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Dům umění Ústí nad Labem je nově založenou vý-
stavní institucí, jejíž provoz a program zajišťuje Fakulta 
umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem. 
Výstavní koncepce Domu umění Ústí nad Labem je 
zaměřena na prezentaci významných uměleckých 
osobností i klíčových uměleckých proudů a témat 
formujících situaci aktuálního, především středoevrop-
ského výtvarného umění. V programu této instituce 
se prolínají aktivity umělecké, výzkumné, edukační 
a publikační, které jsou důsledně realizovány v me-
zinárodním kontextu a v rámci spolupráce s celou 
řadou kooperujících českých i zahraničních partnerů. 
Mezi klíčové cíle Domu umění Ústí nad Labem patří 
profesionální produkce a prezentace aktuálních umě-
leckých projevů, podpora mezinárodní spolupráce 
formou pořádání společných výstavních projektů, tvůrčí 
výzkumná činnost v prostoru současného výtvarného 
umění uskutečňovaná v kooperaci s příbuzně zaměře-
nými vysokoškolskými pracovišti, rozvoj vzdělávacích 
aktivit v rámci studijních programů realizovaných na 
Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, podpora edukačních 
strategií zaměřených na práci s návštěvníky galerie 
a uplatňování společenské zodpovědnosti v oblasti 
socio-kulturního rozvoje místní komunity. 
Hlavním kurátorem Domu umění Ústí nad Labem je 
doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., který na realizaci 
jednotlivých výstavních projektů spolupracuje s kurátory 
reprezentujícími místní odborná pracoviště (především 
Katedru dějin a teorie umění Fakulty umění a designu 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně), a také s part-

nerskými, převážně zahraničními institucemi nebo 
s přizvanými free-lance kurátory. 
Celková kurátorská koncepce Domu umění Ústí nad 
Labem je zaměřena na analýzu a prezentaci aktuálních 
uměleckých projevů se zvláštním zacílením na tema-
tické okruhy, které spoluformují socio-kulturní situaci 
ve středoevropském, respektive národním kontextu 
a zároveň také odrážejí specifickou situaci v místním 
regionu a komunitě.
Dům umění Ústí nad Labem, který je umístěn v re-
konstruovaných prostorách bývalé univerzitní menzy 
v rezidenční čtvrti Klíše nedaleko městského centra 
a univerzitního kampusu, disponuje 500 m2 výstavní 
plochy a dalším zázemím vhodným pro realizaci 
uměleckých, edukačních a společenských programů. 
Dům umění Ústí nad Labem přitom oplývá významným 
rozvojovým potenciálem, který je spojen s plánova-
ným rozšiřováním jeho aktivit do dalších, postupně 
zpřístupňovaných částí této budovy.
Výstavní a výzkumné aktivity Domu umění Ústí nad 
Labem zásadním způsobem přispějí k prezentaci široké 
škály podob současné vizuální kultury ve městě Ústí 
nad Labem i přilehlém regionu. Společně s Galerií Emila 
Filly, Kulturní fabrikou Armaturka a Veřejným sálem 
Hraničář tak Dům umění Ústí nad Labem předsta-
vuje nepřehlédnutelný potenciál tvůrčích aktivit, který 
je jedinečný v kontextu českých regionálních center 
i veřejnoprávních univerzit.
Dům umění Ústí nad Labem je vyjádřením sebe-
vědomého potenciálu místní umělecké scény, chce 
být bránou do dynamických struktur současného 
výtvarného umění, rozevírá se různorodým podně-
tům mezinárodního uměleckého provozu, akceleruje 
prostupnost vzdělávání, výzkumu i jejich praktického 
využití a představuje otevřený kreativní prostor mezi 
univerzitou a místní komunitou. 
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