně spojuje postupy profesionál-
ního umění a banalitu výpovědi s důrazem na (sebe)ironizaci činností, které 
vykonává. Důkladné zkoumání formálních znaků zvoleného média kombinuje se 
specifickým černým humorem. Ve svých videích a video performancích často 
využívá promyšlenou choreografii, jejímž prostřednictvím se pokouší zachytit 
konkrétní moment její existence v danou chvíli. 

Manipulací zvoleného média i vlastního těla se pokouší o analýzu současného 
stavu video performance, nebo také konceptuální práce s obrazem. Clark 
vášnivě miluje přírodu – zvířata a rostliny, které prostřednictvím svých děl oživuje, 
propůjčuje jim přímo lidský charakter, přes který dále reflektuje postavení a život 
člověka v dnešní společnosti. 

www.ashleybclark.com

Ashley Clark (USA, 1983) is an American visual artists working predomi-
nantly in the medium of photography and video. Her work constantly oscil-
lates between a sophisticated approach of a professional artist and a civic self-
ironizing of activities she pursues.  Meticulous analysis of formal features of the 
medium, she just works in, are accompanied with a particular, deadpan, rational 
humour, which emphasizes that the artistic role, she takes rather seriously, is just 
one part of the multi-faceted life. In her video works and video performances 
she often evolves a focused choreography dealing with a particular moment, in 
which she or other elements in the composition appear. 

By manipulating the medium as well as her own body, she tries to express and 
analyze the current situation of conventional positions such as video performance 
or conceptual work with image. Ashley is passionate about nature, flowers and 
plants /apparently due to her childhood on a farm/ which she animates and 
gives them almost human roles thus reflecting the everyday life of a man. 

www.ashleybclark.com

ASHLEY CLARK



Dancing plant
video, 03: 53 min, 2011

Dancing plant
video, 03: 53 min, 2011



Uměleckou dvojici Clakula tvoří manželé - americká umělkyně Ashley 
Clark (1983) a slovenský umělec Matej Vakula (1981). Ve svých dílech 
reflektují problémy národnostně smíšeného páru, který z důvodu byrokracie 
imigrační politiky žije již několik let odděleně v USA a na Slovensku. 

Jejich umělecká spolupráce začala natáčením videí, jejichž prostřednictvím 
by v případě potřeby mohli dokázat pevnost jejich vztahu před imigrační 
komisí, když bude Matej žádat o zelenou kartu. Ve svých videích reflektují 
společné činnosti, které vykonávají  v reálném či virtuálním světě s přihléd-
nutím na socioekonomické reálie součaných mladých manželských párů, 
či úsilí a selhávání práv na základní lidskou svobodu a možnost výběru. I 
přes naléhavost a závažnost témat, neztrácejí jejich díla svěžest a ironický 
nadhled. 

The art collective Clakula consists of a married couple – an American artist 
Ashley Clark (1983) and a Slovak artist Matej Vakula (1981). In their 
works they reflect the difficulties of a nationally mixed couple that has now for 
few years been forced to live separately in the USA and Slovakia. 

Their artistic collaboration began with shooting videos which they could use 
as a proof to demonstrate their steady relationship in front of an immigration 
committee when applying to the United States for Matej`s green card. In their 
videos they reflect common activities they pursue together either in the real or 
virtual world. Furthermore, they focus on socio-economic conditions of current 
young married couples, efforts and failure of basic human rights for freedom as 
well as a right for making one`s own choice. Despite serious issues, their works 
are fresh and full of ironic insight.

CLAKULA



Clakula : Ballon Test
video, 03:35 min, 2012

Clakula : Ballon Test
video, 03:35 min, 2012



Dávid Demjanovič (SK, 1985) ve své mediálně flexibilní tvorbě adresuje 
široké spektrum témat spojených s dnešní společností i naší historickou pamětí 
a vztahem k tradicím a folklorismu. Se svou pověstnou ironickou uštěpačností 
ve svých instalacích, objektech a performativních videích napadá vyprázdněnost 
a komerčnost dnešní vizuální kultury, se silnou orientací na lidové umění a 
tradici jako možné alternativní zdroje inspirace uměleckého procesu. Většina 
jeho realizací se vyznačuje silným příklonem k DIY estetice, použití laciných 
materiálů, které můžou být následně znovu recyklované a využité pro potřeby 
nových prací. 

Výraznou částí jeho další tvorby je spolupráce s Jarmilou Mitríkovou. Inspirovaní 
tradiční technikou vypalování do dřeva – pyrografií, odkazují umělci ve svých 
pracích k lidové slovesnosti, folklorismu, religiozitě a národní identitě. Mitríková s 
Demjanovičem však překračují přímočarý referenční rámec a vytvářejí si vlastní 
interpretaci, se  silným mystifikačním zabarvením národních dějin a povahy 
slovenského národa. Nevyhýbají se ani častoicitlivým tématům národního 
komplexu.

daviddemjanovic.blogspot.sk

In his media variable work Dávid Demjanovič (SK, 1985) addresses the 
wide spectrum of themes reflecting current society as well as the historical 
memory and our relationship to traditions and folklorism. With an ironic pun-
gency he attacks emptiness and commercialized plight of current visial culture, 
strongly emphasizing the return to folk art and tradition as possible alternative 
sources of inspiration for artistic practice. The majority of his works shows a 
tendency towards a DIY aesthetic, use of cheap materials which can be later 
recycled and reused for new realisations.

