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Úvod

Tento katalog vznikl jako ohlédnutí za třemi roky působení Galerie 3x3. Pod tímto náz-

Po výstavě Andrey Pekárkové následoval bohatý a široce zaměřený program obsahující

vem se skrýval prostor pro prezentaci současného mladého umění nacházející se v severním

jména jako Marius Konvoj, Jana Bernartová, Jakub Jansa, Mark Ther, Galerie Závodník/ Schwarzprior,

výběžku naší republiky, v Liberci. Šlo o výstavní prostor libereckého Malého divadla Františka

Martin Szollos, umělecká skupina Guma Guar a v závěru sezóny 2010/2011 zde představili

Xavera Šaldy, jenž dříve fungoval jako šatna. Na začátku listopadu 2010 získal novou dimenzi a

svůj společný projekt Jan Šrámek a Václav Stratil. O letních prázdninách 2011 se Galerie 3x3 prezen-

trojice umělců a kurátorů zde začala prezentovat výstavy nejrůznějších uměleckých projektů

tovala na Oslavách Ještědu a pod svou hlavičkou zde představila skupinový projekt ušitý na míru

přesahujících zdaleka hranice libereckého regionu. Název Galerie 3x3 také odkazuje k veliko-

prezidentskému apartmá horského hotelu Ještěd. Návštěvníkům byly představeny práce Richarda

sti prostoru, jenž nabízel. Projekt 3x3 vznikl původně z iniciativy studentů a absolventů českých

Loskota, Tomáše Motala, Jana Nálepy a Andrey Pekárkové.

uměleckých škol Andrey Pekárkové a Tomáše Dianišky. Na základě jejich zkušeností s provozem
tohoto již konkrétního prostoru vznikla vize vytvoření pravidelně a dlouhodobě fungu-

Během druhé sezóny 2011/2012 jsme se rozloučili s Janem Nálepou a pokračovali ve výstavním

jící Galerie 3x3. Do umělecké rady, která později k projektu vzniká, se připojila Helena Krásová a

programu v tandemu Andrea Pekárková a Helena Krásová. Galerie 3x3 nabídla výstavy Terezy

Jan Nálepa. Neoficiálním členem 3x3 gallery byl fotograf Roman Dobeš, který nám poctivě

Rullerové, Jana Nálepy, Richarda Loskota, Františka Kowolovského a dalších. Třetí sezóna přinesla

fotografoval každou výstavu a poskytoval nám tak dokumentační materiál na nejvyšší úrovni.

výstavu Jana Vytisky, Anny Kymlové, Dariny Alster, Jindřicha Ráftla, audiovizuální skupiny Piča Z
Hoven a Slakinglizarda. Díky hostování v pražských galeriích jsme navštívili Berlínskej model a pop-up

Činnost galerie v prostoru divadla, v té době ještě nespecifického galerijního prostoru, byla

klub Neone.

zahájena na jaře roku 2010 výstavou vizuální umělkyně Andrey Pekárkové alias AKA 47 s názvem 3x3 art+time+space/hardecore. AKA 47 je absolventkou ateliéru Vizuální komunikace – digi-

Za ta tři léta jsme prošli proměnami, životními kotrmelci, ale i úspěchy, učili se za chůze a

tální média liberecké FUA TUL. Andrea Pekárkova byla také prvním autorem, jenž svým interak-

udržovali náš společný projekt při životě bez ohledu na ztrátu peněz nebo energie. Uvedli jsme naše

tivním projektem s názvem Morfujeme! otevřela 1. listopadu 2010 výstavní plán nové Galerie 3x3.

oblíbené umělce, měli možnost se s nimi setkat, pozorovat je při práci a být jim oporou. Naučili jsme
se nemít strach mluvit před publikem a zminimalizovat naše koktání. Ze všech sil jsme se snažili

Výstavní plán byl pečlivě připravován již zmíněnou uměleckou radou, která si předsevzala

udržet a vydat ven entuziasmus, který v nás po celou dobu vedení 3x3 galerie klokotal. Jestli jsme

poměrně nelehký úkol, totiž představit libereckému publiku aktuální tendence současného

přinesli divákům kapku kvalitního zážitku z umění do života, věříme, že v nás bude klokotat dál a dá

českého umění mladé generace. Galerie byla zaměřena spíše na výstavy monografického typu

nám sílu do dalších projektů.

a kladla důraz na jednotlivé projekty studentů uměleckých škol, začínajících umělců i těch již
etablovaných. Oříškem pro vybrané autory i kurátory byla ona specifická velikost prostoru, se
kterou se museli vypořádat, aby posléze mohli libereckému publiku předvést to nejlepší z jejich aktuální práce.

andrea Pekárková a Helena Krásová
Andrea Pekárková a Helena Krásová

rok 01
2010/2011

KURÁTOŘI:
Andrea pekárková / helena krásová / jan nálepa
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Andrea Pekárková / Morfujeme!
1.11.2010

Andrea Pekárková alias Aka 47 se narodila roku 1985 v Hradci Králové. Absolvovala
magisterské studium v ateliéru Vizuální komunikace – digitální média liberecké Fakulty
umění a architektury. V minulosti byla součástí projektů jako je Vjské uskupení Lunchmeat label nebo audiovizuálního projektu Lightning Glove. V současností je jednou polovinou vesmírného A/V dua Space Love.
Svou instalací s názvem Morfujeme! otevřela výstavní program Galerie 3x3 v
Malém divadle v Liberci. Pekárková využila specifického výrazu morfovat, aby utvořila
interaktivní instalaci, ve které se lidé stávají hrdiny. Snaha o spojení dvou světů, toho
běžného a idealizovaného, se na výstavě propojují a umožňují vymanit se ze zažitého
stereotypu. Obyčejné věci se náhle stávají neobyčejnými, zajímavějšími. Diváci se tak
mohou na okamžik navrátit do jiskřivého světa barevnosti a dětství.
Morfujeme!

