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Galerie Hraničář
Prokopa Diviše 7, Ústí nad Labem
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W: www.hranicar-usti.cz
E: galerie@hranicar-usti.cz
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1. Umění architektury
A — Eva Kmentová a Olbram Zoubek
B — Marta Taberyová
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2. Ohrožené druhy
C — Jan Šrámek
D — Tomáš Džadoň
E — Matouš Lipus

3. Socialistická utopie
F —  Plán na totální přestavbu  

města

DOPROVODNÝ PROGRAM

13/3 ST 17.00   Komentovaná prohlídka s kurátorem  
Ladislavem Zikmundem-Lenderem

13/3 ST 18.00   Brasilia – město – sen   
přednáška s Yvonne Fričovou

20/3 ST 18.00   Krása brutalismu – Architektura,  
která budí vášně přednáška

31/3 NE 14.00   Z města do města  
hry pro děti 

17/4 ST  18.00   Demolice, modernizace a rekonstrukce  
česko-německá diskuze 

17/4 ST  18.00   Matouš Lipus, Rudolf Samohejl 
nová umělecká intervence do výstavy

18/4 ČT 18.00   Krásné březno  
procházka s odborníky a pamětníky

25/4 ČT  10.00   Architekti ve škole  
vztah člověka a urbanismu pro děti

11/5 SO  13.00   Střekov  
procházka s odborníky a pamětníky

22/5 ST  18.00   Historik umění a kurátor  
Ladislav Zikmund-Lender přednáška

24/5 PÁ  16.00   Noc kostelů, muzejní a galerijní noc 
  18.00   Architekti bez hranic  

nová umělecká intervence do výstavy
05/6 ST  19.00   PechaKucha Night
15/6 SO  10.00  Výlet po nádražích s historikem  

Petrem Karlíčkem 
21/6 PÁ  18.00   LEGOrytmus site specific taneční představení 
   19.00   Kultura digital – Clemens von Wedemeyer  

nová umělecká intervence 
19/7 PÁ  18.00   Časopis Hraničář + Průvodce po ústecké 

architektuře (1960-1989) křest 

Neformální skupina vyšívání pro dospělé  
Každé druhé úterý od 12. března.

Komentované prohlídky pro veřejnost 
Každé druhé úterý od 19. března.

Měkké město - kurz pro dospělé
Šití hraček pro Vaše malé stavitele. Vyrobíte si měkoučké stavebnicové 
kostky, jejichž design pro Galerii Hraničář navrhla Anežka Vítková. 
Jedná se o 4 lekce každý druhý čtvrtek v 17-19 hodin.  
Přihlášení na pokladně Veřejného sálu Hraničář.

Město jako stavebnice - kurz pro děti
Jaké to je být architektem? Prozkoumejte, čeho si architekt všímá, když 
navrhuje dům, i jak se staví celé město. 5 lekcí pro děti ve věku 6-12 let  
od 21. března, každý druhý čtvrtek, v 15-18 hodin. 
Přihlášení na pokladně Veřejného sálu Hraničář. 

Galerijní animace - program pro školy
Program pro školy navazující na aktuální výstavu.  
O stavebních prvcích, historii, ale i detailech kolem nás.  
Program je určen žákům MŠ, ZŠ a studentům SŠ a VŠ.  
Cena 30 Kč, rezervace na skoly@hranicar-usti.cz.



Výstava a půlroční tematický program 
představují vybrané poznámky k architekto-
nickému dědictví z let 1948–1989 v Českoslo-
vensku a uvažují nad jeho historickou 
a estetickou hodnotou. Zároveň poukazují 
na fakt, že tento segment architektonického 
dědictví je v současnosti nejohroženější. 
Významné stavby bývají ničeny, bořeny 
a přestavovány k nepoznání, zatímco jejich 
původní podoba, materiály i umělecká 
výzdoba zanikají. 

Výstava se opírá o tři kapitoly, které 
prezentují minulá i současná umělecká díla 
s cílem podrobně a trpělivě vysvětlovat je-
jich kvality. Výstavní prostor se zároveň stává 
neuralgickým bodem pro plánovaný bohatý 
doprovodný program – přednášky, vycházky, 
projekce a intervence, které poskytnou infor-
mační základ k tématu. Cílem výstavy je diváka 
upozornit především na politický rozměr 
ohroženosti těchto staveb a na jejich 
specifi ckou estetiku.

Unikátní kvalitou poválečné architektury 
v Československu bylo její těsné propojení 
s uměleckými díly. Socialistický realismus 
požadoval srozumitelnost architektury. 
Ta se projevila ve výzdobě budov sochami, 
mozaikami nebo třeba sgrafi ty. 