 A significant part of his later works features his cooperation with Jarmila Mitrík-
ová. Inspired by traditional technique of burning into wood – pyrography, the 
artists make reference to folk literature, folklore, religion and national identity. 
Mitríková and Demjanovič go beyond a direct referential framework and create 
their own interpretation with a strong mystifying colouring of national history and 
the nature of the Slovak nation - and without avoiding the often sensitive themes 
of the national complex.  

daviddemjanovic.blogspot.sk

DÁVID DEMJANOVIČ



Gotika
instalace, kombinované materiály, variabilní rozměry, 2013

Gothic
installation, combined materials, dimensions variable, 2013



Jaś Domicz (PL, 1990) ve své tvorbě operuje s poučením z dnešní situace, 
kdy se v našich životech mísí svět naší „přírodní“ smyslové reflexe okolního světa 
s virtuálním světem nových technologií. Výsledná zkušenost je pak přirozeně 
cítěnou syntézou obojího. V odlehčeném, ale precizním podání svých instalací a 
videí tento moment zohledňuje několika způsoby, především hravým posunem 
k materializaci zpracovávaného tématu.

Stejně jako u dalších zastoupených autorů je i jemu velice blízký humorný přístup 
k jinak ve svém důsledku vážně chápané tvůrčí práce. Jeho instalace většinou 
stojí na hraně mezi důrazem na formální řešení a bezprostřední, popření aury 
díla zdůrazňující, civilností. Jaś Domicz je absolventem Vysoké umělecké školy v 
Poznani a nyní je studentem na Städelschule ve Frankfurtu nad Mohanem (ateliér 
Simona Starlinga). Je finalistou Szpilmann Award pro rok 2011 a polským 
laureátem Henkel Award ve stejném roce. Je rovněž medalista evropského a 
polského šampionátu v karate. 

jas12domicz.tumblr.com

Jaś Domicz (PL, 1990) reflects in his work experience gained from the 
current situation interconnecting our “natural” sensual reflection of the world 
with the virtual world of new technologies. The result features the natural 
combination of the both. His installations and videos are usually meticulously 
executed but still do not lack a playful rendition of the selected subject. 

Alike other participating artists, he also deals with a seriously perceived artistic 
work in a humourous manner. His installations usually oscillate between a 
precise formal solution and casual and civil approach denying the aura of an 
artwork. Jaś Domicz graduated from the Academy of Fine Arts in Poznan in 
Poland and now he is student at the Städelschule Frankfurt am Main (Simon 
Starling´s studio). He is a finalist of the Szpilmann Award 2011 and a Polish 
laureate of the Henkel Award in the same year. He is an active sportsman 
holding a medal from the European Cup as well as Polish Championship in 
Karate.

jas12domicz.tumblr.com

JAŚ DOMICZ



Gravity makes me smile
instalace, 2013

Gravity makes me smile
installation, 2013 



Tvorba Antonína Jiráta (CZ, 1984) je naplněna přes veškeré formální 
výdobytky současného umění, které v ní autor používá, neustálou vratkostí 
ironické hry a neustálým zpochybňováním vážné pozice autora. V jeho případě 
je ovšem ona hra s ironií nesena v intuitivnějším duchu, konfrontovanou s čistou 
estetickou formou jednotlivých realizací. Výsledem jsou většinou technicky 
vytříbená díla, která ale obsahují nutnou dávku humorné a rozverné nadsázky. 

Častým médiem se pro něj stala instalace v nichž znejištuje svou hrou precizně 
definované formy, ty jsou buď posunuty do podivně vratké významové pozice, 
či konfrontovány s nezvyklým kontextem. Antonín Jirát vystudoval fakultu umění 
a designu UJEP v Ústí nad Labem v ateliérech nových a interaktivních médií. 

www.antoninjirat.com

The work of Antonín Jirát (CZ, 1984), despite utilizing all formal possibilities 
of contemporary art, is also marked by constant insecurity of an ironic game and 
constant questioning and doubting the serious position of the artist. In his case 
this irony is more intimate, contrasted with aesthetic form of particular realiza-
tions. As a result he usually produces technically sophisticated works., which still 
incorporate a humour and exaggeration. 

