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Arte Passion Gallery

Artist LUMI, Ludmila Lagová

Malířky Laura Lassa a Petra Kraatz žijí a pracují v Německu.
Po ukončení studií následovalo několik pobytů v jižní
a střední Americe, Africe a na Maltě. Tyto pobyty se
odrážejí v jejich obrazech, výrazné barvy Karibiku
a Středozemního moře - modrá, azurová, zelená a jasné
sluneční kontrasty. Zároveň ale hnědé tóny Afriky
a Amazonie. Na toto období navázaly v Berlíně výtvarné
kurzy, umělecké dílny a workshopy ve volné malbě
acrylem, aquarelem a malba aktu.
Medium intenzívně barevných obrazů jsou akrylové
barvy, doplněné dalšími materiály jako jsou gel, písek,
hedvábný papír, křída, uhel, grafit, technika „rezu“
a elementy collage.
Petra Kraatz se věnuje převážně malbě a designu stěn,
Laura Lassa abstraktní malbě na plátnech a morušovém
papíře.
Malířky mají pravidelné výstavy v Německu. Kromě
toho nabízí individuální uměleckou dekoraci místností
a indesign stěn (malbu přímo na stěnách) v soukromých,
obchodních, reprezentativních a veletržních objektech.
Doplňek jejich tvorby tvoří dětské obrázky a blahopřání
v malých formátech.

Po celý život malovala a kreslila.
Úplněk, krásný zážitek, vzpomínka, detail nebo sen...
City, emoce, nálady a pocity se stávají její inspirací.
Přístavní světla v noci, odrážející rytmický příliv a odliv,
proudění moře...
Příroda, krajina, lidé, flóra a fauna ve městě nebo
venkovském prostředí – to syntetizuje do svých děl, která
jsou tvořena výrazným pohybem barev, forem a symboliky.
Všechno se neustále mění, nikdy se nic nezastaví.
NEUSTÁLÁ ZMĚNA – ta je její největší inspirace.
V umělecké cestě a hledání hraje u ní velkou roli také
hudba, což se odráží zejména v jejím abstraktním díle.
I když pro své obrazy preferuje olejomalbu, kresba
dřevěným uhlím nebo pastelem podle živého modelu jsou
pro ni také oblíbenou možností, jak zachytit zajímavou
tvář nebo lidské tělo. Kresbu má ráda pro energii a rychlost
této disciplíny, empatii i pocit svobody. To pak přenáší do
portrétů a skic.
Obrazy z posledních let byly vytvořeny v Anglii. Ve
Velké Británii měla tři samostatné výstavy (Southampton)
a jednu výstavu skupinovou. V USA potom jednu výstavu internetovou.
Je absolventkou Střední uměleckoprůmyslové školy
v Uherském Hradišti.
Nyní žije a pracuje v České republice, ve městě Uherské
Hradiště.
Svoje obrazy tvoří s pokorou, vděčností a s velkým
respektem k přírodě a životu.

www.laura-lassa.de
helena@laura-lassa.de
0049 1732404004 (čeština, deutsch, english, español)
www.artepassion-gallery.de
kontakt@petra-kraatz.de
0049 15757480837 (deutsch, english)
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artist-lumi@email.cz
www.behance.net/artist-lumdf46
www.facebook.com/Artist-LUMI-LudmilaLagova-941978365952564/
twitter.com/Artist_Lumi_ART
www.artistsandillustrators.co.uk/art-lumi
www.facebook.com/ArtLudmilaSouthampton/
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Banánova krabice

Luděk Bari

Smyslem naší práce je umělecká reflexe kartonových
krabic na přepravu ovoce. Vizuální kultura výrazných
nápisů a jednoduchých obrázků natištěných na
kartonových krabicích je velice sugestivní a svádí nás
k vynalézavé hře o nové variace na jejich původní vzhled.
Balancováním na síti těchto možností vychytáváme
průsečík koexistence odlišností v jejich vzájemném střetu.
Spojujeme věci, které se k sobě nehodí. Organizujeme
chaos do formy.
Původní kostru kartonové krabice uvolňujeme
do rozkladu a zbytky tvarů sestavujeme v rub a líc.
Dávkováním poměru mezi náhlým zvratem a zklidněním
vytváříme dynamiku vizuálního rytmu, který v divákovi
natahuje strunu vtipu a odhaluje podstatu krásy plodů
ovoce. Spolu s obrazovou tvorbou zpracováváme téma
krabic na přepravu ovoce i do slohové formy a způsob
prezentace naší práce navenek obohacujeme o příchuť
dnešního byznysu a marketingu. Jsme multitalentovaní.
Pro jednu zálibu nestíháme druhou a všechno si děláme
sami.
Největší vášní je pro nás sbírání krabic na našich
mezikontinentálních výpravách. Krabice obíhají po
světě, takže ani my, jako jedna z částí tohoto fenoménu
nemůžeme zůstat na jednom místě. Touto cestou bychom
se chtěli dopracovat k vytvoření naprosto unikátní sbírky
obrazů přibližujících domácímu publiku kus exotiky
opačného koutu světa, který kartonové krabice spolu
s ovocem dovážejí. Zprostředkovat neočekávané setkání
s neznámým, zkoncentrovat rozmanitost světa.
Naše tvorba není o vytváření samostatných uměleckých
děl mezi kterými neexistuje souvislost. Jednou vyčerpané
nápady dále nepoužíváme a hotová řešení jsme opustili,
protože v následujícím okamžiku již přestala být aktuální.
Chceme říci, že my do světa současného umění přinášíme
zcela novou, živoucí a doposud neobjevenou identitu.
A stojíme před velikým úkolem, jak naprosto z ničeho
privést na svět skutečně osobité, celistvé a rozsáhlé dílo.

Jmenuji se Ludovít Bari. Narodil jsem se 21. 1. 1949.
V Československé republice.
Jsem výtvarník, sochař, malíř, dizajnér, vynálezce
a výrobce nových tvarů nástrojů jako jsou violy, housle
a čela. Mé nástroje byly prezentované Australskou televizí
Byond 2000, která v pořadu Tech. novinky 21 století
odvysílala v hodinovém pořadu v 82 státech světa. Dnes
jich mám celkem 20 nových tvarů. Cella, violy a housle.
V pořadu jsem byl uváděn jako druhý člověk po
Stradivárim, který změnil tvar houslí. Mé nástroje se staly
světovou raritou číslo 1, jelikož obletěly svět.
Řezbář: specialista v nízkém reliéfu v tématech hudba,
něha, poezie.

Jonáš Holub
www.bananabox.cz
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www.ludovitbari.eu
Mánesova ulice 24, Vinohrady-Praha 2
Instagram: ludovitbari.com
Facebook: ludek.bari1
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Lenka Baroňová

Michaela Bartošová

Studovala na Střední umělecko-průmyslové škole
v Uherském Hradišti obor grafika (1979–1983), a na
Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze dva ateliéry:
grafiku–plakát a knižní kulturu–písmo (1985–1991).
Věnovala se grafickému designu, v reklamních agenturách
i na volné noze. V současnosti se nejvíce zabývá kresbou
a kaligrafií. Od roku 2000 pedagogicky působí na Fakultě
multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve
Zlíně, učí dějiny písma, typografii a kaligrafii. Organizuje
přednášky, workshopy, soutěže, vede kurzy kaligrafie pro
veřejnost.

V roce 1983 jsem se narodila v Sokolově, západočeském
důlním městečku. Zde jsem navštěvovala ZUŠ, vystudovala
střední školu a pak se vydala pryč na vysokou. Odmala
jsem si ráda malovala, kreslila nebo něco vyráběla, a tak
se přihodilo, že jedním z mých zvolených maturitních
předmětů byla výtvarná výchova. Pokračovala jsem dále
na Pedagogickou fakultu ZČU v Plzni, kde mou vybranou
aprobací byl německý jazyk - výtvarná výchova.
Po úspěšném ukončení studia následoval vstup do
„pracovního světa“, a tak jsem se ocitla v hlavním městě,
v Praze, kde žiji dosud. Přešla jsem tu však k administrativní
činnosti v soukromém sektoru a „výtvarnu“ se přestala
věnovat.
V roce 2013 jsem opět začala navštěvovat výtvarné
workshopy. Malování, kreslení a tvoření se tak stalo mým
plnohodnotným koníčkem.
Ráda experimentuji a zkouším nové věci, proto mě od
roku 2014 provází ruku v ruce médium "Powertex". Vznikají
z něj různé objekty, skulptury a skulpturky, ale i obrazy.
V současnosti tvořím nejvíce obrazy technikou enkaustiky
(malba horkým voskem) v kombinaci s akrylem.
Umění mě bavilo a baví dodnes. Naplňuje a inspiruje.
Dělám tím radost sobě, ale i lidem ve svém okolí, kteří mě
podporují a ženou dál s tím, že to má smysl.

