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Výstava tří studujících autorek/-rů 
pražské Akademie výtvarných umění 
– Laura Limbourg (1996), Annemari 
Vardanyan (1994) a Jan Soumar (1995) 
– je případovou sondou do výrazové 
i reflexivní proměny nejmladší figurální 
malby i poměrně nového jevu na české 
umělecké scéně - její internacionalizace. 

Předností živé, impulzivní malby Laury 
Limbourg je lehkost, s jakou si podma-
ňuje drobné i monumentální formáty, 
i to, jak se v nich postupně vylupují jasné 
kontury svébytné vyprávěcí zkratky. V nej-
novějších obrazech autorka pokračuje 
v rozvíjení svého klíčového tématu, kte-
rým je, na pozadí reálného sex-turismu 
v jihovýchodní Asii, rozpor mezi silnými 
lokálními kulturami a globální formou 
ekonomického kolonialismu, jenž svou 
setrvačností neustále bezohledně defor-
muje místní život. Ironickou hříčkou je dílo 
Jungle joy (2021) kombinující ikonografii 
zvrhávající se tradiční keramické nádoby 
s motivem draka, skotačícího modrého 
delfína coby obecně srozumitelného 
maskota turistického dovádění a dvou 
sobě-podobných prostitutek ve spod-
ním prádle, to vše situováno do prostředí 
exotických květů džungle a symbolické 
společnosti biblického hada. Hadi se 
objevují i v největším obraze výstavy 
(Snake torture paradise, 2021), kde jsou 
– paradoxně - konfrontováni s vlast-
ní mytologickou úlohou – pokušením 
a pokoušením. V dekoru koberce se tu 
objevuje motiv volavky, který autorka 
zpracovala v samostatném čtyř-díle 
(Heron I-IV, 2021). A bílá volavka je také 
součástí obrazu Paralelní scénáře (2021), 
který reflektuje název celé výstavy a sym-
bolicky tu zpřítomňuje motiv emancipace, 
ať už je vnímán v širších souvislostech ci-
vilizačních, nebo užších, genderových. 

Zatímco narativ figury je propojujícím 
momentem prezentovaných děl, název 
výstavy PARALELNÍ SCÉNÁŘE jasně 
vymezuje svébytnost a autonomnost 
jednotlivých malířských přístupů. Ač se tu 
jedná o autory jedné generace narozené 
v 90. letech, motivace k figurální malbě 
se tu projevuje pokaždé jinak. To vyplývá 
také z toho, že projekt zároveň propojuje 
tři různá kulturní východiska reprezen-
tovaná autory a s těmito východisky se 
proměňuje i základní nastavení a přiroze-
ná citlivost k jiným námětovým okruhům 
malby. Lauru Limbourg, původem 
z Belgie, oslovují na pozadí starobylých 
lokálních kultur tíživá, globální či post-
-koloniální témata, s kterými se setkala 
při svém cestování do exotických zemí 
jihovýchodní Asie. Annemarie Vardanyan 
pochází z Arménie a její tématika je spíše 
introvertně dostředivá vůči široké rodinné 
pospolitosti a jejím udržovaným životním 
rituálům v novém kulturním prostředí, 
citlivá je však také k přejímání „západ-
ního“ kulturního kánonu s jeho atributy 
reprezentace a vzorci chování. Jan Sou-
mar, středo-Evropan narozený v Praze, 
asi nejvíce prověřuje samotný status quo 
figury, který deformacemi a fragmentací 
rozkládá do jiné roviny situační vizuali-
ty a pozměňuje tak samotný genetický 
kód figurálního narativu, který „vypráví“ 
o mediální transformaci obrazu v epoše 
digitální kultury. 
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Annemari Vardanyan se prostřednictvím 
tvorby vyrovnává se svým arménským 
původem. Nalézá a prohlubuje pro sebe 
jeho význam a zároveň reflektuje mýtické 
a historické kořeny své rodné kultury, kte-
ré, často jinotajně, formou nenápadných 
odkazů a citací zapojuje do svých prací. 
Její popisně založené obrazy vycházejí 
z výjimečného kresebného nadání založe-
ného na smyslu pro detail a pro vlastnosti 
zobrazovaných materiálů. Východisko 
v kresbě zároveň propůjčuje jejím pracím 
specifickou, lokálně budovanou barev-
nost. Figury tu reprezentují jak konkrétní 
osoby z řad přátel a známých (včetně 
autoportrétu), tak také symbolické situace 
tvořené odkazy na hlubší roviny prožívání 
a na osudová rozhodnutí, v nichž se obje-
vují vazby na tradiční rodinnou a kulturní 
diasporu. Výmluvný je v tomto smyslu 
obraz Cesta (2020), který se zdánlivě jeví 
jako náhodné setkání přibližně stejně 
starých kamarádek. Svou kompozicí, jejíž 
střed tvoří autoportrét s nepřehlédnutel-
ným křížkem na krku, se však vřazuje do 
řady závažných generačních výpovědí 
Arménky žijící ve střední Evropě. Podob-
ně dílo Anahit (2021), kde dvojportrét 
mladé dívky skrytě poukazuje na obno-
vitelné vitální zdroje arménské kulturní 
tradice, v níž Anahit vystupuje jako jedna 
z hlavních bohyň spojovaná s plodností 
a moudrostí. Také obraz Jsem tu (2021) je 
nutné vnímat v kontextu protnutí a koexis-
tence odlišných kultur.