He often uses the medium of installation in which he manipulates precisely 
defined forms and puts them in an ambiguous context by placing them into pe-
culiarly uncertain contextual position or confronting them with unusual context. 
Antonín Jirát graduated from the Faculty of Arts and Design (studio of New and 
Interactive media) at the UJEP in Ústí nad Labem.

www.antoninjirat.com

ANTONÍN JIRÁT



Černá díra 
papír, dřevo, cca 40X150 cm, 2013

Transfer 
plech, cca 150X150X150 cm, 2013 

Black Hole
paper, wood, approx. 40X150 cm

Transfer 
sheet metal, approx. 150X150X150 cm



Martin Kochan (SK, 1981) bravurně zachází s fragmenty bezprostřední 
reality a prostoru, ve kterém se pohybuje. Ve svých instalacích, akcích a fotoper-
formancích, prostřednictvím ironizace, mnohokrát sebeironizace, nadsázky a ex-
ponování všednosti či komiky, rehabilituje a upozorňuje na každodenní narativitu 
a banalitu. „Výzkum“ jeho okolí, mnohokrát situovaný na panelákové sídliště 
jeho rodného města, však není jen usměvavým poukazováním na maličkosti 
života a  absurdní situace, ale i hlubším zamyšlením se nad úlohou a posláním 
veřejného prostoru.

www.martinkochan.com  

Martin Kochan (SK, 1981) deals with fragments of his immediate reality and 
space he lives in. In his installations, actions, photo performances by using (self) 
irony, hyperbole and exposure of the ordinary, he rehabilitates and draws atten-
tion to everyday narratives and banality. “The investigation” of his environment, 
often situated in the realm of a panel housing estate of his hometown, is not only 
a humorous remark on meticulous details of human life, absurd situations, but 
it is a deeper contemplation of public space and its role in the current society. 

www.martinkochan.com

MARTIN KOCHAN



Lentilky
fotografie, 24 x 18 cm, 2012

M&M`s
photographs, 24 x 18 cm, 2012



Petr Krátký (CZ, 1985) ve své tvorbě neustále balancuje na labilní hranici 
mezi sofistikovaným přístupem profesionálního umělce a civilní sebeironií vůči 
podivné činnosti kterou vykonává. Jeho důsledné analýzy formálních specifik 
média ve kterém zrovna pracuje jsou provázeny osobitým suchým , racionálním, 
humorem zdůrazňujícího nám, že role umělce, kterou jistě bere naprosto vážně 
je jen jednou fasetou jeho životního postoje. Ve své videoperformační tvorbě 
často rozehrává k jednomu konkrétnímu momentu zacílenou choreografii sebe 
samotného, či jiných kompozičních prvků. 

Manipulace s médiem i s vlastním tělem je mu prostředkem k osobnímu 
vyjádření i k analýze současné situaci již zkonvencionalizovaných pozic jako 
je video-performance č konceptuální práce s objektem obrazu. Petr Krátký je 
absolventem ateliéru Intermediílních konfrontací na pražské VŠUP. Je finalistou 
Szpilmann Award pro rok 2011. 

petrkratky.borec.cz

In his work Petr Krátký (CZ, 1985) constantly oscillates between a sophisti-
cated approach of a professional artist and a civic self-ironizing of activities he 
pursues.  Meticulous analysis of formal features of the medium, he just works in, 
are accompanied with a particular, deadpan, rational humour, which emphasizes 
that the artistic role, he takes rather seriously, is just one part of the multi-faceted 
life. In his video performative works he often evolves a focused choreography 
dealing with a particular moment, in which he or other elements in the composi-
tion appear. 

By manipulating the medium as well as his own body, he tries to express and 
analyse the current situation of conventional positions such as video perfor-
mance or conceptual work with image. Petr Krátký graduated from the studio of 
Intermedia confrontations at the Academy of Fine Arts, Architecture and Design 
in Prague. He is a finalist of the Szpilmann Award 2011.

petrkratky.borec.cz

PETR KRÁTKÝ



The Apartment
video, 4:42 min, 2013

The Apartment
video, 4:42 min, 2013



Jaroslav Kyša (SK/UK, 1981) je absolventem Ateliéru svobodné kreativity 
3D prof. Juraje Bartuzse na košické Fakultě umění. Jeho tvorba zahrnuje 
objekt, instalaci, fotografii a video. Kyšovy práce do velké míry využívají 
postupy apropriace a estetizace  nalezených běžných předmětů, jako i výseků 
každodenních převážně banálních situací, kterým zpravidla přisuzuje novou 
funkci, prostřednictvím které je pozdvihuje do sféry umění. Současně tím klade 
otázku, kde je hranice mezi uměním a běžným životem. 

Tyto strategie používá i v intervencích do veřejných prostorů, kde se do popředí 
dostává i autorova snaha o vyvolávání tzv. „testovacích situací“, které vznikají 
korekcemi běžné tváře reality.  Posláním jeho nenápadných a na první pohled 
marginálních zásahů a intervencí do reality, je snaha modifikovat a spoluvytvářet, 
mnohokrát za aktivní účasti náhodných diváků, kontexty naší percepce a 
interpretace každodenní rutiny a také historických a politických souvislostí. Je 
laureátem Szpilmann Award pro rok 2011. 

www.jaroslavkysa.com

Jaroslav Kyša (SK/UK, 1981) is a graduate of the Studio of Free Creativity 
3D led by Prof. Juraj Bartusz at the Faculty of Arts in Košice. His work features 
object, installation, photography and video. To a large extent, Kyša`s works use 
methods of appropriation and aesthetization of found banal objects as well as 
everyday, ordinary situations. They are usually endowed with a new function by 
means of which the artists raises them to the sphere of high art, simultaneously 
asking the question where is the border between art and everyday life. 