Z posledních výstav

Kresby a kaligrafie (Velké Losiny)
Jako v bavlnce (Mikulov)
Fenomén kniha (Brno)
Fenomén papír (Zlín)
Rodinné stříbro (Otrokovice)
Biotypo (Riga – Lotyšsko)

www.rozumeni.cz
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tel.: +420 778 752 257
swida@email.cz
www.facebook.com/swidaFPgallery
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Silvie Bartošova

Martina Becková

Věnuji se převážně abracím, ráda zkusím i krajinu, portrét,
nebo zátiší.
Malování mě baví, jsem vyučena krejčová na žádný kurz
jsem nedocházela, jsem samouk, stále zdokonaluji svoji
tvorbu a nacházím další možnosti, do abstrakcí vkládám
momentální pocity.
Nejdřív jsem používala akryl a nyní jsem si oblíbila olej.

Jmenuji se Martina Becková a ráda bych vám představila
to, co mi jde nejlépe a to je malba portrétů...
Malovat jsem začala v patnácti letech, jen tak pro radost.
V té době jsem navštěvovala střední školu. Malování mě
velmi bavilo, ale s blížící se dospělostí mi na tuto radost
zbývalo stále méně času... V mých devatenácti letech
se mi narodil první syn a ve dvacetipěti letech druhý
syn. Když už byli chlapci dostatečně velcí na to, aby mě
mohli nechat v klidu malovat, přišla má největší životní
rána, rakovina... Ve třiceti letech jsem prodělala velmi
těžké období, které doprovázela následná operace,
chemoterapie a spousta ozařování... Protože jsem velká
bojovnice, brzy jsem se vzchopila a v nemocnici, již v době
ozařování, jsem opět začala malovat... Můj nekonečný
optimismus a snad i malování, mi pomohlo nad touto
nemocí zvítězit. Jsem samouk. Ráda pozoruji svět kolem
sebe. Maluji vše, co je krásné. Zvířata, kytky, krajinky, ale
nejvíce mě zaujala lidská tvář, kterou se zabývám dodnes
a která mě nikdy nepřestane přitahovat svou dokonalostí
a krásou, jak v tvaru, v rysech, tak v celkové vizáži...
Ve správný čas jsem potkala skvělého člověka, svého
přítele, který mi ukázal tu správnou cestu a je mi oporou
v mém podnikání i v životě. Naučil mě, jak svou práci
prezentovat a ukázat lidem. S jeho pomocí a trpělivostí se
mohu vyvíjet dál.
V roce 2014 jsem začala pořádat kurzy malování, na
kterých učím olejomalbu technikou Dry brush a Akvarel.
Absolvovala jsem certifikační kurz olejomalby metodou
amerického malíře Boba Rosse v Berlíně a získala
certifikaci, která mě opravňuje nyní vyučovat na svých
kurzech i tuto techniku. Ráda naučím malovat i Vás.
Jestliže by Vás zajímaly mé kurzy, podívejte se na stránku
www.artvive.cz
Pevně věřím, že se vám má díla budou líbit a rádi
navštívíte i mé další chystané výstavy naplněné obrázky
lidských bytostí :-)

Silvie.bart@email.cz
tel.: +420 733 196 937
fb Autor Amon Silvie
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objednavky@rucnimalba.cz
tel.: +420 775 032 913
www.malirskapaletka.cz
Luční 355
513 01 Semily
www.facebook.com/painterbeckova
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Jitka Bejdáková

Milan Berky

Narodila jsem se v roce 1968 a pocházím z Chotěboře,
z krásné oblasti Železných hor.
Malbě se věnuji jen krátce, od r. 2017, kdy jsem
absolvovala kurz pastelu u Michala Janovského, kurz
malování špachtlí Ihor Bychkivskyy a kurz realistického
portrétu u Alexandra Pavlova.
Inspiraci nacházím všude okolo sebe, maluji ráda zátiší,
květiny, portréty... Poslední dobou mě hodně učarovala
drsná krása Železných hor a okolí Chotěboře.
Nejčastěji maluji suchým pastelem a olejem.
Od roku 2017 jsem členem Sdružení výtvarníků ČR
a členem Galerie výtvarníků.
Za sebou mám zatím jen jednu výstavu, a to
v Pardubicích, další se připravují.

Volám sa Milan Berky no všade ma poznajú ako Milan Art
a toto meno využívam čo sa týka môjho kreslenia všade.
Mám 57 rokov, kresleniu som sa začal venovať asi pred
štyrmi rokmi viacmenej preto aby som zabil čas nakoľko
v tomto veku som bol pre znižovanie stavov prepustený
z práce.
Kreslenie ma doslova celkom opantalo a kreslím vždy
ako mám na to príležitosť. Zdokonaľovanie v kreslení je
môj sen do budúcna pretože realistické kresby portrétov
ma fascinujú. Kresba portrétu je to čo ma láka, vniesť do
obrazu dušu a život. Portrét musí žiť a nie som spokojný
kým to v mojich obrazoch aspoň čiastočne nedosiahnem.
Moja prvá výstava bola v okresnom mestečku kde som
sa narodil v Lučenci, druhá už na medzinárodnej úrovni na
Artfeste v Českých Budejoviciach, kde som dosiahol pre
mňa životný úspech a to prvé miesto v kategorii portrét.
Výstavou som bol veľmi nadšený a chcem vo vystavovaní
pokračovať naďalej.

jitkabej@seznam.cz
tel.: +420 739 720 515
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mrartist@azet.sk
kreslenie-srdcom.webnode.sk
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Julie Iveta Berkyova

Kateřina Bohušíková

Pocházím z Prahy. V současnosti s dětmi bydlíme ve
vesnici, kousek od Kladna, kde je moc krásně. Malování
se věnuji společně s mým nejstarším synem Jakubem,
kterému je 12 let. Od záři syn nastupuje na ZUŠ malování,
předtím se 3 roky věnoval keramice.
Máme společně zatím 4 obrazy. Věnujeme se
v současnosti abstrakci, kterou jsem si velice oblíbila. Moc
rada maluji akrylovými a olejovými barvami .
Moje obrazy jsou jak barevné tak černobílé. Co cítím to
maluji.

Pocházím z Ostravy, ale doma jsem v úžasné vesničce
zvané Fryčovice. Je mi 36 let a malovat jsem začala
doslova před nedávnem. Vůbec jsem netušila, do čeho
jdu a už vůbec ne to, že mě to tak chytí a zároveň
naplní. Vystudovala jsem marketing a následně geovědní
a montánní turismus na VŠB. Takže od malby a umění
vzdáleno hodně daleko. Přece si mě ale umění samo
našlo.
Momentálně jsem maminka na plný úvazek. Mám
dva krásné kluky a ti mi spolknou mnoho energie. Bude
tomu půl roku, co jsem si ale našla úžasný relax. Možná
to bude znít jako klišé, ale malování je pro mě útěkem od
všední reality. Od každodenních, stereotypních povinností
a řekněme si narovinu, od dětí. :) Maluji, protože to
potřebuji. Miluji jak můžu prostřednictvím barev vyjádřit
své pocity. Jak do každého obrazu dávám kousek sebe.
Jak barvy voní a hlavně ten proces, který vzniká pod mýma
rukama. Nikdy předem nevím, jak obraz bude vypadat.
Každý jeden vychází ze síly okamžiku. A na každý kousek
se těším jako malé dítě.
Prostě a jednoduše, nikdy není pozdě začít. Chcete
to také zkusit? Nepřemýšlejte, neodkládejte, udělejte to
HNED. :)

VioletaKocka@seznam.cz
Facebook - Iveta Hans
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murajs@seznam.cz
tel.: +420 776 336 655
www.facebook.com/groups/1680528022000208
www.instagram.com/eyes_in_action
www.fler.cz/shop/barvicky
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Josef Borecký

Akad. malíř Boris Brankov

Od roku 1981 se zabývá kamenosochařstvím, zprvu na
rekonstrukcích historických staveb a roku 1989 stanul na
volné noze, kdy začal kromě toho také s volnou tvorbou.
Zajímá ho kámen ve všech podobách, volné i užité
umění a jeho největší specifikou jsou právě světelné
plastiky. Zprvu inspirované japonskými lampami,
které přetransformoval do svého pojetí ovlivněného
architekturou gotiky a kubismu. Základní roli v jeho tvorbě
hraje světlo, zvláště když za šera proniká zevnitř a vytváří
kouzelnou imaginaci.

