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PLS je mladá skupina z Ústí nad Labem,  
která dlouhodobě spolupracuje na uměleckých 
projektech. Ve své tvorbě využívá různorodých 
médií, ale nejčastěji se v její tvorbě setkáváme  
s fotografií a site - specific instalací.
 
Všechny tři členy propojuje jejich studium na 
Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. 
Studují rozličné ateliéry a každý ke své tvorbě 
přistupuje specifickým způsobem. Lucie Hyšková 
(*1996) studuje obor Aplikovaná a reklamní 
fotografie a současně Institut tvůrčí fotografie  
v Opavě. Lucie se dlouhodobě zabývá sebereflexí 
prostřednictvím různých médií, nejvíce se  
u ní však setkáváme s digitální fotografií v různých 
formách. Ve svých autoportrétních souborech 
velmi citlivě, často s prvky nadsázky a absurdity, 
zpracovává intimními i globální témata.  
Petr Kubáč (*1995) působil během bakalářského 
studia v ateliéru Fotografie, v současné době 
studuje ateliér Digitálních médií. V jeho 
projektech se vyskytuje jak práce s analogovou 
a digitální fotografií, tak i s videem či objektem. 
Hlavním znakem, jež nalezneme napříč všemi 
jeho pracemi je vždy osobní a empatický přístup 
k danému tématu. Alexandra Naušová (*1996) 
je studentkou Digitálních médií. Její procesuální 
performance a audiovizuální díla reagují kriticky, 
ale s vtipnou nadsázkou na fenomény, které 
rezonují ve společnosti, umění, technologickém 
vývoji nebo v přírodě. Toto široké spektrum 
odlišných názorů a zkušeností se propojuje  
a utváří jejich společnou tvorbu.

Společné výstavy
2021_Nahe bei… Approximationen Derivate Surrogate, Motorenhalle, Drážďany
2021_Dědictví mytologie, Dům umění Ústí nad Labem, Ústí nad Labem
2020_RE – ?, duplex 3Kurátorky, karlínská Invalidovna, Praha
2019_Svoboda, duplex 3Kurátorky, karlínská Invalidovna, Praha
2019_Grand Opening Invalidovny, karlínská Invalidovna, Praha

Samostatné výstavy
2021_Forget Heritage, Veřejný sál Hraničář, Ústí nad Labem 
2020_Identita věcí, Billboart Gallery, galerie ve veřejném prostoru, Ústí nad Labem

2021–nyní: Universidade de Évora  
Escola de Artes, Portugalsko 
- studijní stáž v rámci programu Erasmus+ 
course: Art Practices in Visual Arts

2020–nyní: Fakulta umění a designu University 
Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem
ateliér Digitální média

2019: Arts Academy at TUAS, Turku, Finsko  
- studijní stáž v rámci programu Erasmus+
Fine Arts: Photography department

2016–2020: Fakulta umění a designu University 
Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem
ateliér Fotografie

2021–nyní: Universidade de Évora  
Escola de Artes, Portugalsko 
- studijní stáž v rámci programu Erasmus+ 
course: Art Practices in Visual Arts

2020–nyní: Fakulta umění a designu University 
Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem
ateliér Digitální média

2019: Vilnius Academy of Arts, Litva 
- studijní stáž v rámci programu Erasmus+ 
Photography department

2016–2020: Fakulta umění a designu University 
Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem
ateliér Digitální média

2020–nyní: Filozoficko-přírodovědecká  
fakulta v Opavě, SU Opava
obor: Tvůrčí fotografie

2020–nyní: Fakulta umění a designu University 
Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem
ateliér Aplikovaná a reklamní fotografie

2019: Arts Academy at TUAS, Turku, Finsko  
- studijní stáž v rámci programu Erasmus+
Fine Arts: Photography department

2019: Moholy - Nagy Művészeti Egyetem,  
Budapest, Maďarsko 
- studijní stáž v rámci programu Erasmus+
Photography department

2016–2020: Fakulta umění a designu University 
Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem
ateliér Aplikovaná a reklamní fotografie
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BcA. Petr Kubáč
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kubacpetr.cz
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*1996

nausova.cz
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2021_Demo(u)lice
interaktivní videoprojekce 

Interaktivní projekce Demo(u)lice reaguje na ne-
chvalně proslulou asanaci historického jádra měs-
ta Ústí nad Labem, jež probíhala v 70. a 80. letech 
20. století. Dne 23. února 1980 bylo srovnáno se 
zemí naráz rekordních devatenáct budov v rám-
ci druhé etapy odstřelu bloku obytných činžáků 
a vil mezi Masarykovou a Churchillovou ulicí. 
Historické budovy tak uvolnily místo pro stavbu 
nevzhledných paneláků, nákupního střediska  
či objektu tehdejšího hotelu Vladimír.