He uses these strategies also in his interventions in public spaces where he 
foregrounds his effort to create so-called “test situations“ which are created by 
a correction of the reality. The purpose of his often inconspicuous, at first sight 
marginal, interventions to the reality is the effort to modify and co-create, usually 
with an active involvment of random passers-by, contexts of our perception and 
interpretation of everyday routine as well as historical and political events. He is 
a laureate of the Szpilmann Award 2011.

www.jaroslavkysa.com

JAROSLAV KYŠA



The Barrier
intervence ve veřejném prostoru, video, 02:02 min, 2011

The Barrier
intervention in public space, video, 02:02 min, 2011



Calvin Laing (UK, 1988) je skotský umělec, který často ve svých pracích 
operuje  se svou vlastní osobností v pozicích pohybujících se od „živé plastiky“ 
(living sculpture) až po sebeironickou hru s kýčem obklopujícím sebeprezentaci 
tvůrce v současném umění. Jeho realizace se v tomto duchu proplétají prvky 
formální vážnosti a až lehkovážné roztržitosti autora. Calvin Laing je absolven-
tem Eidnburgh College of Art a laureátem John Watson Art Prize pro rok 2011 
(Scottish National Gallery of Modern Art v Edinburghu). Nyní žije v Londýně.

calvinlaing.com

Calvin Laing (UK, 1988) is a Scottish artist. In his works he utilizes his own 
identity and personality resulting in “living sculptures” and self-ironizing game 
with a kitsch accompanying a self-presentation of an artist in contemporary art. 
His works encompass elements of formal seriousness and carefree absent-
mindedness of the author. Calvin Laing graduated from the Edinburgh College 
of Art and is a laureate of the John Watson Art Prize 2011 (Scottish National 
Gallery of Modern Art in Edinburgh). Now he lives in London.

calvinlaing.com

CALVIN LAING



Calvin & Circle Line 
video, smyčka, 1:19 min, 2013 

Calvin & Circle Line 
video, loop, 1:19 min, 2013



Počáteční tematické zaujetí problematikou feminismu, ženskosti a fyzické krásy, 
přenesla Kata Mach (SK, 1986) do sféry zkoumání dokonalosti v širších so-
uvislostech, především ve vztahu k možnému selhání a neúspěchu jednotlivce 
čelícího neustálému tlaku společnosti na jeho „dokonalé“ fungování. Zvolené 
téma zkoumá autorka buď prostřednictvím otevřené série zdokonalování svých 
starších kreseb, nebo ve zvukových instalacích a v médiu videa, kde se zaměřuje 
především na zkoumání individua prostřednictvím vlastních archivních materiálů 
z jejího života. 

Ve své aktuální tvorbě autorka zaměřuje svou pozornost na výzkum méně 
„atraktivních“ témat - které ale stále souvisí, i když jsou logickým protikladem, s 
problematikou dokonalosti a zdokonalování se – trapnost, vulgarita, směšnost. 
Ve svých performativních videích tyto „negativní“ atributy Kata Mach přímo až 
obsesívně přehání a zdůrazňuje, čímž se celkový výsledek stává až tragikomickou 
reflexí dnešního světa. Reflektovanou však prostředníctvím výrazně subjektívní 
optiky jednotlivce.

The initial thematic involvment of Kata Mach (SK, 1986) in the issues of 
feminism, feminity, physical beauty has recently been shifted and aimed at in-
vestigation of perfection in the broader sense, especially in relation to a possible 
failure of the individual constantly being confronted with the society`s pressure 
and expectations to live a „perfect“ life. The selected theme investigates the 
artist either in an open series of drawings in which she perfects her older works, 
or in sound installations and video, where she focuses on exploration of the 
individual using her own archival materials.

In her recent works the author focuses her attention on the investigation of 
less „attractive“ topics – which are still pertinent, even though they are logical 
opposites, to the issue of perfection and perfectionalization – awkwardness, 
embarrassment,  vulgarity, ridiculousness. In her performative videos she 
obssesively exaggerates and emphasizes these „negative“ attributes creating 
almost a tragicomic reflection of current world, which is perceived through 
strongly subjective perspective of an individual.