Český výtvarník bulharského původu Boris Brankov pracuje
více než 30 let v oblasti litografie (kamenotisku). Umělec
vždy experimentuje a zároveň hledá rovnováhu mezi
klasickými metodami litografie z doby Aloise Senefeldera
a novými možnostmi této techniky. Výsledkem jeho
experimentů jsou mnohobarevné expresivní litografie
interpretující témata vesmíru, krásy světa, hodnot a filosofie
lidského života nebo mytologie.
Ve své tvorbě využívá bohatých figurálních kompozic,
které postupně přecházejí do abstraktních variací a vizí.
Výtečné kresličské schopnosti spojené se znalostmi
všech detailů ručního tisku dělají jeho obrazy unikátními,
protože jsou nakresleny, zpracovány a vytištěny samotným
autorem na ručním litografickém lisu a na originálním
ručním papíru.. Umělec žije a působí v Praze.

Výčet prací

Sochy a jejich kopie realizace plastik jiných výtvarníků,
kámen v architektuře historické i současné, restaurování
i vlastní tvorba, ostění krbů, portálů, oken, fontány, lampy,
stoly, vázy, domovní znamení, zahradní architektura
a umělecky pojaté náhrobky.
Několik desítek výstav.

Pockam@centrum.cz
tel.: +420 604 733 829
www.kamenik-pocernicky.cz
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www.brankov-art.eu
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Jindřiška Bromovská

Lucie Bruchanova

Narodila se 14. 12. 1955 v Moravské Třebové.
Od útlého dětství aktivně malovala a zabývala se ruční
tvorbou.
V roce 1970 byla přijata na Střední průmyslovou
školu keramickou a sklářskou v Karlových Varech, obor
modelář keramiky. Studium úspěšně zakončila závěrečnou
zkouškou v roce 1974. V témže roce nastoupila do
keramické dílny v Nové Pace, kde pracovala jako návrhář,
modelář.
Odstěhovala se do Roztok u Prahy a jako maminka
dvou synů tvořila doma, snažila se najít svůj vlastní styl
v abstrakci.
Po zařízení keramické dílny se zabývala vlastní tvůrčí
výrobou keramiky a později začala odborně vést keramické
kroužky v místní ZŠ Roztoky.
Touha po malování ji ale neopustila a pozvolna ji
nasměrovala na realistickou malbu a nastartovala její
intenzivní tvorbu.
Jednou z osobností, která jí velice ovlivnila v tvorbě,
byla Miloslava Havlíčková. I přes počáteční romantické
pojetí, se vrátila,již pod vedením Alexandra Pavlova, zpět
k realismu.

Jmenuji se Lucie Bruchanova a jsem malířka a fotografka.
Jako fotografka hledám cestu k zachycení dokonalého
okamžiku a předem vím, jak fotka má vypadat. Jako
malířka nikdy netuším, jaký obraz na konci bude. Dvě
naprosto odlišné věci, které mě naplňují. Tak odlišné
a přitom tak stejné. Vystudovala jsem Soukromou Střední
Uměleckou školu designu v Praze v ateliéru Ak.mal
Jaroslava Kláta, obor Užitá malba. V posledních letech
jsem si velice oblíbila akrylové barvy. Čisté tóny vrstvím
na sebe a obraz často během vývoje mění svůj vzhled.
Jako by zrál do své finální závěrečné podoby. V malbě
nechávám pracovat své podvědomí, pocity.
Ve světě focení miluji hru se světlem, kdy průniky světla
dávají speciální kouzlo daným momentům. Stále víc
využívám focení v exteriéru, kdy Slunce je mým největším
pomocníkem. Věnuji se reportážní, sportovní, svatební,
portrétní, ateliérové i exteriérové... fotografii. Fotím prostě
vše a stále! :)

Absolvované kurzy:

k urz realistické malby Alexandr Pavlov
kurz vášnivé imprese – malování špachtlí na plátno Ihor
Bychkivskyy
■ Na základě absolvování kurzu realistické malby
u Alexandra Pavlova, našla svůj směr, který ji nyní provází.
■ Poté následovaly další dlouhodobé kurzy a konzultace
realistické malby u Alexandra Pavlova.

Výstavy

Skupinové výstavy v rámci studia 1997–2001
Karlových Varech 2000
Divadlo Pod Palmovkou
Výmalba dětské čekárny v nemocnici Ke Karlovu, Praha

■
■

info@portretypavlov.com
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Skupinová výstava

Prague Art Coctail 2017 – U Zlatého kohouta
Soukromé výstavy

Vrchlabí 2003 Golf Hostivař 2015
Divadlo Horní Počernice 2018

bruchanova@gmail.com
www.elbephotos.cz
www.facebook.com/elbephotos.cz/
www.facebook.com/BruciArt/
www.instagram.com/bruci_art/
www.instagram.com/elbephotos/
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Karin Brůžková

Květuše Burešová

Můj vztah k malování a umění? Více jsem se o tvorbu
začala zajímat, když jsem byla na mateřské se svými
dvěma dětmi. Nejdříve jsem malovala s nimi, a protože mě
to začalo bavit, začala jsem zkoušet kreslit jejich portréty,
když si zrovna hráli beze mě.
Později jsem začala koketovat s perokresbou a časem
s akvarelem a kombinací obojího.
Po rozvodu jsem se začala tvoření věnovat mnohem
více. Pomáhalo mi to uvolnit se a taky jsem tím způsobem
relaxovala. Dosud jsem byla samouk a cítila jsem,
že potřebuji vedení, proto jsem se zúčastnila kurzu
kreslení pravou mozkovou hemisférou. Toto byl pro mě
zlomový okamžik, protože jsem se začala tvorbě věnovat
v mnohem větší míře. Po nějaké době jsem začala kurz
sama vést v Ledči nad Sázavou a okolí. Asi po čtyřech
letech od mého prvního lektorského počinu jsem si v září
2017 otevřela ateliér v Kutné Hoře, kde společně s dalšími
tvůrčími lidmi vedu různé kurzy pro veřejnost včetně
pobytových víkendů.
Od února 2018 jsme náš ateliér nazvali Ateliér pro
kočku.
Na Artfestu představuji nejen svoji tvorbu, ale také
tvorbu našich „studentů“. Pokud budete mít chuť stavte se
u našeho stánku a můžeme si společně něco namalovat :)

mladoboleslavská výtvarnice, nar. 9. 11. 1950
absolventka mladoboleslavské SPŠ strojní
člen mladoboleslavské skupiny malířů VLNA
člen Sdružení výtvarníků ČR
kurzy malby jsem absolvovala u pražské malířky Jolany
Čechové
kurzy figurální malby u ak. malíře Ildara Youssupova (Praha)
Prvotinami ve veřejné tvorbě byly koncem devadesátých
let miniatury krajin, akvarely s motivy přírody a květin. Vždy
mne bavila tvořivá činnost s dětmi, malbě jsem se však
věnovala jen okrajově. V profesním životě jsem pracovala
v oblasti personalistiky, mzdové a právní.
Před pěti lety v roce 2012 jsem se aktivně k malování
vrátila.
Nejprve technikou akvarelu, následovala olejomalba
a malba akrylem. Nejvíce jsem si oblíbila olejomalbu,
kterou lze krásu a barevnost krajiny, květin, stromů a všeho
kolem nás vyjádřit co nejvěrněji. Dále se zabývám malbou
na hedvábí, kde mám pocitově větší možnost uplatnit svou
fantazii.
Můj pohled na život:

začít se dá kdykoliv
když už máš pocit, že nemůžeš tak přidej, ještě máš
rezervu, o které ani nevíš
život nám byl dán jeden, tak ho žijme
Výstavy

Mladá Boleslav, Kosmonosy, Turnov, Praha, České
Budějovice, Lázně Bohdaneč, Bělá pod Bezdězem, Mělník,
Kersko atd.