Zmiňovanou demolici historické části města  
s nadsázkou přenášíme do prostředí počítačové 
hry Tetris, ve které je patrný princip budování  
a následné demolice za účelem výstavby dalších  
objektů. Stále nové a nové herní bloky jsou 
skládány do jedné řady a poté odstraněny  
a nahrazeny dalšími. Nekonečný cyklus herních 
dílků, nad kterými vítězíme pouze jejich  
destrukcí, je tomu však stejně i s historickými 
stavbami? Bylo výhrou se jich zbavit a vystavět  
budovy nové, “lepší” v duchu tehdejšího režimu?
Nejen stavby padlé 23. února 1980 se staly 

herními objekty legendární hry Tetris, ve které se 
jich můžete paradoxně opět zbavit, abyste vyhráli. 
Nebo naopak máte v této hře možnost objetovat 
vaše vítězství a pomyslně vystavět novou část  
Ústí nad Labem z budov, které v ulicích města  
již nespatříte. 

foto instalace: archiv autorů
projekt Forget Heritage, Veřejný sál Hraničář, Ústí nad Labem





2021_Byla Porta – byla by Trampská
videoprojekce 

Projekce Byla Porta – byla by Trampská reaguje 
na nejproslulejší hudební festival Porta, jehož 
první ročník se uskutečnil v roce 1967 v Ústí nad 
Labem. Přestože se jedná o festival se zaměřením 
na country a folk muziku, je s ním neodmyslitelně 
spjat specifický životní styl – trampování. A právě 
jím jsou inspirovány promítané obrazy. V jeden 
moment zaniklý a následně zase obnovený festival 
ožívá v místech s podobným osudem, na zelených, 
na první pohled neproblematických plochách ve 
městě, jež mají společný charakter – jsou bez vy-
užití přehlížena a čekají na naplnění jejich osudu. 
Prostřednictvím projekce autoři vtahují tato místa 
do centra dění, dostávají dočasně nový účel  
a pomyslně se do nich vrací život.

foto instalace: archiv autorů
projekt Forget Heritage, Veřejný sál Hraničář, Ústí nad Labem



2020_Z obýváku do kuchyně
digitální fotografie

Pořizujeme snímky na dovolených, rodinných 
oslavách či jiných mimořádných událostech, skrze 
něž si uchováváme důležité momenty našeho 
života. Však ani fotografie nejsou schopné  
obsáhnout vše a ty nejsilnější okamžiky a neopak-
ovatelné chvilky si ukládáme do své paměti. Blížící 
se období dovolených a výletů do přírody mělo 
přinést další spousty těchto fotografií a zaplnit  
alba a disky počítačů.

Celosvětová mimořádná situace změnila cestova-
telské plány a sny o novém dobrodružství se rozpl-
ynuly. Tyto okolnosti nás přiměly k využití fantazie 
a dostupných prostředků. Místo nově plánované 
cesty, jsme se rozhodli zrekonstruovat předchozí 
zážitky aniž bychom opustili náš byt. Reálné 
zážitky přemisťujeme do neobvyklého prostředí 
a vkládáme je do nových souvislostí, kde nabývají 
až absurdního významu. Snažíme se v prostorách 
našeho bytu zachytit to, co nám v paměti zůstává 
jen v obrysech a současně to, co nám evokují 
suvenýry a pořízené fotografie z cest. Pokládáme 
si tedy otázku: Je toto vůbec možné a jak daleko 
naše fantazie při tomto počínání musí zajít, aby 
prchavé okamžiky radosti, smíchu, slz  
i bezradnosti byly znovu obnoveny?