Marius Konvoj / Perníková chaloupka
8.12.2010

Liberecká Galerie 3x3 si na předvánoční čas připravila vernisáž, tentokrát prostory v Malém
divadle přenechala ostravským výtvarníkům a hudebníkům Marius Konvoj s projektem Perníková
krajinka.
Tereza Krainová (Tryša Terror – genetická mutantka) a Pavel Pernický (Marius Konvoj- poslední mutant hrdina) spolu vytvářejí výtvarné projekty, neoddělitelnou součástí tvorby je však
také hudební 8-bitový program. Podle jejich slov se snaží změnit svět k lepšímu, kladou důraz
na obsah sdělení a ne na ubohou povrchnost věcí, která nás dennodenně obklopuje. Snaží se
upozorňovat na důležitá témata ne pouze výtvarnou, ale i hudební formou. Hudba i výtvarno se
zde prolínají, vzájemně doplňují a umocňují. Jinak tomu nebude ani v liberecké galerii.
Po vernisáži, která nabídla Pernického interaktivní instalaci a velkoformátové obrazy Terezy
Krainové, se mohli návštěvníci těšit na audiovizuální vystoupení, jenž bylo doplněno extravagantními doplňky a obrovskou energií obou autorů.

JANA BERNARTOVÁ / 50°43’57.69”N, 14°59’4.091”E
17.1.2011

Jana Bernartová se narodila roku 1983 v Liberci. Zde později prošla ateliérem Vizuální komunikace – digitální média Stanislava Zippeho, poté nastoupila k Václavu Stratilovi na magisterské
studium brněnských Intermédií.  Dále realizovala doktorskou práci u Federica Díaze na Vysoké
škole uměleckoprůmyslové v Praze.
V liberecké Galerii 3x3 vystavila Jana Bernartová doposud neprezentované křehké objekty
krajin a počítačové tisky z cyklu Pěkné krajiny. Krajina, ať už ta liberecká nebo islandská, je jedním
ze stěžejních uměleckých témat v tvorbě autorky. Tvůrčí přístup Bernartové využívá krajiny jako
možnosti meditace, jejíž klid a ticho pak přenáší specifickými principy do objektů a obrazů. Při
práci využívá do určité míry reálné podoby krajiny, ta však pro diváka není většinou rozpoznatelná a může ji tak vztáhnout na jiné, pro sebe konkrétní místo. Bernartová transformuje krajinu a
nechává ji fungovat v Petriho misce, do níž ji uzavírá a nechává ji žít svým křehkým, zároveň však
dynamickým životem.
Autorka se umělecky vrátila do rodného Liberce, aby zde, ve své oblíbené krajině, představila divákům svou aktuální práci.

jakub jansa / stálá expozice
18.2. 2011

Jakub Jansa se narodil v roce 1989 v Prostějově, ve stejný den, ve kterém vešly do prodeje
první počítače Macintosh, 24. ledna. Již na sportovním gymnáziu absolvoval kurzy výtvarné
výchovy a postupně se dostával ke grafice nebo také oděvnímu designu. Vystudoval na ostravské Fakultě umění obor Nová média u Jiřího Surůvky, posléze pokračoval studiem v ateliéru Federica Diaze  Supermédia na pražské UMPRUM.
Jansa se ve své tvorbě, ale i v životě, nebojí kombinovat zdánlivě neslučitelná média a
činnosti, díky čemuž nabízí divákovi nový úhel pohledu a nové možnosti samotného umění. Autorovy dynamické obrazy jsou tak plné překvapení a progresivních výsledků.
Jansa je neustále aktivní ve vytváření nejrůznějších projektů, příležitostně si vyzkouší roli
kurátora. Za sebou má řadu realizací. Za zmínku jistě stojí 3D komiks s názvem 3DD, pirátská
verze Postprodukce Nicolase Bourriauda nebo abstraktní komiks Nevrlost. Ve spolupráci s Lenkou
Zogatovou a Janem Jílkem vydal knihu Jan Jí Lilek Jana Jílka.
V liberecké galerii 3x3 představil Jakub Jansa abstraktní komiks na míru ušitý specifickému prostoru galerie.

Mark Ther / Pflaumen
15.3. 2011

Mark Ther (* 1979, Praha) je český výtvarník, autor videoartu a laureát ceny Jindřicha Chalupeckého. Ther představil v liberecké Galerii 3x3 své video s názvem Pflaumen / Švestky (2011). Již od
studií na pražské AVU (1998-2005) prezentuje Ther svá videa na prestižních výstavách současného
umění u nás i v zahraničí. Autorův precizní filmový rukopis se neustále profiluje a projekce tak
získávají nezaměnitelný a osobitý styl. Nevyhýbá se citlivým tématům sexuality, traumatickým
historickým událostem ani rasové problematice. Krátké filmové příběhy bývají plné nejasností a
dlouhých záběrů, které diváka napínají až do úplného konce. Ten však bývá často spíše nejasný a
zdánlivě bez pointy. Neodmyslitelnou součástí videí je hudba, jež dějovou linku umocňuje.
Video Pflaumen zapadá tematicky do Therovy tvorby a podobně jako u starších projekcí
odkazuje autor k reálným historickým událostem, do nichž zasazuje zcela fiktivní postavy. Hlavními postavami v Pflaumen jsou sudetští Němci - malý Ludwig a jeho matka, kteří jsou po Druhé
světové válce v roce 1946 donuceni opustit svůj domov. Chlapec, ovlivněný nastalou situací, utíká
do svého lesa, kam se ho matka posléze vydává hledat.
Vrací se tedy i zde k traumatickým a do dnes citlivým událostem, které jsou postaveny na
reálných základech. Projekce je navíc zasazena právě do Liberce, hlavního města tehdejších Sudet.