Klíčem k obrazům Jana Soumara je ob-
raz Back into the Reality (2021). Malířská 
realita je tu sama sobě látkou k vizuální-
mu i významovému přehodnocení. Autor 
maluje zpaměti fragmenty figur a kra-
jinné pasáže, které kolážuje do jednoho 
formátu společně s modernistickými 
novotvary, které suplují jednoznačnost 
iluzivního prostoru a proměňují ho na 
abstraktní, pocitové či, řečeno součas-
ným jazykem, zážitkové prostředí. Malba 
fragmentů „z paměti“ vede k opakování 
určitých schémat a poukazuje na „svět 
forem“ latentně přítomný v autorově pod-
vědomí. Jsou to podprahové momenty 
paměti, které se zároveň vědomě, záro-
veň mimovolně dostávají do obrazu jako 
vyplavené zbytky narativů, jejichž kontext 
byl rozmetán. Někde působí realistické 
momenty a celkové deformace figur za-
pojené do proudu plujících čistých forem 
záměrně iritujícím způsobem (Bez názvu, 
2021; Deformed figure, 2021; Shoe laces, 
2021), jinde se celá kompozice odhmot-
ňuje a mění se v novou, artificiální realitu 
s pouhými paměťovými konotacemi na 
předmětný svět, který definitivně zmizel 
(Končetiny, 2021). Nejdůrazněji působí ob-
razy naplno pracující s kontrastem obou 
výrazových sfér (Look at this!, 2021; X boy, 
2021), kde je ironizováno buď tradiční 
malířské ikonografické schéma (Group 
conversation, 2021), nebo modernistický 
proud konkrétního malířství, který je již 
minulostí (Color field, 2021).  

PARALELNÍ SCÉNÁŘE zpřítomňují 
možnosti, které se nabízejí současnému 
médiu malby ke zhodnocení a zároveň 
přetvářejí a pozměňují prověřené způsoby 
malířské vizuální komunikace. Obraz s ge-
nerací 90. let mění svou společenskou 
situovanost. Je více angažovaný, více 
autorsky zasahuje do běhů věcí nebo je 
otevřeně (kriticky) reflektuje. A toto ges-
to zásahu, které vyvolaly společenské 
podmínky, silné prožitky, životní okolnosti 
nebo vnitřní nutnost, se otiskuje v tom, 
jak který z autorů zachází s výrazovými 
prostředky a jak je ustaluje do výsled-
ných forem, které potom tyto podstatné 
a zakládající důvody zrcadlí. I na poli 
současné malby tak vznikají paralel-
ní scénáře, které neodmyslitelně patří 
k demokratické společnosti založené na 
názorové pluralitně a vzájemné toleranci. 

 

Kurátor: Petr Vaňous, červenec 2021
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The exhibition of three authors from the 
Prague Academy of Fine Arts – Laura 
Limbourg (*1996), Annemari Vardanyan 
(*1994) and Jan Soumar (*1995) – is an 
investigation into the expressive and 
reflexive transformation of early figural 
painting, a relatively new phenomenon 
on the Czech art scene – and its 
internationalization.