2020_Identita věcí
digitální fotografie

Je ještě možné najít v současném chaotickém 
světě obrazů, vjemů a slov srozumitelnou cestu? 
Kde se nachází pravda a kam už sahá lež? Ústecká  
Billboart Gallery pokračuje ve svém cyklu výstav 
Manipulace obrazem a slovem, pobízející  
k zamyšlení se nad vnímáním vizuálních i psaných 
informací kolem nás. Druhá výstava Identita věcí 
reflektuje na ploše dvou billboardů fenoménu 
odloženého, avšak často funkčního nábytku  
a bytových doplňků u popelnic. Přestože zájem  
o možnosti recyklace ve společnosti stoupá,  
denně nacházíme ve veřejném prostoru opuštěné 
a již nepotřebné domácí spotřebiče – nábytek, 
knihy, obrazy, květiny a jiné interiérové  
dekorace. Čekají na svého nového majitele  
a obvykle do pár hodin zmizí. Jaká je identita těch-
to věcí a jaký bude jejich další osud? Nepřispívá 
tomuto jevu naše uspěchaná doba a enormní 
nárůst obrovských obchodních řetězců, které nás 
nutí nakupovat stále nové produkty, sloužící však 
jen několik málo let? Trojice umělců  
Lucie Hyšková, Petr Kubáč a Alexandra Naušová 
se rozhodli na jedné z výstavních ploch zvěčnit 
zinscenovaný digitálně upravený interiér, tolik typ-
ický pro katalogy designových velkoobchodů  

s nábytkem. Místo očekávané ceny u jednotlivých 
produktů však nalezneme GPS souřadnice polohy, 
kde byl konkrétní kus nalezen. Výstava Identita 
věcí tak upozorňuje na tlak velkých firem, které 
manipu lativně útočí pomocí promyšlené vizuální 
reklamy na naše podvědomí. V něm se opak-
ovaně ukládá stále větší počet podobných obrazů 
výrobků i krátké propagační slogany. Každodenně 
je vidíme kolem nás. Nelze si jich nevšimnout. 
Můžeme vůbec těmto nátlakům uniknout nebo 
se nějak účinně bránit a vystoupit ze zaběhlého 
konzumního cyklu?

- autorky textu jsou Michaela Buštová, Josefína 
Pleslová a Andrea Vaňourková

foto instalace: archiv autorů
Billboart Gallery - výstavní cyklus Manipulace obrazem a slovem, Ústí nad Labem





2019_Cítíš se svobodněji?
digitální fotografie/interaktivní instalace

Jako projev své svobodné vůle si umělecká trojice 
zvolila soudobý fenomén tetování, kterým jednot-
livci vyjadřují své myšlenky, názory i emoce. Je ale 
opravdu nezbytné vytetovat si na tělo holubici, 
odlétající pírko nebo přímočarý nápis freedom? 
Jak napomáhá tento konkrétní čin k pocitu osobní 
svobody? Nepředpokládáme, že pokud si na své 
tělo trvale zaznamenáme motiv či nápis znázorňu-
jící svobodu bytí, tak i sami sebe přesvědčíme, že 
jsme svobodnější a změní to náš způsob chování? 
Tři velkoformátové fotografie postav s fragmenty 
potetovaných těl samotných autorů prezentují 
zdánlivě a často povrchní představy o svobodě, 
které odpovídají těm po pádu totality u nás.  
První generace narozná ve svobodě reflektuje 
že, i ona je stále nedokáže rozlišovat.

– autorem textu je kreativní platforma 3Kurátorky

foto instalace: archiv autorů
výstava Svoboda, duplex 3Kurátorek v karlínské Invalidovně, Praha



2019_čas/prostor
site  - specific instalace

Minulost v zapomnění nenabírá zřetelných obry-
sů. Stejně jako vnímání současnosti či skrytá 
budoucnost. Vše se skládá z jednotlivých střípků 
a rozkládá na jednotlivé fragmenty. Vytváří tak 
světelnou instalaci, která vzpomíná na minulost  
a doufá v lepší budoucnost. Jednotlivé obrazy 
jsou však nejasné, splývající v jeden velký bezčasý 
celek. Návštěvník si může tak sám určit jakým 
obrazem je právě obklopen nebo se jen nechat 
unést světelnými fragmenty na stěnách.

foto instalace: archiv autorů
Grand Opening Invalidovny, duplex 3Kurátorek v karlínské Invalidovně, Praha