Schwarzprior / El Matador Kenobi
1.4.2011

Do roku 2009 byla Galerie Závodník neziskovou organizací provozovanou třemi studenty
ostravské Fakulty umění Jakubem Evjákem, Radkem Plehou a Tomášem Motalem, kteří v Ostravě
společně založili v roce 2008 nezávislou galerii zaměřenou na současné mladé umění. Jejich
cílem bylo konfrontovat současné mladé umění s ostravskou scénou, zkoumat vlivy z jiných
oblastí a obohacovat tak ostravský region. V důsledku finančních a provozních problémů byla
však v roce 2009 uzavřena. Později se kurátoři galerie rozhodli pro znovuvytvoření výtvarných
počinů, tentokrát ve formě umělecké skupiny založené pod stejným názvem. Snaží se vytvářet
a určitým způsobem zaplňovat prázdná místa, která chybí na ostravské mapě uměleckých
aktivit. Především apelují na nutnost (podobně jako Galerie 3x3 v Liberci) existence nezávislých,
nekomerčních a nezaujatých prostorů, kterých je v Ostravě stále nedostatek.
Členové umělecké skupiny Galerie Závodník fungují neodlučitelně také pod hudebním projektem nesoucím název Schwarzprior. Hudební styl označují jako darkwave a v poměrně krátké době
se stihli objevit na výrazných hudebních akcích, například jako předskokani kanadského multiinstrumentalisty Owena Palletta v pražském NoD nebo si zahráli v domovské Ostravě společně s
Table a Poxxoxo DJs.
V liberecké Galerii 3x3 si členové Galerie Závodník připravili projekt s názvem El Matador Kenobi, jenž zapojuje video do prostoru s objekty. Liberecká vernisáž se nesla také v hudebním duchu
závodnických alter eg, jak jinak než s vystoupením introvertních diskařů Schwarzprior.

Martin Szollos / Keyboard
7.5.2011

Martin je v současnosti studentem ateliéru Vizuální komunikace - digitální média pod vedením docenta Stanislava Zippe.  V začátcích své tvorby pracoval s programy Flash a Processing,
ve kterých pomocí  algoritmů generoval grafiky a využíval počítačovou pseudo-náhodu. Změnou
parametrů a nekonečným procesem generování vytvářel množství výstupů, z nichž pak následně
selektoval výsledky své práce.
Se spolužáky založil skupinu GangBang, která se např. snažila upozornit na nesmyslnou
výstavbu obchodních domů v centru Liberce výlepem plakátů na dnes již neexistující Tesco od
SIALU. Společně s J. Kyselou a A. Pekárkovou uskutečnili svou první výstavu v Pražské ulici v Liberci
nazvanou Vánoce Zla.
Postupem času se Martin začíná zajímat o propojení počítače a techniky, jako v případě
práce Keyboard. Do plexiskla jsou zasazeny šroubovací tyče, na nichž jsou připevněné jednoduché
spínače z vodivého očka a plátků mědi, reagující na jejich vzájemný kontakt. Veškeré propojení systému je ponecháno nezakryté na ploše skla. Každá tyč má svůj vývod do jednoho obsazení matice
klávesnice od PC. Pomocí programu Flash je na každé písmeno této klávesnice navázán jiný zvuk a
divák si tak má možnost zahrát svou vlastni skladbu.

Guma Guar / Dětský den
8.6. 2011

Kriticko – uměleckou skupinu Guma Guar založili v roce 2003 Milan Mikuláštík, Richard Bakeš
a Daniel Vlček. Před čtyřmi začala na hudebních projektech spolupracovat zpěvačka Mikatchou,
Michaela Pixová, předloni se stala také součástí uměleckých aktivit. Začínali původně jako čistě
hudební projekt, který se postupem času transformoval také do paralelního projektu výtvarného.
Autoři téměř rezignovali na vlastní uměleckou tvorbu a začali se maximálně věnovat projektům
týmovým. Název skupiny vznikl podle rostlinného zahušťovadla, které se vyskytuje v potravinách.
Guma Guar často směřují svou kritiku cíleně proti vládnoucí moci a majoritní společnosti a tito
adresáti ji nezřídka těžce vydýchávají. Autoři se často neváhají vyzbrojit údernými zbraněmi
nejtěžších kalibrů, které umělecký arzenal nabízí, a to není každému zcela po chuti. Nebojácný a
otevřený postoj skupiny k dotčeným problémům mnohdy přináší i negativní důsledky, s tím jsou
však členové srozuměni.
„Jedno z hlavních témat, kterým se zabýváme, je vlastně nedůvěra k médiím a proto my
vlastně ironizujeme, trošku si hrajeme na média a velmi často produkujeme právě fakeový informace, abychom poukázali na to, nemůžeš věřit tomu, co ti masmédia předkládají.“ Guma Guar
se tak snaží doplnit zprávy vycházející z médií, které trpí zúženým a subjektivním úhlem pohledu
novináře na předkládanou informaci či zkresleností. Mnoho lidí stále mylně či naivně věří v nezaujatost a pravdivost výstupů z médií, ač při pouhé představě obrovské moci, kterou představují a
jíž disponují, si lze udělat obrázek o síle jejich vlivu na veřejnost. A přesně na to se Guma Guar snaží
neustále upozorňovat využívaje podobných taktik jako média a ukazujíce, že s informacemi se dá
nakládat v jakémkoli zájmu.

Jan Šrámek, Václav Stratil / Zase spolu
17.6.2011

Zakládající člen studia Anymade, absolvent brněnských Intermédií a doktorand na Fakultě
výtvarných umění v Brně Jan Šrámek aka VJ Kolouch (1983) se již na studiích začal věnovat vektorové grafice, animovanému filmu a VJingu ve spojení s elektronickou hudbou, tuto činnost naplno rozvíjí dodnes. Spolupracuje s brněnským klubem Fléda, Sperm festivalem nebo se skupinou
Midi Lidi. Ke své liberecké výstavě si pozval vedoucího absolvovaného ateliéru, který výrazně ovlivnil
jeho výtvarný vývoj, konceptualistu, performera, kreslíře a malíře Václava Stratila (1950).
Společná výstava Jana Šrámka a Václava Stratila byla představena pod názvem Spolu
v brněnské Galerii Art a poté se přesunula do Liberce. Výstava poukazuje na tvorbu výrazných
umělců dvou generací a zároveň se zaměřuje na specifické rukopisy obou autorů. Šrámkovy
perfekcionistické obrazy městské i vesmírné krajiny a technických vymožeností se tu mísí se
Stratilovými emocionálními malbami, v nichž se zpravidla postavy, předměty a jiné podivné existence objevují vždy s obnaženým mužským penisem. Ačkoli jsou oba autoři na první pohled působí
rozlišně, ve skutečnosti si tak vzdálení nejsou.
Výstava Jana Šrámka a Václava Stratila Zase spolu ukončila výstavní sezónu Galerie 3x3
pro rok  2010/2011.
Doprovodný program k vernisáži:
20001
Obraz: Jan Šrámek (VJ Kolouch)
Zvuk: Filip Škubal (Strangelet)
Živé audiovizuální představení “Untitled (20001)”, vycházející ze spolupráce Strangelet (ambient/drone, glitch elektronika) a VJ Koloucha, je živým audiovizuálním tvarem výtvarně ovlivněným
modernistickou sci-fi ilustrací 60. let 20. století, příběhem o ztracené civilizaci, opuštěných
světech a putovaní po vyprázdněných městských krajinách.