Od 60. let bylo po celém 
Československu umisťováno do veřejného 
prostoru mnoho uměleckých děl nejrůzněj-
ších forem i technik.

V roce 1965 pak vznikla hlava V. staveb-
ního zákona, která nařizovala investovat 
1–4 % rozpočtu veřejných staveb do 
umělecké výzdoby.

Uplatnili se zde průměrní, prorežim-
ní umělci s povinnými pomníky Lenina, 
Stalina, Gottwalda, Fučíka či bezejmen-
ného rudoarmějce, ale také umělci vysoce 
kvalitní a často i tací, kteří jinak neměli 
příliš možností pro volnou tvorbu. 

V 60. letech nastoupila nová generace 
sochařů, mezi něž patřili Olbram Zoubek 
a Eva Kmentová, Miroslav Chlupáč, Jan 
Koblasa a další. Umělecká díla ze 60.–80. 
let měla estetickou, orientační ale i výchov-
nou funkci. Ale dnes spousta z nich dožívá.

Od roku 1990 stovky, možná tisíce těch-
to děl nenávratně zanikly a byly z veřejných 
prostor a architektury odstraněny.

Společná tvorba Kmentové a Zoubka zvlášť 
v 60. letech se vedle volné tvorby zaměřova-
la na svobodné vyjádření nových impulzů ve 
veřejném prostoru. Pracovali s různorodý-
mi materiály i různými zadáními: vznikly tak 
volné sochy (motivy slunce, květu či brány), 
plastiky přímo spjaté s architekturou, jako 
je právě rozměrná abstraktní instalace na 
ústeckém magistrátu. Monumentální umě-
lecké dílo bylo v 90. letech rozřezáno na 
několik kusů a uskladněno v ústeckém mu-
zeu. Společná tvorba Zoubka a Kmentové 
i přesto, že zpracovávali indiferentní námě-
ty, patří k tomu nejlepšímu z abstraktního 
sochařství 60. a 70. let u nás.

Marta Taberyová se celý život zabývala 
především objekty z keramiky – volnými ab-
straktními plastikami, díly do architektury 
i užitnými předměty. Její díla jsou zastoupe-
na v galeriích v Německu, USA i Japonsku. 
Její tvorba kombinuje obraznost naivní-
ho dětského světa v intimnějších dílech 
s abstraktním reliéfem, který uplatňovala 
v interiérech architektury (např. rozměrný 
reliéf Slunce, voda, volný čas v Ústecké 
plavecké hale). I tento monumentální kera-
mický reliéf připomínající organické tvary 
byl před pár lety odstraněn a zachráněn 
ústeckým muzeem. 

Mezi lety 1948–1989 se v Československu 
postavilo přibližně 2 miliony bytů, z toho 
drtivá většina v panelové výstavbě. 
Mezi taková sídliště patří třeba sídliště 
Invalidovna v Praze (1958–1965), sídliště 
Lesná v Brně (1961–1970), ale i ústecké 
sídliště Skřivánek (1963–1968). V roce 
1962 se začalo plánovat sídliště Severní 
Terasa, které se stavělo od roku 1967 
až do 80. let. 

Na panelových sídlištích dnes žije přes 
30 % obyvatel. Sídliště jsou tak zdánlivě 
stále živá a funkční, avšak svou původní 
podobu ztrácejí. Ať už různými křiklavý-
mi nátěry, které kulminovaly kolem roku 
2000, zateplováním, půdními nástavbami 
či komerčními dostavbami, novými objekty 
na někdejších volných prostranstvích mezi 
jednotlivými bloky. Toto zahušťování naru-
šuje urbánní strukturu.

Změna ekonomického systému po roce 
1990 znamenala i to, že zanikla spous-
ta institucí někdejšího státního aparátu. 
Nejohroženějšími stavbami se tak staly 
úřadovny, obchodní domy, technické stavby 
a hotely. Stavby z dob státního socialis-
mu ale současně představovaly viditelné 
symboly, jak se vyrovnat s minulostí a je-
jich odstraňování mělo a má v některých 

očích upevnit legitimitu současné liberální 
demokracie. 

V roce 2009 začala vlna bourání špič-
kové předrevoluční architektury. Byl 
zbourán obchodní dům Ještěd v Liberci, 
obchodní dům Prior v Teplicích a v roce 
2019 se schyluje k demolici komplexu bu-
dov tzv. Transgas v Praze. 

Všechny tyto stavby přitom představují 
jedinečné doklady toho, jak se v této době 
u nás stavělo, jak českoslovenští architekti 
přijímali vzory ze Západu i Východu (bruta-
lismus, high-tech, nový regionalismus, 
skulpturalismus) a jaké hledali cesty zcela 
vlastní. 