KATA MACH



The men I want to fuck
koláž, různé rozměry, probíhající projekt, od 2012

The men I want to fuck
collage, dimensions variable, ongoing project, from 2012



Nicole Morris (UK,1986) sice prošla vzděláním v oblasti klasických médií 
malby a sochy, nicméně její práce se v současnosti pohybuje na intentermedi-
álním poli mezi videem, videoperformancí a instalací. V jejím smyslném podání 
materiálů a lidské tělesnosti a časté práci s fyzickými či pseudo-fyzickými 
kontakty je však vidět, jakou lekci si především ze sochařství vzala. 

Její hravé kombinace jsou průnikem  materiálových fragmentů realit a tělesné 
intimity otevírající se vůči divákovi. Jedná se o lehce bizarní svět, příliš roztříštěný 
aby diváka pohltil, ale současně díky tomu i otevřený civilnímu doteku běžné 
reality. Nicole Morris je absolventkou Slade School of Fine Art a Camberwell 
College of Arts v Londýně. Roku 2012 vystavovala v rámci Bloomberg New 
Contemporaries v ICA v Londýně

www.nicolemorris.co.uk

Though educated in classical media such as painting and sculpture, currently 
Nicole Morris (UK, 1986) works in video, video performance and instal-
lation. However, the previous education is apparent in her sensual work with 
material and human corporeality as well as in her frequent work with physical 
and pseudo physical contacts. 

The artist skillfully creates playful combinations in which material fragments of 
reality and physical intimacy intertwine and unveil to the viewer. It is a bizarre, 
slightly scattered world open to civic contact with reality. Nicole Morris graduated 
from Slade School of Fine Art and Camberwell College of Arts in London. She 
exhibited at Bloomberg New Contemporaries in ICA in London at 2012.

www.nicolemorris.co.uk

NICOLE MORRIS



Close Up
videoinstalace, smyčka, 2011

Close Up
videoinstallation, loop, 2011



Karíma Al-Mukhtarová (CZ, 1989) ve své tvorbě konfrontuje zájem o 
svět fyzikálních jevů a triků s momentem fámy či spektáklu. Její performance 
a instalace jsou průsečíkem zájmu o racionální mentální konstrukci díla a až 
živočišného vztahu k civilnosti života kolem ní. To vše je ovšem schopná podat 
v přesně zacílené a adekvátně pojaté výtvarné formě. 

Její hra s fámami o fyzikálních jevech ji přivedla i k ve svém výsledku velice 
esteticky pozoruhodným řešením. Karíma AL-Mukhtarová je absolventkou 
ateliéru Performačních médíí na ústecké UJEP a studentkou ateliéru Intermedií 
na pražské VŠUP. Je laureátkou české Essl Award CEE pro rok 2013.

Work of Karíma Al-Mukhtarová (CZ, 1989) oscillates between the interest 
in the world of physical phenomena and tricks connected to rumour or spectacle. 
Her performances and installations feature her interest in rational mental structure 
of an artwork and almost sensuous relationship to casual life and world around 
her. All this she can render in precise, fully focused and adequate artistic form. 

Her game with myths about physical phenomena led to aesthetically extraor-
dinary realisations. Karíma AL-Mukhtarová graduated from the studio of Per-
formative media at the Faculty of Arts and Design at the UJEP in Ústí nad 
Labem. Currently she is a student at the studio of Intermedia at the Academy 
of Fine Arts, Architecture and Design in Prague. She is a Czech laureate of the 
Essl Award CEE 2013.

KARÍMA AL-MUKHTAROVÁ



Bez názvu
instalace, 2013 

Untitled
installation, 2013



Pro tvorbu Janka Rouse (CZ, 1981) je zásadní častá přítomnost fyzického 
gesta či pózy. Většinou on samotný vystupuje ve svých dílech v různých formách 
reprezentace a médiích. Gesto a póza se pro něj stávají jak konkrétním fyzikál-
ním aktem, tak rozborem různorodých symbolických odkazů. Autor zde partici-
puje na vzhledu  díla širokým spektrem svých rolí. 

Je hercem v sebou samém režírovaném divadle výtvarných forem. Pomocí 
těchto strategií například analyzoval ideologické asociace architektonických 
symbolů doby socialismu nebo se přiblížil hranicím performance a současného 
tance. Jan Rous je absolventem pražské Akademie výtvarných umění  v ateliéru 
Monumantální tvorby Jiřího Příhody. 

www.kvok.info

The key feature in the work of Janek Rous (CZ, 1981) is a physical gesture 
or pose. Usually the artist himself appears in his works in various forms of rep-
resentations or media. Gesture and pose are not only a specific physical act for 
him, but they serve as tools for analyzing and decoding a diversity of symbolic 
messages. In his videos the author plays a wide range of roles. 