Oslavy Ještědu
richard loskot / jan nálepa / tomáš motal / andrea Pekárková
9. - 10.7.2011

Pořadatelé Oslav Ještědu 2011 si pro prezentaci současného mladého umění vybrali Galerii
3x3, aby zde představila zajímavý výběr aktuální mladé výtvarné scény. Kurátorka Helena Krásová vybrala umělce spjaté s libereckou výtvarnou scénou Richarda Loskota, Andreu Pekárkovou a
Jana Nálepu, ostravskou mladou scénu zde zastupoval člen Galerie Závodník Tomáš Motal.
Výstava uskutečněná ve specifickém prostoru horského hotelu Ještěd byla nejen jakýmsi
milníkem Galerie 3x3, ale díky velkému prostoru také její první skupinovou výstavou. Návštěvník tak
mohl v prostoru prezidentského apartmá a přilehlých chodeb nalézt živou instalaci ušitou na míru
příslušnému prostoru. Prezidentské apartmá se na několik dní proměnilo v byt/ateliér mladých
umělců, kteří jakoby před momentem zmizeli od rozpracovaného díla a nechávají tak návštěvníků
nahlédnout do vnitřností uměleckého procesu.

rok 02
2011/2012

kurátorky:
Andrea Pekárková / Helena krásová

jan nálepa - jan fišer
eva mráziková - miroslav hašek
richard loskot - tereza rullerová
františek kowolowski - petr pufler
andrea pekárková - helena krásová

jan nálepa / n(e)st
15.10.2011

Jan Nálepa (*1985) je absolventem bakalářského studia liberecké Fakulty umění a architektury v oboru Architektura a urbanismus. Byl také studentem Vysoké školy uměleckoprůmyslové
v ateliéru Supermédií, pod vedením Federico Díaze a Davida Kořínka. Nálepa se pohybuje na poli
multimediálního umění, vytváří hudební kompozice a interaktivní instalace. Útočí na emoce diváka
a rozšiřuje tak jeho vnímání. To vše skrze tvorbu zahrnující nejen objekty, videoart, skriptem generovanou grafiku, ale i světelnými a audio instalacemi.
Instalace v Galerii 3x3 tematicky volně navazuje na autorovu starší práci s názvem Mirror
(2010). Obě práce spojuje umělcova jistá vášeň pro architekturu a téma sítě jako takové. Ta u něj
však nefunguje pouze ve spojení s architekturou, ale je zde jakousi metaforou světa a lidského
těla. Je to síť, díky níž může organismus lidský i světový fungovat, rozrůstat se a dále se vyvíjet.
V práci NE[S]T, prezentované v Galerii 3x3, se jeví síť jako nezbytná součást fungování společnosti,
lidského života a systému, na němž jsme my lidé jako jednotlivci naprosto závislí. Instalaci
můžeme tedy chápat přeneseně jako fungování světa a lidského těla, jejichž konstrukce spolu
úzce souvisí. Ať už totiž princip sítě spočívá ve spletitosti měst a propojeností mezi nimi nebo v
jiném měřítku u lidského těla, jakákoli chyba by znamenala obrovské změny u obou organizmů.
Člověk je, ačkoli si to během svého všedního života téměř neuvědomuje, závislý na neustálém
proudění informací a produktů. Stačilo by však velmi málo k tomu, aby tento, pro oko v podstatě
neviditelný, koloběh byl ukončen. To by s největší pravděpodobností vedlo k naprostému chaosu a
postupnému rozkladu.
Výstavní prostor galerie byl zaplněn větvovím připomínajícím záběry nočních velkoměst
z vesmírných družic, do nichž autor promítal audiovizuální projekci. Divák mohl do prostoru vstoupit a nechat se lapit do sítě a vstřebávat zde hluky velkoměst s tepem lidského srdce. Lidská
společnost je závislá na této spletitosti, ale je to také ona, která může jediným rozhodnutím vše v
jedné chvíli vrátit tam, odkud vše vzešlo.

jan fišer / nejvíc like
15.10.2011

Jan Fišer (narozen 1986) studoval Architekturu a Urbanismus na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci, v současnosti pražskou UMPRUM.
Výstava proběhla v rámci festivalu mladého divadla WTF!, instalace byla k vidění  v Zimním
foyer divadla F. X. Šaldy.
“Premiérová výstava Jana Fišera, studenta architektury Technické univerzity v Liberci,
představuje 200 barevných snímků pořízených mobilním telefonem. Živé a neživé předměty a
situace zachycuje téměř dokumentárním způsobem. Citlivý přístup a důkladně promyšlené kompozice působí především svou estetickou kvalitou. “
Dana Zikmundová, Artalk, 27.10.2011