Ateliér pro kočku
Kutná Hora
www.umelecke-kurzy.cz
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www.buresova.stranky1.cz
f.k.buresovi@seznam.cz
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Štefan Búš

Ihor Bychkivskyy

Narodil jsem se ve vesnici Húl na Jižním Slovensku,
kde jsem žil do patnácti let. Jako dítě jsem rád kreslil.
Opravdový základ kreslení a malování jsem dostal až ve
výtvarném kroužku na učilišti ČKD Praha-Vysočany, kde
jsem se vyučil strojním zámečníkem. Po vyučení jsem
pracoval v ČKD a později v montážním závodu Škoda
Plzeň.
Na malování nebylo moc času, protože jsem pracovně
cestoval po celé republice. Nakonec jsem se usadil
v Ostravě, kde jsem pracoval v NHKG, dnešním Mittal Steel.
V malování jsem pokračoval v LŠU - večerních kurzech
pro pracující, kde jsem se seznámil se všemi technikami
malováni i grafiky.
Několik let jsem chodil soukromě k akademickému
malíři Jaroslavu Kapcovi, u kterého jsem se zdokonaloval
v technice malby a u Ladislava Ruska jsem vylepšoval
techniku grafiky. Výstavy jsme pořádali v rámci školy, dále
jako člen sdružení “Bezruč“ ve Frýdlantu nad Ostravicí,
a samostatné výstavy ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Po odchodu do důchodu jsem se usadil v Křížově
u Sovince. Zdejší opuštěný kostelík, který je obecním
majetkem, jsem si pronajal a opravil a teď zde mám galerii.
Je mi 81 let, můžu malovat a vystavovat k potěšení oka
i ducha návštěvníků galerie.

Ihor Bychkivskyy (*1970) pochází z krásného starobylého
města Lvov (Ukrajina). V Praze žije od roku 2000. Malbě
se věnuje ve svém volném čase od roku 2012. Předlohy
volí různě, podle toho, co jej právě osloví. Jsou to krajiny,
květiny, zvířata, lidé, zátiší nebo abstrakce. Ke konkrétnímu
malířskému proudu se neřadí, ale je mu blízký New
impressionismus. Maluje své obrazy špachtlí a preferuje
malbu olejem. Jeho obrazy se vyznačují pestrou paletou
barev, díky čemuž jsou snadno čitelné a rozpoznatelné.
„Mám rád barvy, které tak postrádáme v běžném životě.
Svět je příliš dynamický a moderní. Proto občas postrádá
i barevnost.“
Vystavuje od roku 2012 a má za sebou již 12 výstav. Od
roku 2014 je členem Volného sdružení umělců Jižních
Čech. Na mezinárodním veletrhu uměni ArtFest 2014 jeho
obrazy sklidily obrovský úspěch a získal Galerijní cenu
ArtFestu 2014. Většina jeho obrazů je prodaná a zdobí
interiéry v Německu, USA, Rakousku, Francii, Singapuru,
Rusku, Ukrajině a také zde v České republice.
Mimo jiné se věnuje i fotografování.

tel.: 605 819 842, 736 547 572
Galerie Kaple sv. Františka
Křížov u Sovince
Jiříkov-Křížov 14, 793 51
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ingward@centrum.cz
tel.: +420 736 477 747
www.fotoart-studio.cz
Beranových 717
199 00 Praha
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Mikuláš Cacara

Jana Cardová

Narodil se 1958 ve Vimperku. Vystudoval SOŠV (Hollarka).
Vystřídal řadu zaměstnání, např lepič plakátů, propagační
výtvarník, resturátor pian a barokních soch a rovněž
pracoval jako dělník v Poldi Kladno. Za minulého režimu
vystavoval na různých místech, vzhledem k nekonformním
tématům pochopitelně co nejdál od oficiálního dohledu.
Žije ve Cvrčovicích nedaleko Kladna. Pilířem jeho
tvorby je hlavně kresba, grafika, malba, monumentální
tvorba. Tématicky je tvorba zacílena na vztahy mužžena, mytologické příběhy, bizardnosti života, fantazie
a na mizející industriální architekturu okolí Kladna. Také
se věnuje tvorbě knižních vazeb a drobných plastik. Ve
firmě Vlastimil Čapka – Computer Design vytvořil kolekci
zrcadlových vitráží.
Tam také navrhnul a podílel se na realizaci několika
skleněných kopulí zhotovených technikou zrcadlové
vitráže do hotelů a casin v České republice.

Jak se stát umělcem, když chybí oficiální vzdělání? Když se
štětcem klesám hluboko do nitra a nemilosrdně vytahuji
na plátno esence svých vztahů, svých bolestí i radostí, stačí
to? Jak moc musí být moje malířská technika dokonalá,
abych mohla vést jiné lidi cestou od tvořílka k umělci? Od
amatéra k profesionálovi?
Jsem tu a mám spousty otázek. Třeba mi na ně
odpovíte na Ateliér Art Festu vy. :-)
Maluju, co si pamatuju. Postupně jsem ale naprosto
propadla kouzlu barev a preciznosti olejomalby. Ztrácet se
v prosvítání tónů a přemýšlet, jaká barva vyleze ze všech
těch vrstev za pár let, je něco úžasného! Malovat vrstvenou
olejomalbu je podle mě stejně fascinující jako dívat se
do budoucnosti. Líbí se mi pomyšlení, že tahle malířská
cesta nikde nekončí, že se můžu zdokonalovat věčně.
V olejomalbě je prostě vždycky kam jít dál.
Došla jsem k názoru, že tvorba je cesta, kde ti nikdo
neřekne: „Teď! Teď to umíš.“ Co jsem za těch x let v malbě
vyzkoumala, ukazuju jiným lidem. Lidem, kterým kdysi
někdo řekl, že se mu nelíbí, co nakreslili. Lidem, kteří ve své
schopnosti nevěří, a přesto je něco pořád niterně žene ke
štětci! Chtějí a touží a já se z nich snažím pomalu oloupat
strach a ukázat jim sílu jejich dovedností.
V devatenácti mi rozhašené zdraví přeseklo všechny
klasické cesty ke „štěstí“ – klasické vzdělání na umělecké
škole, možnost být klasický zaměstnanec na 8 hodin
denně. Jenže současná doba je skvělá a já přibrala
jako parťáka k podnikání internet. Facebook, YouTube
a WordPress mi dělají asistenty a díky nim se moje návody
a rady můžou dostat i k lidem na druhé straně republiky.

tel.: +420 775 339 535
m.cacara@email.cz
Cvrčovice
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jana.cardova@gmail.com
tel.: +420 739 640 019
www.janacardova.cz
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Janka Cehlárová

Anna Crkoňová

Pochádza z obce Soľ. Vyštudovala Strednú ekonomickú
školu vo Vranove nad Topľou a po jej ukončení pracovala
ako účtovníčka, ekonómka.
Maľovanie vstúpilo do jej života v roku 2009, kedy
vpustila hravosť do života a začala si uvedomovať, že život
vie byť aj farebný, a tak sa farby stali súčasťou jej života.
Akrylové farby, maliarské plátno, voda, štetec a veľké
nadšenie z vlastnej tvorby. Maľovanie jej otvorilo dvere
dokorán vo vyjadrení svojich vlastných pocitov, emócii,
myšlienok a fantázie.
Pre jej tvorbu sú typické výrazne farby. Pestré farby,
rôzne tvary. Obrazy doslova žiaria a dokážu osloviť diváka.
Jej vlastná tvorba pozostáva prevažne z abstraktných diel
pripominajucich farebný vesmír. Súčasťou jej tvorby sú aj
obrazy s prejavom zemskej, prírodnej krásy.
Tvorba Janky Cehlárovej má v sebe pozitívny prínos tak
pre autora ako aj pre diváka. Tvoriť nové dielo je pre ňu
úžasné dobrodružstvo, ktoré jej prináša radosť do života.