He is an actor in a theatre of artistic forms he directs himself. By these strategies 
he has analysed for instance ideological associations of architectural symbols 
in the era of socialism or he approached the field of performance and contem-
porary dance. Jan Rous graduated  from the Academy of Fine Arts in Prague 
(studio of the Monumental work of Jiří Příhoda).

www.kvok.info

JANEK ROUS



Čekání na otočení (o pospolitosti)
dokumentace akcí, různé rozměry, 2012

Waiting for Turning (About Community)      
documentation of actions, dimensions variable, 2012

Tažení

Sedím v lodi pod mostem A. Z přídě lodi vedou dvě lana, každé na jednu stranu 
nábřeží. Na obou nábřežích stojí spolupracovník držící konec lana od lodi. Oba 
dva oslovují kolemjdoucí, zda by byli ochotni chvilku táhnout na laně loď pár 
kroků proti proudu řeky k mostu B. Zároveň jsou požádáni, aby s lanem oslovili 
jakéhokoliv dalšího kolemjdoucího a svůj úkol po pár krocích předali jiné osobě.

Dragging

I am sitting in a boat under bridge A. The ship is tied with two ropes, each lead-
ing to one embankment. On each embankment there is one assistant holding 
the end of the rope who ask passers-by if they would be willing to pull the rope 
and drag the ship a few steps against the river flow to the bridge B. They are 
also asked to pass the rope after a few steps to any other passer-by, to hand 
over their task to another person.



K charakteristickým znakům tvorby Martina Špirce (SK, 1980) patří humor 
v mnoha jeho podobách. Ten je jakousi primární vrstvou, pod kterou autor 
dále rozvíjí citlivá společenská témata. Pod vlivem osobních zážitků, masové 
kultury, reklamy a filmu si autor postupně vytvořil vizuální slovník – zásobárnu 
motivů, ze které opakovaně vybírá, navzájem jednotlivé prvky a situace mixuje a 
vsazuje je do nových, často absurdních konstelací, které odrážejí jeho chápání 
současné mimoumělecké reality. Tu v duchu duchampovské tematizace hranic 
mezi uměním a neuměním, prostřednictvím absurdních intervencí, apropriací a 
aranžování do nových narativních i formálních celků, pozdvihuje do oblasti tzv. 
vyššího umění. 

Jakási bizarnost a možná i vědomá formální naivita jeho realizací je podpořená 
i výraznou low-costovou estetikou, až s přímo obsesivním akcentem na 
vlastní rukodělné zhotovení jednotlivých prací v intencích DIY přístupů, který je 
podpořený použitím jednoduchých a banálních materiálů. V tematické rovině 
reflektuje Špirec všechno, co ho obklopuje – od pranýřování umělosti a expan-
zivnosti dnešní společnosti, mnohokrát ve spojitosti s citacemi oblíbených sci-fi 
filmů a seriálových hrdinů, přes konspirační teorie, až po využití materiálu jako 
výchozího momentu a ideového spolutvůrce jeho prací.

www.martinspirec.com

Artistic practice of Martin Špirec (SK, 1980) is dominated by humour, 
which serves as a primary level under which the artist unveils and further 
evolves sensitive social issues. Influenced by his personal experiences, 
mass culture, commercials and film, the author has gradually created a 
visual archive, from which he constantly selects motifs and situations and 
further combines them in new and often absurd compositions, which mirror 
his understanding of current reality. That, in the sense of Duchamp-like 
thematization of borders between art and non-art, using absurd interventions, 
appropriations and new narrative and formal patterns, he elevates in the 
sphere of so-called high art. 

Bizarre nature and, possibly, conscious formal naiveté of his works is 
strengthened by heavy low-cost aesthetics accompanied by almost obsessive 
accentuation of handcrafting his works in the DIY manner and using simple and 
banal materials. Using quotations from his favourite sci-fi films and statements 
of serial heroes he reflects the topics ranging from critical rendition of still 
expanding, consumer society through conspiracy theories to a stage where 
material becomes a co-creator of his works.

www.martinspirec.com

MARTIN ŠPIREC



Missing Link, Kompozícia s mamutom
video, 4:34 min, 2012

Missing Link, The Composition with Mammoth
video, 4:34 min, 2012



Milan Vagač (SK, 1987) je flexibilním umělcem pracujícím v různých médiích 
od malby, přes kresbu a instalaci, až po efemérnější umělecké formy. V dřívějších 
pracích, převážně malířských, se primárně věnoval struktuře a formálnímu 
utváření obrazové kompozice, pohrával si s možnostmi divákova vnímání. 
Postupně Vagač rozšiřuje své pole působnosti a je aktivní i v oblasti performance 
a akce. Příkladem je projekt Mo(nu)ment řešící problematiku sochy ve veřejném 
prostoru. 

Vagač se jako novodobý urban explorer vydává na dobrodružnou pouť bratislav-
skými ulicemi, táhnoucí za sebou vlastnoručně vyrobený sochařský podstavec. 
Po dobu své cesty objevuje nové kontexty a možnosti využití svého „mobilního 
podstavce“, který zároveň slouží nejen jako báze na umístění sochy, ale i sám o 
sobě se stává autonomním uměleckým dílem. Vagač je spoluautorem časopisu 
X, věnujícímu se současné kresbě na Slovensku ale i v zahraničí. 