Eva Mráziková a Miroslav Hašek / Homeperformance
27.11.2011

Videoinstalace Miroslava Haška okouzlují svou vizuální bohatostí. Barevně příjemné, zajímavě
nasnímané a sestříhané záběry jsou doplněny příjemnou hudbou nebo odpovídajícím, všeříkajícím
tichem. Vytvářejí však pasti. Aktéři, kteří v nich vystupují, vykonávají běžné činnosti (svlékání,
zdolávání schodů), které jsou ovšem znesnadněny jejich osobním handicapem. Snaha překonat
omezení a vyrovnat se s ním důstojně je vystavena na odiv a stává se tak trochu rituálem, paradoxním kóanem, někde připomíná dětskou hru. Jisté však je, že aktérům videoinstalací nakonec
držíme palce, ať zdárně dokončí svou činnost. Miroslav Hašek touží po zachycení dokonalého
momentu, který ve své jednoduchosti, banálnosti a běžnosti získává kvalitu nesmrtelné věčnosti.
Protože žádná bytost není zbytečná, žádný cit nedůležitý, žádný děj bezvýznamný a žádný sen
nesplnitelný. Pasti, do nichž nás autor chytá, nás upozorňují, že naděje je všude a že nemožné je
možné. Právě teď...
Miroslav Hašek je absolventem Fakulty umění a designu (ateliér Digitální média) a katedry
výtvarné kultury Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jeho
studia zaberou 3 řádky textového dokumentu, což mu, myslím, vyhovuje nejvíc. Miroslav Hašek
na sebe upozornil, když se jako student prvního ročníku přihlásil do výtvarné soutěže pořádané
katedrou výtvarné kultury a hned ji vyhrál. Jeho fotografie, s nimiž tehdy zvítězil, si pohrávaly s
lidskou identitou, respektive s jeho vlastní, neboť byl sám aktérem snímků. Později přešel k videu,
a to je dobře, protože nás obohatil svým specifickým pojetím vnímání uvnitř časového úseku, v
němž dokazuje zásadní významnost nevýznamných momentů. Vedle vytváření videí se občas
věnuje kresbě – to když chce vystavovat se mnou, nebo vytváření instalací, které především
pracují s konkrétním prostorem a opět akcentují problematiku času (zastaveného nebo nějak
zasmyčkovaného). Natáčí klipy, teasery a dokumenty, protože se chce zviditelnit, stát se
slavným a splnit si svůj sen, že vedle učení na základce bude režírovat operu.

Richard Loskot / 3x3x3
14.1.2012

Motto výstavy: “Přání by se neměla vyslovovat nahlas, dokonce se nám nemusí ani splnit.
Ale už to, že v nás klokotají a žijí, z nás dělá šťastlivce.”
Richard Loskot (*1984, Most) studoval na Technické univerzitě v Liberci v ateliéru Stanislava Zippeho a dva roky také na Mnichovské Akademii u Magdalény Jetelové. Dvojitý finalista
Ceny Jindřicha Chalupeckého pracuje s náhodou, otevřenými systémy, které s divákem přímo či
nepřímo komunikují, s analogovými principy a různými způsoby přenosu informace skrze éter.  
Loskot byl ve finále Chalupeckého ceny už v roce 2012, zabývá se novými technologiemi, vytváří
celé soustavy na sebe reagujících přístrojů, zkoumající limity lidského vnímání.
“Richard Loskot prostřednictvím citlivě zvolených a perfektně zvládnutých současných technologií vytváří prostředí,  díky němuž si uvědomujeme to, co ve své běžné existenci normálně
nevnímáme,” okomentovala autorovo dílo letos nově sestavená porota CJCH.
V poslední době svůj talent uplatňuje také jako scénograf a jeho největším zájmem se tedy
stává světlo a světelný design. Pomáhal například vytvořit scénografii pro hru Mickey Mouse
je mrtvý libereckého spolu Divadlo F. X. Kalby. Kromě toho by se bez jeho technické podpory
neuskutečnila spousta jiných projektů, na kterých Richard Loskot participuje.

Tereza Rullerová / Jemná odchylka
21.2.2012
Tereza Rullerová (*1987) studovala na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Nových
médií u Veroniky Bromové, potom na Fakultě výtvarných umění v Brně v ateliéru Intermédia Václava Stratila.
Pro Terezino fungování je typická různorodá změť aktivit, jimiž se ve svém životním
čase zaobírá. Za zmínku určitě stojí VJing, svými stroboskopickými animacemi podporuje vystoupení Midi Lidi, v minulosti spolupracovala také se skupinou To žluté, co máte na kalhotkách, IAMX, Načevou nebo Timem Wrightem. Lásku ke grafickému designu pro změnu realizuje v nekonvenčním studiu The Rodina, které v roce 2010 založila s Vítem Musilem a Radimem
Petruškou. Studio se specializuje na různé intermediální projekty, rádi pracují doslova na pomezí
žánrů a snaží se nabourávat hranici mezi designem a uměním. Konstruují fikce, překračují hranice
a určitým způsobem si hrají s realitou i divákem. Tereza funguje také jako spolukurátorka výlohového prostoru pro mladé umění Umakart, je členkou týmu 4AM Fóra pro architekturu a média a
stará se o chod Galerie architektury.
Hlavním rysem Tereziny tvorby, jak je již ostatně z předešlého textu zřejmé, je intermedialita. Překračování hranic oborů si nelze nevšimnout, nebojí se do připravených konceptů vložit
performativní prvky a show. V Liberci vystavila sérii otočných kartiček v duchu Feel Free to Flip,
na jejichž zadních stranách jsou výroky slavných osobností (Alberta Einsteina, Aristotela bratří
Chapmanů, Immanuela Kanta, Salvadora Dalího a dalších). Tereza se zde zamýšlí nad situací
studentů uměleckých škol, z nichž většina nebude nikdy slavná jako autoři výroků. Do jaké míry
si to jednotliví studenti uvědomují a do jaké míry po takové slávě vlastně touží? Zamýšlejí se nad
budoucností svou a svých děl?
Kromě Tereziny výstavy a vystoupení se diváci mohli těšit také na performance Filin Kruga
a DJ Chepukova.

