PES 5 je neformální umělecká skupina, která vznikla na sklonku roku 2020. Zakládajícími členy jsou čtyři
spolužáci ateliéru malby fakulty designu a umění Ladislava Sutnara na Západočeské Univerzitě v Plzni a
jedna studentka ateliéru malby na pražské UMPRUM. Zatímco některé umělecké záměry realizují členové
skupiny společně, jindy se jedná o volnou spolupráci, kdy každý člen skupiny přináší ve svých dílech unikátní
přístup ke společnému tématu.
Členové skupiny jsou Barbara Novorodá, Jakub Černý, Kristýna Bujárková, Kateřina Frgalová a Veronika
Zpěváková.

společný kontakt: PES5skupina@gmail.com

Bára
Barbara, která od svých spolužáků loni odešla na pražskou UMPRUM, ve
svých dílech často ráda koketuje s novými médii. Také klasická forma
závěsného obrazu jí ale zdaleka není cizí a vždy pokud to lze, vychází z
malířských principů práce s barvou, světlem a prostorem. Společným
pojítkem zůstává napříč její tvorbou záliba v kontroverzi, jako prostředku
sebevyjáření k celospolečenským tématům.
www.barbaranovoroda.com/co-maluju/

Kuba
Také Jakub rád zkoumá a experimentuje s nejrůznějšími médii, která sahají
od kresby až po sochu, či složité obrazové básně a koláže. Kolážovitý postup
při práci je společně s vrozeným citem pro barvu a kompozici hlavním motivem
všech Jakubových uměleckých počinů. Autorovu tvorbu je tedy v některých
případech relativně obtížné zařadit do v podstatě jakéhokoli širšího kontextu
uměleckého světa. Tyto různorodé a přesto soudržné práce se často vyjadřují
značnou expresivitou a jistou naivitou, která jim ale věnuje originální kouzlo.
ig:@paintedhorse2

Týna
Kristýna se svojí tvorbou nachází na rozhraní mezi malbou a grafikou. Často
pracuje s přírodními motivy, přes které se snaží vyjádřit určité odosobnění se
od sociálního života. V její tvorbě se můžeme setkat s technikou frotáže,
vymývání, ale i se strukturální malbou, nebo prací se spreji.
ig:@kristynabujarkova

Kačka
V současnosti je pro Kateřinu středem zájmu surrealistické vnímání
vlastního života a okolního světa, se kterým pracuje. Nejraději ve své
tvorbě projektuje vlastní symboly, příběhy a objekty, kterým přidává jejich
vlastní váhu a symboliku. Dálé ráda pracuje se stínem objektů a
přenášení důležitosti z objektu na jejich vržený stín. Nad obrazy hodně
přemýšlí a je pro ni důležité především naplnit skrze dílo předem danou
myšlenku.
ig:@avolagrf

Verča
Veronika také ráda experimentuje s nejrůznějšími médii a momentálně se
snaží objevit další rozměry, jak vyjádřit a chápat malbu. Prostřednictvím
různých experimentů se pokouší zjistit, jak by mohla fungovat malba v jiných
podobách, než jakým je klasický závěsný obraz, který nabízí pouze prostor
ve 2D. Její tvorba často nese znaky impresionistického či expresivního
stylu, nezřídka pracuje také se zjednodušením.
ig:@veronika_zpevakova

Společné projekty
červenec 2022

Stavba povolena, instalace a happening pro Západočeskou galerii v Plzni

duben 2022

Umělec umělci vlkem, skupinová výstava; Moving station, Plzeň

listopad 2021

Přehlídka Pokoje 2021, skupinová instalace Chcem bejt mega slavný

září 2021

Happening Zvoňte, jsme doma! - festival Next wave, Praha

květen 2021

Happening Meeting point - festival Nastevřeno; Moving station, Plzeň

únor 2021

Performance v centru Prahy Jsme si tak blízko, jsme si tak nebezpeční

listopad 2020

Přehlídka Pokoje 2020, skupinová instalace na téma Jsme tady, stále
jsme tady, stále tady jsme vystavená v Kampusu Hybernská v Praze

listopad 2019

Přehlídka Pokoje 2019, skupinová instalace Komfortní zóna vystavená
Desfourském paláci v Praze

Komfortní zóna, 2019
Tento náš projekt komentuje Jan Vitvar, vedoucí rubriky časopisu Respekt v přiloženém videu. Video pochází
z pořadu ArtZóna, uveřejněného na ČT Art 26.11.2019 a je dostupné na tomto odkazu:
https://www.youtube.com/watch?v=Ad8q42NLCtI&feature=youtu.be

Jsme tady, stále jsme tady, stále tady jsme; 2020
Za tento projekt jsme získali cenu odborné poroty.
Anotace:
Když se Řehoř Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi
nestvůrný hmyz, alespoň tak začíná Kafkova slavná Proměna. Ptáme se, v co se teď měníme my? A jak
dlouho ještě můžeme být zavřeni ve svých domovech, obklopeni pouze svými věcmi, než shledáme něco
podobného jako Řehoř Samsa? Tahle doba nás všechny nepochybně mění a možná už zítra zjistíme, že v
zrcadle nevidíme sebe samé, ale jen odrážející se vybavení našeho domu.

Jsme si tak blízko, jsme si tak nebezpeční; 2021
Jedná se o performance, která se odehrála v centru Prahy 28.února 2021, pouhý den před uzavřením okresů
a zavedením zatím nejpřísnějších protiepidemických opatření. Tato performance reagovala na situaci
pandemie Covid-19.
Setkali jsme se v centru Prahy oblečeni kompletně v bílém, s našepsovaným oblečením včetně bot a
následně jsme při vzájemném blízkém kontaktu o sebe otírali různé barvy. Po krátkých úvahách volba barev
padla na zelenou, žlutou, oranžovou, červenou a fialovou (tedy barvy stupňů protiepidemického systému
ČR).