Milan Vagač (SK, 1987) is a flexible artist working in various media ranging 
from painting, drawing, installation to more ephemeral and temporary artistic 
forms. In his early works, largely paintings, he primarily dealt with structure and 
formal aspects of pictorial composition playing with the viewer`s perception. 
Later, he expanded to other artistic fields and currently works actively also in 
performance and action. This approach can be documented by the project 
Mo(nu)ment addressing the issues of sculpture in public space. 

Like a modern urban explorer, he pursues an adventurous journey through streets 
of Bratislava while pulling behind a sculptural pedestal created by himself. On this 
journey he discovers new possible ways of how to use his “mobile pedestal”, 
which works not only as a base for a sculpture, but is itself an authentic artwork. 
Vagač is a co-founder of X magazine dedicated to contemporary drawing in 
Slovakia and abroad.

MILAN VAGAČ



Mo(nu)ment
dokumentace akci, rôzné rozměry, 2011

Mo(nu)ment
documentation of action, dimensions variable, 2011



Miroslava Večeřová (CZ, 1985) ve své tvorbě vychází z konceptuálně 
poučeného ohledávání percepčních vlastností fotografického média. V poslední 
tvorbě pak pracuje především v médiu videa, které jí umožňuje rozehrát hru 
mezi pohyblivým a nepohyblivým obrazem. Současně se zde objevuje moment 
znejistění důvěry diváka v důvěryhodnost obrazové reprezentace. Zde vstupuje 
do hry i performační akt autorky. 

I přes vážnost daného tématu jsou tyto práce založené i na vtipu, spojeném s 
pomalým či bleskurychlým odhalováním opony iluzivní reprezentace statického 
obrazu. Miroslava Večeřová je absolventkou Camberwell College of Arts v 
Londýně a v současnosti studuje v ateliéru Fotografie na pražské VŠUP

The work of Miroslava Večeřová (CZ, 1985) stems from a conceptu-
ally rooted investigation of perceptional qualities of a photographic medium. 
Recently, she has been working in the medium of video, which enables her to 
play with a movable and static image. Simultaneously, the moment of insecurity 
and distrust of the viewer in credibility of the pictorial representation is inherent 
in her works, often accompanied by author`s performative acts. 

Despite the serious issues the artist addresses, her works are also based on 
humour by means of which she unveils the veil of illusional representation of a 
static image. She graduated from the Camberwell College of Arts in London and 
now she is studying in the Studio of photography at  the AAAD in Prague. 

MIROSLAVA VEČEŘOVÁ



Řeka
video, smyčka, 2013

River
video, loop, 2013  



Zuzana Žabková (SK, 1987) pracuje převážně v médiu videa a performance. 
Její umělecká tvorba je silně ovlivněná jejím dalším studiem tance a choreografie. 
Z tematického hlediska se soustřeďuje na širokou škálu problémů s tendencí 
důsledně přezkoumat mnohé utopie dnešního světa, které citlivě reflektuje ve 
svých performativních „tanečně-hudebních“, inscenovaných videích.  Tematicky 
jsou její práce často autorskou reinterpretací filmových nebo hudebních děl. Je 
laureátkou slovenské Essl Award CCE pro rok 2013 a finalistkou Ceny Oskára 
Čepana v témže roce.

uzanazabkova.blogspot.sk

Zuzana Žabková (SK, 1987) works predominantly in the medium of video 
and performance. Her work is strongly influenced by her further studies of 
dance and choreography. Thematically, she focuses on a wide range of issues, 
meticulously investigating every detail and peculiarity of various utopias of 
current world and reflecting them in performative “dance and music” videos, 
which serve as her own reinterpretation of films or music works. She is a 
Slovak laureate of the Essl Award 2013 and a finalist of the Oskár Čepan 
Award 2013.