František Kowolowski / Vratká sdělení
20.4.2012

Kowolowski, rodák z Borkovan, se věnuje malbě, performanci, instalaci, videu,
kurátorské,kritické činnosti i teoretické publikační činnosti na poli současného umění a pedagogické činnosti. V rámci své dlouhé umělecké kariéry zrealizoval velké množství samostatných i
společných výstav jak u nás, tak v zahraničí.
„Kowolowského multimedialita výrazu osciluje mezi nestálými formami, instalacemi,
které se projevují v brzkém zanikání, a živou až nezpochybnitelnou efemérní strukturou performance. Spojení tělesnosti, prostoru, času a nestálost těchto prvků je rovněž patrná v autorových
rozměrných plátnech,“ říká Jiří Jůza, ředitel GVUO.
Umělec a performer velmi často pracuje s napětím, které se rodí mezi naznačeným a
zjeveným. Jeho cílem je přivést návštěvníka ke zpochybňování konvenčního způsobu přemýšlení o
pravidlech hry, a to nejen v umění, ale v jakémkoli systému. Řád i chaos jsou v jeho dílech snadno
zaměnitelné entity.
„Kowolowského umění má své kořeny v konstruktivismu, který dal vzniknout například Abstraktním kabinetům El Lisického,“ uzavírá Tomáš Knoflíček.
Výstava Vratká sdělení, se tematicky dotýká nestálostí forem, předmětů, textů a hesel,
která jsou v neustálém ohrožení, vratkosti myšlenkové čifyzikální. Důraz na tělesnost ve výsledném tvaru může pojmenovat tyto vazby jako nezbytné kriticképoslání uměleckého díla.

Petr Pufler / Světlonoš
22.5.2012

Video Světlonoš Petra Puflera je dvoudílným příběhem světelného hrdiny dnešní doby, který
by rád provázel noční tmou, ale jeho pomoc není nočními ztracenými chodci přijata, dokonce ani
vítána.
Nápad vznikl jedné noci v parku, kde nesvítilo žádné pouliční osvětlení a nebylo vidět na krok.
V tu chvíli vytanu Petrovi na mysli světlonoš jako bytost, která by lidem svítila v temných nocích
na cestu a oni se nemuseli bát. Zároveň je projekt o touze stát se hrdinou, který ale do reálného
světla jen těžko zapadá. Neznámá osvětlená bytost působící spíše jako podivínský blázen, jenž na
sebe obléká 220 voltů a nahání lidi, kteří však o jeho pomoc příliš nestojí a nahání spíše strach.
Trefně temná hudba k prvnímu videu Světlonoš/Zrození byla vytvořena Dominikem Žižkou,
spolužákem a spoluhráčem z kapely TTTT, video bylo natočeno Jakubem Daníčkem a Jaroslavem
Moravcem.
Petr Pufler vystudoval ateliér Interaktivní média Fakulty umění a designu ústecké univerzity. Petr se chtěl stát vynálezcem nebo hasičem, což ho dovedlo do 3. ročníku tamějšího ateliéru.
Zachraňuje vyhozené spotřebiče před zapomenutím, zkoumá a recykluje nepotřebné materiály,
vytváří tak hravé artefakty jenž mají krátkou dobu životnosti a tím i významu.

3X3 gallery & Pupíci / 3X3 gallery & Pupiks
16.6. Koncert Schwarzprior
21.6. H. Krásová & A. Pekárková / UTNI HAVU JEDNOROŽCI A ZACHRÁNÍŠ VESMÍR
Kafka & K. Pajerová / NYMPH

rok 03
2012/2013
kurátorky:
Helena Krásová/ Andrea Pekárková

darina alster - anna kymlová
jan vytiska - jindřich ráftl
piča z hoven - jan gruml
Berlínskej model: martin szollos - jan kysela
neone: y2kboy2025

Jan Vytiska / Slzy v jejich očích
30.10.2012

Valašský hřebec Jan Vytiska (*1985 v Praze) studoval mezi lety 2005 a 2010 na Fakultě
umění ostravské univerzity v ateliéru Nových médií u Jiřího Surůvky. V roce 2011 získal na Art
Prague cenu UniCredit Bank Prague Photo Young Award, která se uděluje umělci do třiceti let. V
roce 2012 byl jedním z finalistů Ceny kritiky za mladou malbu a její přesahy.
Vytiska je jednou z nejvýraznějších tváří mladé umělecké scény. Je znám především jako malíř,
ale často hranice tohoto média překračuje formou objektu nebo animace. Je také neoddělitelnou
součástí audiovizuálního projektu Like She (spolu s Pavlou Malinovou a Pavlem Ptáčníkem). Vytiska
se vyžívá v estetice divnosti až morbidnosti, v jeho obrazech nás neustále provází vypadlé oči
visící na tkáni, uřezané údy, mrtvoly v lidových krojích nebo mladí delikventi s triky potištěnými
satanistickými motivy.  Ať už jsou jeho důvody jakékoli, fascinace pokleslou béčkovou kulturou je v
jeho tvorbě nepopiratelná.
Podle Jirky Havlíčka můžeme Vytiskovy práce, vzhledem k metodě jejich vzniku, vnímat jako
post-apokalyptické reflexe mediální reality. Jsou to výjevy z pekla, zkrátka nejhorší představa
toho, co nás možná jednou čeká. Ačkoli chvílemi cítíme někde v koutku duše naději na očištění a
změnu k lepšímu, ostatní přítomné motivy nás však vrací zpět na dno lidské morálky.
V Galerii 3x3 Vytiska úplně poprvé představil své dvanáctiminutové video Slzy v jejich očích,
jehož hlavním motivem je smrtka. Tato vytiskovsky bizarní roadmovie nás zavádí do příběhu smrtky a ukáže nám vše, co viděla a slyšela...