PARALLEL SCENARIOS defines the 
originality and the autonomy of each of 
the artists’ individual painting approach-
es. Although these authors are all of 
one generation (born in the 1990s), they 
all express their motivation for figural 
painting differently. The project simul-
taneously connects the three different 
cultural backgrounds of the authors, and 
with that, the treatment of other themat-
ic areas of painting naturally changes. 
Laura Limbourg, originally from Belgium, 
approaches her work influenced by the 
troubling, post-colonial background of 
ancient local cultures which she encoun-
tered while traveling to exotic countries 
in Southeast Asia.Annemarie Vardanyan 
comes from Armenia and her theme is 
more focused on the broader community 
of family and the maintaining of traditions 
within the new cultural environment, but 
she is also sensitive to the adoption of the 
“Western” cultural canon and its attributes 
of representation and various patterns of 
behavior. Jan Soumar, a Central European 
from Prague, is the one who examines 
the status quo of the figure the most. 
By deformation and fragmentation, he 
decomposes it into another level of sit-
uational visuality and thus changes the 
genetic code of the figural narrative itself, 
which “tells” about the media transforma-
tion of the image in the digital culture era.

The advantage of Laura Limbourg’s lively, 
impulsive painting is the ease with which 
it commands both small and large for-
mats, as well as how the clear contours of 
the original narrative gradually peel away. 
In her latest paintings, the author further 
develops her theme, which, against the 
background of sex tourism in Southeast 
Asia, is the discrepancy between strong 
local cultures and global economic colo-
nialism, which constantly and ruthlessly 
distorts local life. A ceramic vessel named 
Jungle Joy (2021) ironically combines 
traditional dragon motif with a rolling 
blue dolphin- an obvious representation 
of tourist antics and prostitutes in un-
derwear, all set amongst exotic jungle 
flowers and the symbolic society of the 
biblical serpent. Snakes also appear in 
the largest work of the exhibition (Snake 
Torture Paradise, 2021), where they are 
- paradoxically - confronted with their 
mythological role - temptation. The heron 
motif appears in the carpet decor, which 
the author made into a four-part series 
(Heron I-IV, 2021). The White Heron is also 
part of the painting Parallel Scenarios 
(2021), which reflects the title of the entire 
exhibition and symbolically represents 
emancipation, whether it is perceived in 
the broader context of civilization or more 
narrowly, of gender.
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Annemari Vardanyan focuses on Arme-
nian origins in her work. She finds and 
deepens its significance for herself and 
at the same time reflects on the mythical 
and historical roots of her native culture, 
which she often incorporates into her 
works in the form of inconspicuous ref-
erences and quotations. Her descriptive 
paintings are based on an exceptional 
drawing talent with a focus on detail and 
the properties of the depicted materials. 
The starting point in the drawing also 
gives her work a specific, locally built 
color scheme. The figures represent her 
friends and acquaintances (including 
self-portraits), as well as symbolic situ-
ations formed by references to deeper 
levels of experience and fateful decisions 
in which links to the traditional family and 
cultural diaspora appear. In this sense, 
the painting The Road (2020) is eloquent, 
seeming to be a chance meeting of 
friends of about the same age. Howev-
er, with its composition - the center of 
which is a self-portrait with an unmissa-
ble cross on the neck - it encompasses 
many important generational statements 
of Armenians living in Central Europe. 
Similarly, the work Anahit (2021), in which 
Anahit appears as one of the main god-
desses associated with fertility and 
wisdom, is a double portrait of a young 
girl secretly pointing to the renewable vi-
tal sources of Armenian cultural tradition. 
The image I Am Here (2021) must also be 
looked at in the context of the intersection 
and coexistence of different cultures.

The key to Jan Soumar’s paintings is 
exemplified in the painting Back Into The 
Reality (2021). The reality of painting is a 
place for visual and semantic reassess-
ment. The author refers to fragments of 
figures and landscapes from memory, 
which he collages into new, modern-
ist creations. These creations replace 
unambiguous illusory space and trans-
form it into an abstract, emotional, or, 
in contemporary language, experiential 
environment. The painting of fragments 
“from memory” leads to the repetition of 
certain schemes and points to the “world 
of forms” latently present in the author’s 
subconscious. These are subliminal 
moments of memory, which, both con-
sciously as well as involuntarily become 
part of the picture. These fragments are 
washed-out remnants of narratives, with 
scattered context. Sometimes, realistic 
moments and total deformations of the 
figures in the flow of floating pure forms 
are deliberately irritating (Untitled, 2021; 
Deformed Figure, 2021; Shoelaces, 2021). 
Elsewhere, the whole composition dema-
terializes and changes into a new, artificial 
reality with mere flashbacks to the now 
non-existent world in question (Limbs, 
2021). The most vigorous paintings are 
those with the contrast of both spheres 
of expression (Look At This!, 2021; X boy, 
2021), paintings that ironize traditional 
painterly iconographic scheme (Group 
Conversation, 2021), or the modernist 
trend of concrete paintings - which is 
already a thing of the past ( Color Field, 
2021).