JAN ŠRÁMEK
Ilustrace Jana Šrámka ukazují vybrané 
stavby ze 70. a 80. let v jejich estetických 
kvalitách. Zobrazují je bez pozdějšího vizu-
álního smogu a stopy záměrné i nezáměrné 
neúdržby a degradace tak, jak vypadaly po 
dokončení a jak je autoři zamýšleli. Jedná 
se o komplex budov tzv. Transgas (1972–
–1978), telefonní ústředny v Dejvicích 
(1972–1982) a centra nového Mostu 
(1965–1987). Na Šrámkových ilustracích 
tak vyniká to, že se jedná o stavby a cel-
ky, které buď zanikly (telefonní ústředna), 
aktuálně zanikají (Transgas, demolován 
od 15. února 2019) nebo zaniknou v pů-
vodní podobě a zamýšlené čistotě a funkci 
(Most). Šrámkovy ilustrace tak svou preci-
zností a čistotou obsahují politický apel na 
zachování tohoto kulturního dědictví.

TOMÁŠ DŽADOŇ
Objekt Tomáše Džadoně zde zastupuje 
důležitou součást poválečného archi-
tektonického dědictví: panelová sídliště. 
Estetika jejich stejnosti, modulární systém 
jejich skladebnosti, ale také šeď a unifor-
mita, k nimž sídliště inklinovala od 70. let, 
a necitlivost k historické zástavbě i krajině 
provokovala umělece Tomáše Džadoně 
v sérii objektů, které tvořil hlavně mezi lety 
2008 a 2013. Džadoň ukazuje, že stejně 
jako po staletí tvořila lidová architektura 
kolektivní identitu, dnes ji tvoří právě spíš 
zkušenost s panelovými sídlišti, které se 
kromě „noclehárny“ třetiny obyvatel 
stávají i kulturním fenoménem.

MATOUŠ LIPUS 
Matouš Lipus se ve formě i námětu svých 
soch často vydává do minulých epoch, aby 
zde hledal ustálené motivy i tvarové excesy, 
které aktualizuje do současné ikonogra-
fi e. Jeho sochy jsou vytrženými atributy 
z „dějin umění“, které se buď zcela osamo-
statňují, nebo propůjčují původní formy pro 
vyjádření aktuálních kulturních a sociálních 
témat. Socha Lumberjacks představuje 
druh nesnesitelných barbarů, kteří ničí své 
vlastní kulturní prostředí. 

Vize centrálního plánování i jednotlivých 
projekčních ústavů byly v 60.–80. letech 
zpravidla ambicióznější, než co dovolovala 
upadající ekonomika realizovat. Stavby, 
které v současnosti po čtyřiceti až padesáti 
letech své existence funkčně i konstrukčně 
dožívají, tak byly často součástí většího, 
nerealizovaného záměru.

Nová administrativní a výrobní centra, 
střediska rekreace, komplexy veřejných 
budov a obytné celky, tzv. sídliště, nebraly 
ohledy na starší vrstvy měst, historickou 
zástavbu i dřívější volná prostranství a pří-
rodu. Na druhé straně měla být důkladně 
promyšlená a v duchu socialistické myšlen-
ky měla poskytovat dostatek prostoru pro 
rekreaci, nákup, vzdělávání, kulturu atd. 
Důraz byl kladen na dostatek zeleně. 

Státní socialismus si chtěl vybudovat 
vlastní architektonický jazyk: architekti 
znali dění ve světě, ale také měli vlastní ná-
pady a na základě obojího navrhovali často 
špičkové stavby, poskytující originální este-
tický i prostorový zážitek. Vznikala státem 
dotovaná umělecká díla: sochy, plastiky, 
fontány, herní prvky pro děti, mozaiky, 
reliéfy, dekorativní mříže, květníky apod., 
které měly potěšit i kultivovat každého. 

IVANA ZOCHOVÁ A POSTCOMPOST
Nebe, peklo, ráj (strop ve Foyer)
Procesuální site-specifi c instalace jenž 
odkazuje k architektonickému prvku 
vstupního portálu do budovy 
Krajského úřadu v Ústí nad Labem.

 ,ávotnemK avE a kebuoZ marblO   1*
Ústecký magistrát v roce 1974. 
Foto: Muzeum města Ústí n. L.

-2791 ,sač ýnlov ,adov ,ecnulS ,ávoyrebaT atraM   2*
1984, Ústecká plavecká hala. 
Foto: Muzeum města Ústí n. L.
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