Výtvarníčka, sklárka Mgr. Anna Crkoňová DiS. sa narodila
25. októbra 1980. Žije a tvorí v Púchove. Spracovaniu skla
v jeho úžitkovej i umeleckej podobe sa venuje už od roku
1995.
V rokoch 1995–1999 študovala na Sklárskej škole
úžitkového výtvarníctva v Lednických Rovniach, odbor
umelecké spracovanie skla, maľovanie a leptanie skla,
pod vedením akad. soch. Ladislava Pagáča. V rokoch
2010–2013 na tejto škole získala titul diplomovaný
špecialista.
V rokoch 2002–2007 absolvovala štúdium na Univerzite
Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra výtvarnej tvorby
a Katedra techniky a informačných technológií.
Po ukončení vysokoškolského štúdia sa venuje
pedagogickej činnosti v oblasti umenia. Už 12 rokov
pôsobí na Strednej umeleckej škole v Lednických
Rovniach, zameranej na sklo, ako pedagóg a predseda
výtvarnej rady. Zastrešuje oddelenie maľovania a leptania
skla, výroby sklenej vitráže a sklenej bižutérie. Vedie
toto oddelenie po výtvarnej i organizačnej stránke. Učí
navrhovanie, figúru, výtvarnú prípravu, dizajn, organizuje
výstavy. V začiatkoch účinkovala na škole aj ako dielenská
učiteľka, odbor maľovanie a leptanie skla.
Pôsobila i v centre voľného času, kde pripravovala
žiakov stredných a vysokých škôl na talentové skúšky
z výtvarného odboru, ďalej sa venovala príprave a inštalácii
výtvarných výstav, tvorivým dielňam a práci s rôznymi
výtvarnými technikami.
Venuje sa maľbe akrylom, temperou a kresbe portrétov.
Tvorbe umeleckého i úžitkového skla a maľbe na sklo.
Tvorba je inšpirovaná architektúrou, hĺbkou priestoru
a orientálnym dekórom. Typickou črtou je červeno-modrá
farebnosť v kombinácií so zlatom.
Pripravila niekoľko samostatných výstav. Zúčastňuje
sa kolektívnych výstav sklárskej i maliarskej tvorby na
Slovensku i v zahraničí.

janka.cehlarova@gmail.com
tel.: +421 907 163 543
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annacrkonova@gmail.com
+421 903 964 450

29

Heather Crowther

PhDr. Mgr. Zdeňka Čechová

I love to create... It is the beautiful energy that has to get
out. My art is generally abstract in nature, focusing on
the concept of transformation while hinting at what lies
beneath, through the power of suggestion. I am fascinated
in nature and the subtle invisible forces that affect all life
as we know it, such as the rusting process on a physical
level, or the role of Sacred Geometry in shaping everything
in our known universe on a metaphysical level. I try to
make the invisible visible through the creative process
itself and the pure energy that uses these natural forces
to shape our entire reality. I work on an emotive level that
emphasises the sensations viewers are left with. From
working in pure line and form, to my detailed drawings
and paintings, viewers can't help but think there is
something more... Something beyond the immediate that
evokes latent emotional reactions in their own psyche.

Zdeňka Čechová patří mezi přední průkopníky
počítačového a multimediálního umění v České republice.
S jejím jménem jsou spojeny první počítačové obrazy,
multimediální umělecké projekty a první realizace CAD/
CAM v České republice.
Stála a dodnes stojí u vzniku prvních multimediálních
uměleckých show v České republice. Můžeme jmenovat
autorská umělecká vodní, světelná a hudební show, která
vytvořila pro Zpívající fontánu v Mariánských Lázních
a především pro Křižíkovu fontánu v Praze. Dále řadu
multimediálních koncertů s významnými hudebními
skladateli, symfonickými orchestry, smíšenými sbory.
Například projekt BOHEMICA - MY COUNTRY, který měl
premiéru na EXPO 2000 v Hannoveru a multimediální
projekt MISSA ECUMENICA, který měl premiéru ve
Smetanově síni Obecního domu u příležitosti 5. výročí
útoku na USA. V neposlední řadě jsou to audiovizuální
projekce na budovu Betlémské kaple v Praze, BETLÉMSKÁ
ODYSEA - VIDEO MAPPING a VÁNOČNÍ ODYSEA - VIDEO
MAPPING v Praze 9.
Jako specialista CAD/CAM byla vybrána v mezinárodním
konkurzu jako expert UNIDO-UN ve Vídni a vyslána
na expertní misi do Mongolska. Jako jeden z prvních
multimediálních umělců byla v roce 1993 pozvána do
Japonska, kde dlouhodobě působila na Kyoto University
of Art and Design. Od roku 1995 působí jako umělec
a pedagog v oboru Multimedia Art na ČVUT v Praze.
Svými obrazy se zúčastnila více než stovky uměleckých
výstav a prezentací, včetně zahraničních účastí (Brazílie,
Finsko, Francie, Itálie, Japonsko, Jihoafrická republika,
Kanárské ostrovy, Korea, Kuba, Mexiko, Norsko, Polsko,
Saudská Arábie, Spojené státy americké, Španělsko).
Měla téměř třicet autorských výtvarných výstav u nás
i v zahraničí (Japonsko, Jihoafrická republika, Slovensko,
Kuba).

info@heathercrowther.com
tombalina@gmail.com
tel: +420 774 669 173
www.heathercrowther.com
www.facebook.com/HeatherCrowther.Tombalina

zdenka-cechova.herokuapp.com,
www.zdenka-cechova.ic.cz,
cs.wikipedia.org/wiki/Zdeňka_Čechová
www.osobnosti.cz/zdenka-cechova.php

30

31

Tomáš Čížek DiS.

Monika Čížková

Malíř, truhlář, řezbář a designér interiérů na volné noze.
Za sebou máme, já a moje žena Lenka Čížek Mašková,
několik samostatných výstav a svými autorskými obrazy
doplňujeme interiéry, které navrhujeme a realizujeme pod
značkou Domovsrdcem.cz

K tvoření mě přivedla má umělecky založená matka,
a také mě inspirovala slovenská malířka a arteterapeutka
Andrea Ehret. Vytvářím plastické nebo reliéfní obrazy
kombinovanou technikou a akrylem. Jsem nejspíš
autodidakt.
Malování je pro mne velice intuitivní záležitost.
Dalo by se říci, že se při tvoření pokaždé vydám na výlet
do jiných světů a nechám se unášet tím, co mi našeptává
podvědomí. Věřím, že posláním obrazu je prosvětlit
„člověčí“ temnotu, a že by obraz měl, pokud možno,
vyzařovat jakousi až nadpozemskou energii. Mým velkým
přáním je, aby lidé tuto energii také cítili a mohla jsem tak
přinést více světla do života i ostatním...

tomas@domovsrdcem.cz
tel.: 733 352 215
www.domovsrdcem.cz
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sofi.air@seznam.cz
tel.: +420 777 287 576
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Tarra Dlabková (dříve Toril)

Renata Dobešová

Narodila jsem se v Praze v roce 1986, ovšem mládí jsem
strávila v Letohradě, v malebné krajině pod Orlickými
horami. Na zahradě, v přírodě, v lese, mezi zvířaty a u koní.
Tento čas ve mně vybudoval neskutečně silný vztah
k přírodě a ke zvířatům, především (ale nejen) ke koním.
I proto jsem se rozhodla vystudovat chov koní na střední
i vysoké škole zemědělské.
Ale už na škole se ukázalo, že se kresba a malba stává
mou životní láskou, vášní a niternou potřebou. Přestože
kreslím již od dětství, až několik kurzů intuitivní kresby mi
pomohlo přestoupit z černobílé kresby do barevného
světa hravé fantasie, což byla asi moje největší výhra.
Zároveň se školou (i ve škole :) jsem tedy tento nový směr
dennodenně pilovala a rozvíjela.
Maluji pocitově a intuitivně a má tvorba se od té doby
odvíjí podle toho, co cítím ve svém nitru...
Jsem šťastně vdaná, mám dvě osobité děti, tři neméně
osobité kocoury, krásnou zahradu a prostorný dům,
více než mnoho zájmů a nespočet snů. V životě střídám
činnosti akční s poetickými a každou chvíli nadšeně
přisypu špetku něčeho nového.