uzanazabkova.blogspot.sk

ZUZANA ŽABKOVÁ



Small odyssey I. / Blue waltz  
 video, 02:41 min, 2011

Small odyssey I. / Blue waltz  
video, 02:41 min, 2011



1  - Dávid Demjanovič : Gotika
       instalace, kombinované materiály, variabilní rozměry, 2013
2  - Janek Rous : Čekání na otočení (o pospolitosti)
       dokumentace akce, různé rozměry, 2012
3  - Karíma Al-Mukhtarová : Bez názvu
       instalace, 2013 
4  - Martin Kochan : Lentilky
       fotografie, 24 x 18 cm, 2012
5  - Milan Vagač : Mo(nu)ment
       dokumentace akce, různé rozměry, 2011
6  - Nicole Morris: Close Up
       videoinstalace, smyčka, 2011
7  - Martina Bobriková & Oscar de Carmen : Entrance of the Gladiators
      objekt, 27 x 35 x 20 cm, plast, organický odpad, dřevěné podpěry, zvuk, 2010
8  - Peter Barényi : Všetko sa začalo, keď zomrela
       pohyblivý objekt, 2011 
9  - Petr Krátký : The Apartment
       video, 4:42 min, 2013 
10 - Martin Špirec  : Missing Link, Kompozícia s mamutom
       video, 4:34 min, 2012
11 -Jaś Domicz : Gravity makes me smile
       instalace, 2013
12 - Antonín Jirát : Transfer        
       plech, cca 150X150X150 cm, 2013
13 - Kata Mach : The men I want to fuck
       koláž, různé rozměry, probíhající projekt, od 2012
14 - Antonín Jirát : Černá díra 
        papír, dřevo, cca 40X150 cm, 2013
15 - Calvin Laing : Calvin & Circle Line 
        video, smyčka, 1:19 min, 2010  
16 - Zuzana Žabková : Small odyssey I. /Blue waltz  
       video, 02:41 min, 2011
17 - Clakula / Ashley Clark /USA/ a Matej Vakula: Ballon Test
        video, 03:35 min, 2012
18 - Jaroslav Kyša : The Barrier
        intervence ve veřejném prostoru, video, 02:02 min, 2011
19 - Ashley Clark : Dancing plant
        video, 03: 53 min, 2011
20 - Miroslava Večeřová: Řeka
        video, smyčka, 2013
21 - Tymek Borowski a Paweł Sysiak - Billy Gallery: How Art Works ?
        video, 12:37 min, 2013

1  - Dávid Demjanovič : Gothic
       installation, combined materials, dimensions variable, 2013
2  - Janek Rous : Waiting for Turning (About Community)      
       documentation of action, dimensions variable, 2012
3  - Karíma Al-Mukhtarová : Untitled
       installation, 2013
4  - Martin Kochan : M&M`s
       photographs, 24 x 18 cm, 2012
5  - Milan Vagač : Mo(nu)ment
       documentation of action, dimensions variable, 2011
6  - Nicole Morris: Close Up
       videoinstallation, loop, 2011
7  - Martina Bobriková & Oscar de Carmen : Entrance of the Gladiators
       object, 27 x 35 x 20 cm, plastic, organic waste, wooden props, sound, 2010
8  - Peter Barényi : It All Started when she died       
       mobile object, 2011
9  - Petr Krátký : The Apartment
       video, 4:42 min, 2013
10 - Martin Špirec  : Missing Link, The Composition with Mammoth
       video, 4:34 min, 2012
11 - Jaś Domicz : Gravity makes me smile
       installation, 2013 
12 - Antonín Jirát : Transfer
       sheet metal, approx. 150X150X150 cm, 2013 
13 - Kata Mach : The men I want to fuck
       collage, dimensions variable, ongoing project, from 2012
14 - Antonín Jirát : Black Hole
       paper, wood, approx. 40X150 cm
15 - Calvin Laing : Calvin & Circle Line 
        video, loop, 1:19 min, 2010
16 - Zuzana Žabková : Small odyssey I. /Blue waltz  
       video, 02:41 min, 2011
17 - Clakula / Ashley Clark /USA/ and Matej Vakula: Ballon Test
        video, 03:35 min, 2012
18 - Jaroslav Kyša : The Barrier
        intervention in public space, video, 02:02 min, 2011
19 - Ashley Clark : Dancing plant
        video, 03: 53 min, 2011
20 - Miroslava Večeřová: River
        video, loop, 2013  
21 - Tymek Borowski and Paweł Sysiak - Billy Gallery: How Art Works ?
       video, 12:37 min, 2013



10

9

8

7

6

5

3

2

1

20

19 18

4

11

12

14

16

17

13

15

21



Futura : Karlin Studios 
Křižíkova 34, Praha 8 – Karlín, 186 00 Praha, Czech Republic
Info@futuraproject.cz, www.futuraproject.cz

Vernisáž 21.8.2013
Výstava potrvá do 15.9.2013

Vstup volný
Otevřeno: středa-neděle 12-18h

Výstavu podpořili: 
Embassy of the United States of America, ANTENA, 
Galéria Enter, I.D.A.

Celoroční výstavní program Karlin Studios je podpořen: 
Ministerstvo kultury ČR, Magistrát Hl.M. Prahy

Partner projektu:
M2 realestate

Mediální podpora: 
Artmap, Artyčok.tv, Radio 1, Prague Galleries , 
Radio Wave, Protišedi.cz

Vydala I.D.A. v Praze roku 2013

©  Autorská práva autorů textů, děl a fotografií vyhrazena

Opening: Wednesday, August 21st 2013 from 6pm
The exhibition lasts until September 15th, 2013

Free entrance
Opening hours: Wednesday > Sunday from noon until 6pm 

The exhibition is supported by: 
Embassy of the United States of America, ANTENA, 
Enter Gallery, I.D.A.

The annual exhibition programme of Karlin Studios is supported by:  
The Ministry of Culture of the Czech Republic, The City of Prague

Project partner: 
M2 realestate

Media partners: 
Artmap, Artyčok.tv, Radio 1, Prague Galleries , 
Radio Wave, Protišedi.cz

Published by I.D.A. in Prague 2013

© All Rights Reserved 