Anna Kymlová / 1
29. 11. 2012

Vzdálený a lidstvem jen minimálně prozkoumaný vesmír nás chtě nechtě vtahuje za
hranice lidského vnímání, do říše fantazie a nastoluje nám bezpočet těžko zodpověditelných otázek.
Má na nás obrovský vliv, ať už si to připouštíme nebo dokonce uvědomujeme. Jsme jen miniaturní
součástí obrovského, snad nekonečného celku, a stačilo by jen málo a stali bychom se bez jakéhokoli
povšimnutí hvězdným prachem. Tato bezbranost a absolutní nadvláda něčeho neuchopitelného až
abstraktního (a možná právě proto) nás neustále přitahuje a stupňuje naše zanícení v jeho
neustálém zkoumání a pozorování.
U Anny to ale není pouze fascinace vesmírem, ale také základními tvary a principy, jimiž jsme v
lidském životě obklopeni. Nejčastějšími jsou jimi kruh a trojúhelník odkazujícími k principům
nekonečného koloběhu respektive mužskému a ženskému principu nebo spojení ducha, energie a
hmoty, vůle, rozumu a citu.
Anny dokonale provedené kresby, na první pohled snadno zaměnitelné s tiskem, vtahují do
autorčina světa, skryvajícího v sobě jednotu, chaos, konečnost i nekonečnost.
Symbolika je důležitým vodítkem, díky kterému jsme schopni obrazy číst. Existence světů
za hranicí pozemskosti, opřená o racionální základy, se u Anny zhmotňuje na recyklovaném papíře
v precizní kresby a nechává nás zkoumat propojenost vesmíru, principů a limitů lidského ducha.
Neopomenutelné jsou také Anniny digitální obrazy, které vytváří v podobném duchu a zaplňuje
je dalšími symboly a motivy. Často jsou jimi zvířata, galaxie nebo také ona sama, zasazená do
prostředí svého soukromého vesmíru. Vždy zaklíčované symbolikou, ať již lidskou, pozemskou nebo
galaktickou. Ty ovšem na svou příležitost zviditelěnní ještě čekají.
Anna Kymlová (*1983) byla díky studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy prvním
vystavujícím v Galerii 3x3, který není determinován akademickým prostředím umělecké školy.

Darina Alster / Naked Lunch
26.1.2013

,,Sekám po ještě neexistujících Telepatických byrokraciích, po Monopolech času,
Drogách,umožnujících ovládání, a Feťácích těžké kapaliny:
>>Na to jsem myslel už před třemi sty lety.<< of
>>Váš plán byl tehdy neproveditelný,dnes je zbytečný...Jako da Vinciho nákresy létajících
strojů...<<“W.Burroughs Naked lunch
Jedná se o podivný rituál,odkazující k židovsko-křestanským kořenům naší společnosti.
Dvacet mužů ve věku kolem třiceti let sedí ve dvou řadách kostelních lavic v jednom ze sálů
Letovického zámku. Místnost je spoře osvětlená svícemi. Muži mají na sobě společenské oblečení
ve vybledlých barvách neurčitého a nemoderního typu, vypadají jako střední třída, která se chce
elegantně svátečně ustrojit, jenže na to nemá prostředky. Prostý lid, který se tváří jako úspěšní
podnikatelé ze second handu.
Vepředu před řadou lavic je umístěn řečnický pultík. Muži se u něho střídají v předčítání
knihy Nahý oběd od Williama Burroughse. Každý čte zhruba deset minut a pak ho vystřídá další.
Ostatní muži pouze tiše sedí, naslouchají textu knihy, kontemplují...Tato situace se opakuje, dokud
nepřečtou celou knihu.
Čas trvání performance cca 7hodin v kuse. Celá situace je snímaná ze tří kamer ve třech
pohledech v reálném čase. Video, které takto vzniklo je promítáno ve třech projekcích a v reálném
čase. Kniha Nahý oběd nemá počátek ani konec, je plynoucí strukturální analýzou lidských potřeb,
přesným popisem vášně ve všech podobách, je cestou touhy po kráse a naplnění, zasahující i
do úrovní odvrácené tváře hnusu. Cesta ke světlu vedoucí všemi aspekty temnoty. Představuje
vášeň v širokém spektru jako prostředek k manipulaci mas. Burroughsovo dílo je nejhlubší kritikou  
lidstva.
Situace kterou tvořím ilustruje stav dnešní zmutované společnosti naprosto ovládané
emocemi a závislostmi všeho druhu. Nejvíce závislí jsou ti, kteří tvrdí že jsou nezávislí, neboť (podle
Burroughse)nejnebezpečnějším virem je slovo samo.
Poděkování:
Noam Darom, Adam Borzič, Kamil Bouška, Pavel Nikolaj Dušek,Václav Beitler, Norbert Žid, Vladan Kolář, Yael
Ben Horin a Vilém Novák, Mikuláš, Radim Labuda

Jindřich Ráftl / Re:location
26.2.2013

Jindřich Ráftl, je vyznavačem veškerého růstu a kromě studia na Fakultě umění a architektury se věnuje deparametrickým experimentům v architektuře a designu zaměřených
na biotický syntetizmus. Z mladické touhy po mikrobiologii pokračoval směrem enviromentálních staveb v Himalájích a Africe až k digitalnim experimentum, které teď v jeho světě začaly
převládat. 26.2. se ve 3x3 gallery představil se svým projektem Re:location, pozemskou stanicí
vesmírného výtahu.
Syntetická biologie je celá o přenosu principů inženýrství velkých rozměrů do biologie.
Představme si svět, kde je bambus naprogramován tak, aby vyrostl do židle, místo aby ho
do této podoby musely přeměnit lidské ruce a nástroje moderního průmyslu, nebo kde samoskladebné solární panely, známé jako listy, dodávají do našich domovů elektřinu. Případně
stromy, které ze svých kmenů vylučují naftu. Nebo biologické systémy, které jsou upraveny tak,
že odstraňují kontaminanty nebo si libují v měnícím se klimatu. Přeprogramované bakterie by
mohly být schopny zaplavit naše tělo, aby nás léčily, přičemž by působily jako armáda malých
lékařů žijících uvnitř nás. Můžeme upravovat hmotu v biologicky relevantním měřítku. V podstatě
všechno, co se dnes produkuje, bychom mohli vyrábět prostřednictvím biologie. Vytvoření života
od počátku může být za dveřmi. Stvoření života může mít i daleko skromnější dopad – že změní
naše chápaní dalších forem života, které spolu s námi obývají tento svět. Výhodou by bylo
přebudování naší civilizace v partnerství s životem na molekulární úrovni tak, abychom byli schopni udržitelným způsobem produkovat materiály,energii a potraviny, které potřebujeme. Budeme
sdílet planetu s ostatními formami života na základě vyváženého partnerství – zcela jinak než
dnes.