Po absolvování Střední školy koželužské krátce pracovala
v závodu Svit. Po mateřské dovolené podnikala
v gastronomickém oboru. Avšak vždy ji zajímalo spíše
výtvarné umění. Nejdříve to byla práce s keramickou hlínou
a kresba. Rozhodla se také pro další studium. V roce 2010
úspěšně absolvovala na Zlínské soukromé vyšší odborné
škole umění, obor Sochařská tvorba u Ak. soch. Radima
Hankeho. Ze sochařských technik převládá práce se
dřevem, z výtvarných technik olejomalba. V nedávné době
vedla výtvarný kurz pro děti v DDM Astra Zlín. Současně
studuje Univerzitu třetího věku obor kaligrafie a pracuje
jako floristka.

O obrazech, které žijí...

Obrazy, které mi vznikají pod rukama, cítím jako živé
a neustále se vyvíjející. Žijí svým vlastním životem a chovají
se doslova jako samostatné jednotky, které si svůj vznik
i život šéfují samy. Vnímám, jak na mne mluví svým tichým,
ale o to důraznějším hlasem.
Když jdu malovat, slyším, jak na mne šeptá ten papír
nebo plátno, který si mám zrovna vzít, cítím, jaký druh
barev, jaké odstíny a jak a kam je mám poskládat. Tu
mne zabrzdí a pomalu roztírám barvy jako med, tu jejich
energie nabere otáčky tak, že štětce, hadřík a ostatní
pomůcky nestíhají a doslova do toho „vjedu“ rukama.
Více si o mě přečtete na www.atelierartfest.cz v sekci
vystavovatelé.

www.tarradlabkova.cz
FB: Tarra Dlabková Art
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renata.dobesova@gmail.com
tel.: +420 724 455 402
www.rozumeni.cz
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Zuzana Dolinay

Slávek Domes

Výtvarné umenie ju fascinovalo od raného detstva.
Venuje sa viacerým oblastiam, ale v jej voľnej tvorbe
prevládajú fantazijné svety plné imaginárnych bytostí.
Námety čerpá hlavne z prírody a následne ich štylizuje
do svojich diel. Matka Zem, víly a lesné bytosti patria
medzi jej najobľúbenejšie motívy. Baví ju i vsádzať klasické
rozprávkové postavy do netradičného prostredia.
Rada personifikuje abstraktné pojmy, alebo ich vyjadruje
pomocou symbolov. Vyštudovala sklársky dizajn, na voľnej
nohe tvorí od roku 2011. Smery, ktoré ovplyvnili jej tvorbu,
sú najmä surealizmus, symbolizmus a fantasy.
Veľmi rada ilustruje rozprávky, ku ktorým sa vo svojej
tvorbe vracia a aplikuje v nich svoje techniky – najmä
olejomaľbu, akvarel, digitálnu maľbu, kresbu, ako
i kombináciu týchto techník. Vo svojej tvorbe sa však
okrem sveta fantázie venuje aj svetu reálnemu, za témy si
vyberá vojnu a mier, rasizmus, fašizmus a krivdy páchané
na ľuďoch a zvieratách. Okrem voľnej tvorby sa venuje
aj kresbe a maľbe realistických diel pre klientov, pôsobí
ako dizajnérka šperkov, hračiek, odevných a bytových
doplnkov.

Slávek Domes pochází z Kroměříže, malebného města
na Moravě, kde vystudoval výtvarný obor na Základní
umělecké škole a po letech se vrátil ke kresbě a malbě ve
svém malém, domácím ateliéru.
V současnosti se věnuje především realistickému
vyjádření portrétu a zátiší. Stále se vyvíjí v technice
olejomalby, která je pro něj srdeční záležitostí. Jeho obrazy
nesou především kontrast světla a temna s důrazem na
barevnost, kompozici a prostor. Rád tvoří i velkoplošné
malby na zeď v domácích a veřejných interiérech.
Od roku 2015 se účastní kolektivních výstav a veletrhů
nejen doma, ale i v zahraničí. Své práce poprvé představuje
na samostatné výstavě v roce 2017.
Je aktivním členem Spolku přátel výtvarného umění
Kroměřížska.
„Jsem realista a podle toho vypadá moje práce. Ve výčtu
uměleckých kurzů a stáží nenajdete žádnou položku.
Prostě se jen dívám, vnímám a maluji.... Obdivuji staré
mistrovské obrazy, ze kterých asi i podvědomě čerpám...
Mými oblíbenci jsou Caravaggio, Georges de La Tour
nebo Gerard van Honhorst. Přitahuje mě temno a hloubka
s kapkou světla jako „naděje“, ale určitě nejde o nějaký
můj depresivní ventil. Rád si vybírám zajímavá témata
a kompozice a snažím se do nich vnést i lehce ironickou
rovinu. V poslední době mě oslovují i sociální náměty,
ke kterým se snad časem dostanu. Malování je pro mě
především zábavou, cestou k sebevyjádření a duševním
orgasmem....“

dolinay@email.com
tel.: +421 944 909 190
zuzanadolinay.com
www.maleena.sk
www.facebook.com/zuzanadolinayart/
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slavek.domes@seznam.cz
www.obrazydomes.cz

37

Věrka Dupynová

Andrea Ehret

Jmenuji se Dupynová Věrka. Narodila jsem 23. 12. 1981.
Výtvarnictví se věnuji od dětsví, i přesto se teprve od roku
2015 kreslením živým.
Spolupracuji s chráněnou dílnou EMIT-cz. Mám za
sebou 5 zajímavých výstav, ilustruji komiksy autora
– Pravický Teodor, a v neposlední řadě se zúčastňuji
uměleckých soutěží, kde jsem např.: v Talent awards již
po dvakráte získala ocenění výherce ve své kategorii.
Zamilovala jsem si kresbu linkou a právě tu zde můžete
vidět jako „Podoby ženy“.

Slovenská umelkyňa – maliarka, lektorka a arteterapeutka,
ktorá žije a tvorí v Prahe. Vo svojej tvorbe sa koncentruje
hlavne na abstraktnú expresívnu olejomaľbu, rada objavuje
nové cesty a prístupy k tvorbe. Pravidelne vedie workshopy
arteterapie pre deti i dospelých, kde v súlade s jej vlastným
videním sveta uplatňuje výtvarnú tvorbu ako nenásilný
spôsob ľudskej transformácie. Venuje sa i živej prezentácii
– live performance painting v interakcii s hudbou
a tancom.
Maľbu študovala u akad. mal. Dušana Srvátku a Mgr.
Art. Prokipa Kolysnika. Andrea hlboko verí, že umenie má
liečivú silu. Vychádza z intuitívnej perspektívy, tvorba je pre
ňu balančný akt, kde stráca i nachádza sama seba. Svoje
práce vystavovala v rámci individuálnych i kolektívnych
výstav doma na Slovensku, v ČR, v Nemecku, i v USA. Jej
diela sú súčasťou súkromných zbierok po celom svete.
Výstavy /výber/

2003 Obrazy. Galerie Josefa Lieslera, Kadaň, ČR
2007 Pohyb v polostínu. Galerie Lurago, Chomutov, ČR
2008 Malby. Galerie u bílého lva, Praha
2008 Cesta. Galerie Husova 9, Praha 1
2009 V kruhu. Divadlo Na Prádle, Praha Újezd
2010 The Corners, intermedia project /art show
presentation and performance/ Rybanaruby, Praha /
collaboration with Californian poet Terry Ehret/
2014 Secret of Raw, Project Vibrant Food, life food and its
vibrations
2015 Obrazy, Individual Exhibition, Hostivice Castle,
Hostivice
2016 In the Circles, Galerie U zlatého kohouta, Praha 1
2017 Cesty za světlem, Galerie Kobližná, Brno
2018 Sny, Galerie Lurago Chomutov
Více se o mě dozvíte na www.atelierartfest.cz v sekci
vystavovatelé.

