Tisková zpráva, 9. 2. 2014:
5x5x5 (5 smyslů x 5 kateder x 5 výstav)
Roční projekt s názvem 5×5×5 představuje pět samostatných výstav na téma pěti lidských
smyslů určených pro výstavní prostor Malá galerie (Armaturka) v Ústí nad Labem. Na každé
výstavě bude představen vždy jeden ze smyslů: sluch, zrak, hmat, chuť a čich. Lidské smysly
totiž hrají ve výtvarném umění důležitou roli. Interpretací se nabízí mnoho: zrakem můžeme
vnímat barvy a kompozici, hmatem strukturu objektu nebo plátna, čichem vůni nebo zápach
použitých materiálů, sluchem rozeznáváme hlasy, tóny nebo ruchy a některá díla v nás
mohou probudit pocity spojené s chutí. Jednotlivé výstavy tak umožní návštěvníkovi vnímat
umění inspirované daným smyslem z pohledu umělců. Díla mohou rovněž určitý smysl
stimulovat nebo naopak skrze něj znesnadňovat čitelnost díla. Celý projekt 5×5×5 si klade za
cíl nejen poukázat na mladé začínající umělce a různé umělecké přístupy, ale také představit
pět základních lidských smyslů, pomocí kterých může být umění vnímáno.

Čich 13.2.-7.3.2014
Poslední výstava z cyklu 5x5x5 se věnuje pátému lidskému smyslu - čichu. Tento smysl je
jedním z méně zdůrazňovaných, přesto je nedílnou součástí vnímání našeho okolí. Čich také
patří k jednomu z našich nejintimnějších smyslů. Prostřednictvím čichu vnímáme vůně, které
v nás mohou vzbudit vzpomínky, chutě i touhy, ale i pachy, které nás naopak odpuzují.
Ačkoliv estetické vnímaní konkrétních vůní a pachů je u většiny lidí podobné, často si
jednotlivé vůně každý z nás spojuje s konkrétním místem či osobou. Můžeme tak mluvit o
jakési čichové bance, kterou má každý z nás v sobě a která se stále rozrůstá. Vnímání
čichovými buňkami je velmi důležité pro celkový prožitek situace, stejně tak jako samotná
intenzita dané vůně či pachu. V umělecké interpretaci čichu nastává zajímavý okamžik
vzhledem k jeho značné abstraktnosti, protože vůně ani pachy nemají vizuální podobu.
Přesto se na výstavě představí pět umělkyň a umělců s vlastním specifickým přístupem
k tématu a odlišnou interpretací.
Barbora Čápová, studentka ateliéru Performance, je na výstavě zastoupena dílem
Zavařovačky (2014). Odkazuje v něm na „čichové banky“ každého z nás, které si celý život
budujeme. Vůně i pachy, jež nás obklopují, máme spojeny s různými místy, situacemi i
osobami. V Zavařovačkách jsou zachyceny právě autorčiny osobní čichové vzpomínky. Další
vystavující Filip Diozsegi a Anežka Závadová studují v ateliéru Produktového designu. Filip
Diozsegi je zastoupen dílem SmellBook (2012). SmellBook je návrhem elektronické knihy,

jež má v sobě databázi vůní, které vylučuje dle svého využití (např. kuchařka). Mimo jiné je
velkou zajímavostí, že jedna americká firma pracuje na vývoji podobného produktu. Anežka
Závadová navrhla kolekci tří flakonů na parfémy pod názvem Airy Collection (2011). Jsou
navrženy z čirého skla a přesně daných tvarů inspirovaných gotickými klenbami. Cílem
autorky bylo vytvořit zajímavý a především nadčasový design. Anna Zemanová (ateliér
Performance) se objevuje na výstavách cyklu 5x5x5 již podruhé a to díky cyklu Působím na
Vaše buňky… z roku 2013. Na výstavě Čich je zastoupena videem Působím na Vaše buňky
peprně?, ve kterém opět experimentuje s vlastním tělem a upozorňuje na základní podstatu
našich smyslů. Absolvent ateliéru Přírodní materiály Vojtěch Pařil si speciálně pro výstavu
Čich připravil dílo Čerstvost (2014). Autor se dlouhodobě zabývá extrakcemi a působením
vůní, intenzitu a charakter vůně označuje za důležitý ukazatel našeho vnímání čerstvosti.
Každá vůně je intenzivní a zároveň pomíjivá a přesně takové je i dílo Čerstvost.
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