Foto: Jáchym Tomášek

Happening Meeting point
festival NASTEVŘENO - Mooving station Plzeň, 26.-30.5.2021
A počítá někdo, kolik setkání vlastně tento rok neproběhlo? Členové umělecké skupiny PES5 v této time
specific performance obkreslí svá těla za pomoci barevných kříd a vytvoří rozsáhlý prolínající se obraz těch,
kteří se potkali v prostoru, ale minuli v čase. Na Plzeňské náplavce tak vznikne memento všech intimních
blízkých setkání, jež jsou důležitá a přece tak pomíjivá, že jejich stopy smyje první déšť či rozfouká první
poryv větru.

foto: Bety Huclová

Popis díla:
Po dobu cca 2-3 hodin jsme polehávali v okolí Mooving stationu (včetně peronu a prostoru přímo před
Mooving station) a navzájem své siluety obkreslovali „dětskými“ křídami. Vzniklé obrazce se prolínaly a
vytvořili tak memento všech setkání, která probíhají v prostoru, ale míjejí se v čase.

Happening Zvoňte, jsme doma!
Festival Next wave/příští vlna
Žofín, 26. 9. 2021
Prosím, věnujte pozornost následujícímu hlášení. Z důvodu nařízení vlády České republiky, o uměleckých
výstavách a jiných zbytečnostech, musí nyní být mezi divákem a umělcem vodní tok o šíři alespoň 10 metrů.
Jednotlivé expozice se otevírají na základě zvukového znamení a díla mohou být viditelná po dobu ne delší
než dvě minuty. Dalekohledy pravidelně dezinfikujeme. Přistupujte jednotlivě.
Popis díla:
Všili jsme vždy několik našich obrazů do kabátů. Natáhli jsme provaz přes Vltavu, na jednom konci byl
připevněn zvoneček a na druhém bylo umožněno příchozímu divákovi zatáhnout. Jakmile zatáhl, zvoneček
zazvonil a performer na druhé straně řeky otevřel kabát. Dalekohledy byly k zapůjčení.
Zahájit skupinový videochat

Chcem bejt mega slavný!
Přehlídka mladého umění Pokoje, Praha
listopad 2021

Jsme tu, aby se o nás dozvědělo co nejvíc lidí. Chceme se stát starosty umělecké obce a znát se se všemi
jejími obyvateli. Chceme abyste si všichni zapamatovali naše jména a naše obličeje, abyste o nás mluvili i v
noci ze spaní a chodili jak na naše vernisáže, tak na naše profily. Vítejte v agitačním stánku umělecké skupiny
PES 5. Letáček?

Nadcházející projekty
Umělec umělci vlkem
skupinová výstava, Moving station, Plzeň
duben 2022
Umění jako boj o medaile, ve kterém na někoho vždycky musí vyjít bramborová.

ilustrační foto
Onehdá se na plzeňské Sutnarce sehrál mocenský boj, v jehož rámci pan děkan Mištěra prohlásil,
že jsme nejslabším ateliérem naší školy. Vida. Tak inkoust na bakalářských diplomech ještě ani
nestihl zaschnout a už k nám letěla první vlaštovka prohry, která počátky kariéry umělce patrně
nemůže minout. Co pro nás znamená být nejhorší? Co znamená být nejlepší? A konečně, je vůbec
v pořádku, že my si zkrátka připadáme takoví, jací jsme?
Výstava, která potrvá měsíc, bude sestávat převážně z obrazů a soch. Její součástí bude však také
happening nesoucí název When life gives you potatoes, v rámci něhož budeme s veřejností připravovat
bramboráky a vyprávět si o (malých, velkých a především takzvaných) prohrách našich životů.

Stavba povolena
instalace pro Západočeskou galerii v Plzni, léto 2022
Jedná se o instalaci, která bude letos v létě zhotovena pro Západočeskou galerii v Plzni na místě, na
kterém má v budoucnu stát nová moderní budova této galerie.

Vzhledem k tomu, že v současné chvíli dominuje lokalitě písečné podloží, rozhodli jsme se tento
charakteristický rys využít a na místě vybudovat pískoviště. Zároveň v 3D tiskárně necháme vytisknout
“bábovičky”, které svým tvarem budou odpovídat architektonickému návrhu nové budovy Západočeské
galerie (viz. níže). Po vybudování pískoviště se na místě odehraje happening s názvem Stavba povolena,
v rámci něhož bude k budování z písku vyzývána veřejnost. Objekt bude nicméně přístupný nejen po dobu
happeningu, ale dlouhodobě.

Zahájit skupinový videochat
instalace
Anotace:
Uprostřed vesmíru se rozprostírá morfické pole a to pole je vesmírem. Manifestuje se jako hromada
harampádí a ta hromada zase jako člověk, který se ptá “Zavoláme si?
Popis díla:
Cílem této instalace je nejen propojit všemožné předměty mezi sebou, ale také diváky s těmito předměty a
diváky v různých místech galerie navzájem. Základem jsou tři sochy sestávající z různých předmětů. Na
úplném vrcholu těchto figur, v oblasti, kde by se na běžné lidské figuře nacházela hlava, je umístěn telefon.
Telefony na všech figurách jsou připojeny k jednomu sdílenému videohovoru. To znamená, že jakmile se
divák přiblíží ke kterékoli figuře, aby ji blíže prozkoumal, jeho obličej se objeví na obrazovkách telefonů
ostatních figur.