Piča z hoven / Chata
3.5.2013

Galerie 3x3 v rámci WTF?! festivalu současného divadla 2013 uspořádala hned dvě vernisáže
a koncert. Jako první se 3. května představil brněnský pětičlenný audiovizuální projekt Piča z hoven
(také ◊►≈), druhým projektem byla vernisáž ilustrátora Slakinglizarda. Elektronické synthpopové
uskupení svou deskou Doom na kraji lesa ohromilo v roce 2012 řadu hudebních kritiků, publicistů i
hudebních posluchačů. Výjimečnost je dána křehce položeným ženským hlasem, který výhradně
českými texty kontrastuje se svým obsahem. Ten je velmi temný, melancholický, mnohdy až
brutálně drastický. Na vernisáži v Galerii 3x3 proběhla premiéra jejich videa s názvem Chata (čti
čata).
Kapela vznikla v roce 2008 a tvoří ji studenti a absolventi brněnské FaVU a JAMU Mojmír
Měchura, Eva Jaroňová, Pavla Kantorová, Petr Šprincl a Matyáš Dlab. Za sebou mají řadu tuzemských koncertů, které jsou pravidelně doprovázeny vlastními vizuálními projekcemi. Jejich liberecká
premiéra proběhla právě ve 3x3 gallery.

Jan Gruml aka Slakinglizard
4.5.2013

Vernisáž Slakinglizarda se nesla v duchu ilustrace. V Liberci se představil Jan Gruml (*1986),
který se prezentuje spíše pod přezdívkou Slakinglizard. Jan Gruml je výtvarník samouk a věnuje se
především kresbě, v níž využívá zejména tuš a akryl. Převládají v ní zvířecí motivy a podivné, těžko
identifikovatelné scény, ve kterých se objevují roztodivné bytosti z jiných světů a vesmírů. Výjevy
jsou často bizarní, ale i směšné nebo drastické. Obrazy bývají někdy doprovázeny příběhem.

Vytváří také krátké animace a designy s jeho kresbami můžeme vídat na trikách nebo
longboardech. Slakinglizard je také autorem knižních ilustrací.

martin szollos & jan kysela / Liberecká krev
Berlínskej model, Praha
17.7.2013

Jan Kysela (1984) a Martin Szollos (1987) jsou studenti navazující magisterského studia Vizuální komunikace- digitální média u doc. Zippeho na FUA TUL. Oba spojuje nadšení a touha zkoumat
možnosti a limity počítačových programů a elektroniky obecně.
Světelně kinetická instalace Dynamická struktura, již Szollos představil v Berlínském modelu, vznikla za účelem vytvoření proměnlivé malby za pomocí světla. Důležitou podmínkou však
bylo, aby výsledek nebyl dílem počítačové náhody, protože ty často neodpovídají očekávání. Jedná
se o objekt, jehož výsledná světelná struktura je tvořena přímo zdrojem světla. Technické prvky
objektu obsahují neměnné, které jsou postaveny na matematických zákonitostech. Výsledkem
je kinetický obraz tvořený světelnými body kterou mohou a nemusí rotovat kolem své osy nebo
osy dalšího z bodů.
Jan Kysela je členem a zakladatelem mladého vizuálního studia _STROY. Svou volnou tvorbou se pohybuje na poli generované grafiky, automatických digitálních obrazů nebo interaktivních
instalací.
Jan Kysela představil v Berlínském modelu minimalistickou instalaci Gestalt, ve které
kombinuje projekci animace a objektu a je zamyšlením nad zjevováním věcí. Vychází konkrétně z
fenomenologie tělesnosti Maurice Merleau-Pontyho kladoucí důraz na naši fyzickou existenci a
fyzické tělo pozorovatele. Je založena na principu, že subjektivní vnímání se nekryje s vnímáním
nikoho dalšího. Nejen že každý má jiné minulé i budoucí zkušenosti, navíc také jinou fyzickou
polohu. Věc sama je neviditelná a podle Pontyho i nemyslitelná. Umístěný objekt tedy není nikdy
možný vidět v celé jeho celistvosti, každý vidí pouze jeho gestalt. Tuto proměnlivost gestaltu
se zjednodušeně snaží demonstrovat projekce, přičemž výsledek projektuje stejný jev, jaký
nevědomky zažívá divák při prohlížení- obcházení objektu.

y2kboy2025 / Gliese First Art High
9.10.2013

Te n t o pod zi m n í ve če r sp oj i l i síly liberecká Galerie 3x3 a pražský kultu r ní
č t r ná ct i de n í k A 2. V ýsle d ke m b y l a vernisáž y2 kboy2025 završená koncerte m
h u d e b n í ch pro j e ktů TG Gon d a rd ( Not Not Fun) a Bear Bones, Lay Low (Kraak / S loow
Tap e s ) .
G l i e s e Fi rst A r t Hi g h j e p i lotn ím dílem seriálu ze střední umělecké ško l y.
P o s t a v y s e po hyb u j í ve sp e ci f i cké m prostředí, které odkazuje k vizuální tvor b ě
y 2 k b o y 2025, n e ž k vy tvoř e n í k u l i s reálného prostředí. Seriál je tvořen sítí
o d k a z ů n a po p u l á r n í hu d e b n í a se r iálovou kulturu, umělecké subkultury, sv ě t
s t ře do š k o l á k ů a i n te r n e tovou u n d ergroundovou vizuální a módní scénu. Aut or s e
nes n a ž í z a ch y ti t ob j e k ti v n í sta v u mělecké komunity nebo střední školy, jedná o
s u bj e k t i v n í po h le d vy chá ze j í cí z vl astních inspiračních zdrojů.
J e dn á s e o 5 m i nu tovou a n i maci v softwarově vytvořeném trojrozmě r né m
p ro st ř e dí .

KONCERTY
2010 - 2013

Během působení galerie proběhlo několik koncertů v rámci
doprovodných programů vernisáží. Diváci se mohli setkat s audiovizuálními projekty, které tvořili samotní vystavující nebo jejich
přátelé.  Měli jsme tak možnost představit mladé umění v jeho
komplexněnjší poloze - jak výtvarné, tak hudební.

Marius Konvoj
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