dupynka@seznam.cz
www.facebook.com/pg/Dupynka
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www.andreaehret.com
www.facebook.com/InTheCircles
artandreae@gmail.com
tel.: + 420 602 347 555
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Jan Eipell

Eva Erbsová

Jan Eipell, malíř narozený 28. 10. 1985, je tvrdým oříškem
pro jakékoliv stručné představení. Ve svých třiatřiceti se
dostává do širšího povědomí výtvarného světa, ale jeho
cesta malíře, sochaře, řezbáře, ilustrátora začala mnohem
dříve. Připomenu pár okolností, které měly svůj význam.
Otec, sochař, zemřel v Janově raném věku, ale jeho
dílna a nástroje sehrály svou magickou roli při volbě
Honzovy budoucnosti (studium řezbářství a kovářství).
Janova nemoc, která propukla v patnácti letech, nemoc
vedoucí lidi k znejistění a na okraj existence, a zároveň
vyostřující vnímání existence. Janovy vztahy plné nadšení
a úzkosti, porozumění a nedorozumění, lásky a nenávisti.
A konečně Janova malba, v mnoha okamžicích lano, bez
kterého by následoval pád.
V ní vidíme prvotní hledání tvaru, nacházení inspirace
a poučení v dílech vynikajících českých malířů 20. století
(se zcela zvláštním významem Josefa Čapka) a nakonec
vlastní cestu nalezenou ve sváru světlých a temných
životních chvil.
Jan Eipell nepředstavuje tuctový zrod malíře
akademického typu ani malíře náhle osvíceného čímsi.
V jeho příběhu se snoubí přirozená řemeslná zručnost,
znalost a úcta k materiálu s velkou vnímavostí lidské
existence. Obraz od obrazu můžeme sledovat proces
poctivého hledání dokonalého uměleckého díla. Nalézání
konečného uměleckého tvaru podpořeného bezchybným
zvládnutím řemesla a otevírání zavřených nebo běžným
životem skrytých komnat naší existence. Jako malíř
má za sebou realizace komorních i monumentálních
pláten, nástěnné malby, výstavy a je zastoupen v mnoha
soukromých sbírkách. Jeho tvorba přesahuje i do
výtvarného řešení interiérů a prostorové tvorby, zvláště ze
dřeva.
Více si přečtete na www.atelierartfest.cz v sekci
vystavovatelé.

Eva Erbsová se narodila a žije v Praze. Vystudovala
gymnázium s výtvarným zaměřením roku 1996. V roce
2010 absolvovala tříletý obor Veřejná správa na Právnické
fakultě Masarykovy univerzity v Brně, závěrečná
bakalářská práce na téma Státní památková péče.
V dětství navštěvovala výtvarný kroužek. Během dospívání
navštěvovala večerní kurzy figurální kresby. V dospělosti
se účastnila několika výtvarných plenérů a zájezdů u nás
i v zahraničí.
Má za sebou již několik samostatných autorských
výstav pojatých na různá témata. Ovládá rozličné výtvarné
techniky, oblíbenou má olejomalbu, malbu na sklo, na
textil, z grafických technik suchou jehlu a linoryt, baví
ji práce se dřevem. Její některá díla jsou zastoupena
v soukromé i státní sbírce. Na svém stánku se s Vámi Eva
Erbsová těší na viděnou u výtvarných děl s pražskými
motivy.

www.eipell.com
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eva.erbsova@email.cz
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Laura Écsiová

Eva Faldynova

Na rozdíl od fotografů, Laura zachycuje výjimečné
okamžiky s voskovými barvami z přírodních surovin.
Její zážitky a zkušenosti se objevují v abstraktní podobě,
aby si každý mohl přivlastnit obrazy jako své vlastní,
protože všichni jinak interpretují to, co vidí.
Chcete-li znát neskutečné barevné a živé umění, získat
zkušenosti s měnícími se vzory, strukturami a sledováním
celého obrazu prakticky až do nekonečna, protože vždy se
v něm najde něco nového a nečekaného: obraz vytvořený
technikou Enkaustika je pro vás to pravé.

Jmenuji se Eva Faldynová a věnuji se převážně olejomalbě.
Zálibu ve výtvarné tvorbě mám od dětství, kdy jsem
měla štěstí na skvělé učitele a malíře, kteří mě provázeli
dlouhé roky na Lidové škole umění v Ostravě. Dále jsem
tento obor nestudovala, ale láska k malování zůstala.
S malováním jsem opět začala po dlouhé době
a konečně jsem se vrátila k tomu, co je mým celoživotním
naplněním, co mám opravdu ráda a čemu jsem se
rozhodla naplno věnovat a učit se.
Zaměřuji se převážně na krajinomalbu, kde moji inspirací
je příroda se svými motivy a atmosférou, není mi cizí
surrealismus, zastoupen fantazií znázorněnou v jednom
uměleckém stylu, který kraluje nad realitou a také miluji
snové obrazy, kde zobrazuji své pocity a nálady.
Obrazy jsem měla možnost vystavit v ateliéru Mlejn
Ostrava, Slezskoostravském hradě na výstavě Očima
generací, ve Fakultní nemocnici Ostrava, při příležitosti
Noci kostelů a dále na Mezinárodním veletrhu výtvarného
umění ArtFest 2017 v Českých Budějovicích, Kulturním
domě v Orlové, Beskydském rehabilitačním centru LARA
WELLNESS ČELADNÁ aj.

tel.: 607 652 554
www.abyss.gallery
www.enkaustika.sk
laura.ecsiova@le-trend.sk
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art-eva.webnode.cz/
www.artmen.cz/profil
www.fler.cz/eva-fa
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Jaroslav Fanta

Vincent Fikar

Pro jeho tvorbu je typický portrét, ženský akt, architektura,
krajina i zátiší. Za motivy se vydával nejen do Čech a na
Slovensko, ale i do své oblíbené Itálie a Francie. Z technik
si vybíral zejména olejomalbu, dále kresbu tuší a akvarel.
S barvou zacházel dvěma způsoby: předměty zobrazoval
podle skutečnosti, anebo jejich ztvárnění redukoval na
bílou, černou, šedou/hnědou. Z představované skutečnosti
ho nejvíce poutal vnitřní svět postav, v městských
motivech a krajinách zase nechává promlouvat jejich
atmosféru. Předměty zachycuje v daném okamžiku a bez
dalších svědků, jako kdyby se zastavil čas. Krajina a město
tak nejsou přeplněné postavami, figury se soustředí do
sebe nebo vedou dialog ve dvojici či trojici. Přesto v jeho
obrazech nechybí smysl pro humor a pro nadsázku. Měl
zvýšený cit pro modelaci postav, který prozrazuje jeho
touhu stát se sochařem. Ta se nicméně nikdy nenaplnila,
v patnácti letech si vážně zranil ruku a teprve ve třiceti
zahájil malířská studia. Na počátku své umělecké dráhy,
v 60. letech, tvořil pod vlivem Pabla Picassa. Převážily u něj
tlumené šedomodré barvy a uvolněný, zdrsnělý rukopis.
Postupně přecházel k jemnější malbě, ale nikdy ne zcela
hladké. Další inspirační zdroj pro něj představovali malíři
G. Rouault a J. Kars. Zažil zlomové události téměř celého
dvacátého století, které ve svém díle přetavil do intimních
výřezů skutečnosti.
Narodil se 7. 8. 1919 v Praze. Zde absolvoval Figurální
malířskou školu u Otto Peterse. Od roku 1973 podnikal
opakované studijní cesty do Rakouska, Francie a Itálie.
Samostatně vystavuje od r. 1965. Jeho obrazy se nacházejí
mezi sběrateli v ČR, v mnoha evropských zemích a USA.
Krátký čas působil jako výtvarný pedagog na ZŠ. Jeho díla
byla pravidelně reprodukována v denním tisku a Česká
televize s ním natočila několik krátkých filmů. V roce 2012
vyšla jeho autobiografická kniha Příběh malíře.