The exhibition, PARALLEL SCENARIOS 
challenges the current painting ideas for 
evaluation while reshaping the proven 
ways of painterly visual communica-
tion. The image with the generation of 
the 90s changes its social situation. It is 
commanding, authoritatively shows the 
course of things, and openly (critically) 
reflects on them. And this gesture of inter-
vention, which evoked social conditions, 
strong experiences, life circumstances or 
inner necessity, is imprinted in how each 
and every author deals with the means 
of expression and stabilizes them in the 
resulting forms, which then mirrors these 
essential and founding reasons. Even 
in the field of contemporary painting, 
parallel scenarios are created. These 
parallel scenarios inextricably belong to a 
democratic society based on pluralism of 
opinion and mutual tolerance.

Curator: Petr Vaňous, July 2021
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The peach room 
acrylic on canvas, 180 x 200 cm, 2021

Laura Limbourg



The peach room 
acrylic on canvas, 180 x 200 cm, 2021









Snake torture paradise 
acrylic on canvas, 200 x 290 cm, 2021

Laura Limbourg







Heron II. 
acrylic on canvas, 75 x 85 cm, 2021

Laura Limbourg



Heron I. 
acrylic on canvas, 75 x 85 cm, 2021



Heron III. 
acrylic on canvas, 75 x 85 cm, 2021

Laura Limbourg



Heron IV. 
acrylic on canvas, 75 x 85 cm, 2021











Night ride 
acrylic on canvas, 180 x 200 cm, 2021

Laura Limbourg



Jungle joy 
acrylic on canvas, 150 x 200 cm, 2021



Taiwanese boy 
acrylic on canvas, 180 x 120 cm, 2021

Laura Limbourg



Girl in lingerie 
acrylic on canvas, 75 x 85 cm, 2021







Nightshade 
acrylic on canvas, 200 x 120 cm, 2021

Laura Limbourg



Parallel scenarios 
acrylic on canvas, 150 x 200 cm, 2021















Anahit 
acrylic on canvas, 200 x 120 cm, 2021

Annemari Vardanyan



Hidden behind you 
acrylic on canvas, 200 x 130 cm, 2021











From series I’m here 
acrylic on canvas, 200 x 120 cm, 2021

Annemari Vardanyan



Shadows of Forgotten Ancestors II. 
acrylic on canvas, 200 x 150 cm, 2021



Who we are II. 
acrylic on canvas, 200 x 120 cm, 2021

Annemari Vardanyan





No one will be here until we leave 
acrylic on canvas, 210 x 180 cm, 2021

Annemari Vardanyan



Journey 
acrylic on canvas, 185 x 215 cm, 2021



Shadows of Forgotten Ancestors III. 
acrylic on canvas, 200 x 150 cm, 2021

Annemari Vardanyan



We are many but at the end we are the one III. 
acrylic and pastel on canvas, 250 x 180 cm, 2021



Shadows of Forgotten Ancestors ? 
???

Annemari Vardanyan



From series I’m here 
acrylic and pastel on canvas, 125 x 125 cm, 2021



From series I’m here 
acrylic and pastel on canvas, 125 x 125 cm, 2021

Annemari Vardanyan



Shadows of Forgotten Ancestors III. 
acrylic and pastel on canvas, 200 x 120 cm, 2021



















Shoe laces 
oil on canvas, 200 x 150 cm, 2021

Jan Soumar



Group conversation 
oil on canvas, 200 x 150 cm, 2021



Untitled 
oil on canvas, 75 x 85 cm, 2021

Jan Soumar



Untitled 
oil on canvas, 85 x 75 cm, 2021



X boy 
oil on canvas, 100 x 70 cm, 2021

Jan Soumar



Pierced landscape 
oil on canvas, 100 x 70 cm, 2021



Big step 
oil on canvas, 40 x 30 cm, 2021

Jan Soumar





Limbs 
oil on canvas, 40 x 30 cm, 2021

Jan Soumar



Deformed figure 
oil on canvas, 40 x 30 cm, 2021







Back into the reality 
oil on canvas, 200 x 130 cm, 2021

Jan Soumar



Look at this! 
oil on canvas, 180 x 120 cm, 2021



Color field 
oil on canvas, 200 x 120 cm, 2021

Jan Soumar



Beach ball 
oil on canvas, 200 x 120 cm, 2021
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