Jmenuji se Vincent Fikar. Narodil jsem se 26.5 1994. Věnuji
se malbě a fotografií. Ovlivnil mě Modigliani, surrealismus
a jazz. Miluji šedou paletu. A série jež uvidíte se jmenuje
Slepé duše. Mam za sebou 15 výstav včetně Velké Británie.

www.jaroslav-fanta.com
zuza.fantova@gmail.com
tel.: +420 777 003 535
Na Viničních horách 27
160 00 Praha 6
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Lucie K. Filimonova

Veronika Fousová

Lucie Kunzová Filimonova (* 23.7.1979 v Náchodě) byla
od útlého věku vedena k lásce k výtvarnému umění
matkou Věrou Vaisarovou. V roce 1990, tedy v jedenácti
letech nad ní převzal profesionální péči Ak.mal. Ivo
Švorčík. Poté absolvovala SUPŠ v Turnově jako umělecký
rytec kovů (1995–1999). Prohloubila si zde své znalosti
v kresbě, malbě i plastice pod vedením Ak.soch. Pavla
Brožka a Ak.soch Jaroslava Marka. Po ukončení studia
pracovala jako umělecká designerka keramiky, tři roky
vyučovala výtvarnou výchovu s metodikou na střední
škole, soukromě pak portrét a figurální kresbu. Nyní se plně
věnuje tvorbě ve svém atelieru v Mladé Boleslavi.
Středem výtvarného zájmu Lucie K. Filimonové je
člověk. Je fascinována krásou těla i duše. Obdivuje
dynamické funkční uspořádání, jeho tvary a křivky. Duše
v těle ukrytá problikává v mihotavých okamžicích. Některé
náměty k ní přicházejí ve snu. Zdálo by se že je pouze
stačí zachytit na plátno. Lucie miluje dílo francouzského
symbolisty Odilona Redona. V duchu symbolismu se na
jejích obrazech často objevují okřídlení lidé, kteří jsou spíše
Ikary, nežli anděly. S oblibou zobrazuje kompozitní bytosti,
mytologické bytosti a bohy. Jsou pro ni vždy symbolem
vztahu mezi světy.
Lucie má ráda ruskou portrétní školu, do jejích portrétů
ale vždy vstupuje symbolika. Její portréty nejsou nikdy
pouhým popisem.

Od dětství čmárala do knížek. Všichni se za to na ni zlobili
a proto již v útlém věku dostala svůj první skicák. A tak to
všechno začalo .
Učitelé na ZŠ poté rodiče upozornili na určitý talent,
takže se dále rozvíjela na základní umělecké škole pod
vedením akademické malířky Anežky Kovalové a později
na VŠ pod vedením akademického malíře Svatoslava
Krotkého. Vystudovala bakalářský obor Textilní a oděvní
návrhářství na TUL, Fakulta textilní, katedra designu.
Svůj styl by charakterizovala jako dekorativní moderní
umění ovlivněné pop artem, ale na VŠ slýchávala názory,
že má svůj styl.
Do svých obrazů přenáší momentální pocity, a proto
když obraz začne, nerada od něj odchází. Tvarosloví,které
se v její tvorbě objevuje je odrazem subjektivního vnímání
lidské tváře a její prolnutí s přírodou.
Svou tvorbu úspěšně prezentovala v roce 2016
v kavárně Škoda nezajít v Mladé Boleslavi, v roce 2015
v kavárně Pikola v Šumperku a v kavárně Továrna ve Zlíně
A absolvovala výstavy v rámci VŠ:
2010 Účast na výstavě k 50ti letému výročí založení
Textilní fakulty na TUL
2010 Módní přehlídka a výstava v Severočeském muzeu
v Liberci
2009 Módní přehlídka a výstava v Oblastní galerii
Vysočina v Jihlavě
2008 Módní přehlídka a výstava v Oblastní galerii
Vysočina v Jihlavě
2007 Výstava prací technikou drippingu v Galerii Jihlava
Za svůj největší úspěch by do dnešních dnů považovala
to, že je o její obrazy zájem a staly se součástí nejedné
domácnosti.

www.filimonova.cz
Uchty@seznam.cz
instagram: luciefilimonova
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www.verunfou.portfoliobox.net/edsvt
instagram: @fous_art

47

MgA. Vilém Frič

Andrea Frídová

Ateliér Artforest výtvarníka a sochaře MgA.Viléma Friče
představuje autorské nerezové fontány, sochy a limitované
série designu určené pro exteriér a interiér.
Forma zpracování nerezavějící ocele v kombinaci
s kameny, sklem či dalšími sochami je tak zcela jedinečná.
Každá fontána je od prvotní skici až po definitivní dílo
zpracována zcela osobitě pro daný prostor a klienta
s citlivým přihlédnutím k architektuře a charakteru
prostoru, pro který je určena. Nedílnou součástí takového
díla je i jeho celkový příběh, proces vzniku, a majitel se tak
stává JEHO SOUČÁSTÍ, „kmotrem“. Díla Viléma Friče jsou
určena pro ty z Vás, kteří chtějí doplnit svoji zahradu, dům,
kancelář či reprezentativní prostory osobitými autorskými
díly. „Živé“ fontány, které autor představuje na této
výstavě, bývají doplněny vodní mlhou, kinetickými prvky,
vodopády, světlem, případně dalšími sochami. V jejich
přítomnosti můžeme naslouchat hudbě vody, „pramenu
života“, a radovat se z jeho přítomnosti, krásy a nerušeně
relaxovat. Přírodní energizující motivy, vzájemná symbióza,
obnovitelné zdroje energie a propojení současné moderní
technologie, jsou hlavním motivem autorovy tvorby.
K interiérovému designu přistupuje spíše se sochařským
ztvárněním a vždy se jedná o limitované série – originální
autorská díla koncepčně spjatá funkcí a základním
materiálovým tvaroslovím.V ateliéru u Viléma Friče
můžeme vidět i další, již hotová autorská díla, která udělají
radost Vám nebo i Vašim blízkým. Například nerezové
mísy, svícny, popelníky, sochy, kinetické sochy, designové
stoly, atd.
Jak říká sám autor: „Každý z nás je originál a to samé
platí i o mé autorské tvorbě. Neexistují dvě stejná díla.
Můžete si tedy být vždy jistí, že nikdo jiný nebude mít
stejný kousek, jako máte právě vy.“ Díla tohoto autora jsou
signována podpisem a prodávána pod autorskou značkou
VF, nebo firmou Artforest s certifikátem.

Andrea Frídová se narodila roku 1979 a pochází z Brna.
Je absolventkou Střední umělecké školy grafické v Jihlavě
a Pedagogické fakulty JČU v Českých Budějovicích.
Pracuje jako učitelka výtvarného oboru na ZUŠ.
Dříve se věnovala spíše kresbě a grafice, později našla
zalíbení v malbě.
Maluje olejovými i akrylovými barvami, z kresebných
technik převládá pastel, přírodní uhel a tuš.
Převážnou část její tvorby tvoří krajiny v různých
podobách, kreslené přímo v plenéru.
Účastnila se několika společných i samostatných výstav
v jižních Čechách a v Brně.

vilem.fric@gmail.com
tel.: +420 739 229 698
www.artforest.cz
www.artfrest.eu
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andreaskulilova@seznam.cz
tel.: 724 759 344
účet na Fleru: uživatel ADEA
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Galerie BM

Galerie PrintedArt

Základní myšlenkou galerie umění Galerie BM je seznámit
návštěvníky s pracemi současných malířů – impresionistů
a realistů, kteří představují krásu v jejím tradičním pojetí.
Na základě ohromného množství směrů v umění,
které jsou občas pro diváka pochybné a nepochopitelné,
představuje Galerie BM práce malířů, jejichž význam je již
nyní zřejmý jak milovníkům malířství, tak i profesionálním
znalcům umění.
Hlavním cílem Galerie BM je představit divákovi tradiční
výtvarné umění, které se na začátku 21. století stalo opět
prestižním a ve světě neustále žádaným.
Práce umělců představovaných v Galerií BM jsou
soběstačnými uměleckými díly. Pokud člověk není
lhostejný ke svému společenskému postavení, dokáží tyto
obrazy smysluplně vyplnit interiér jeho domu. Tyto obrazy
nejsou pouze designovým doplňkem obydlí, ale přinášejí
bezpodmínečnou krásu okolnímu světu.
Autoři děl zastoupených v Galerii BM jsou umělci, kteří
jsou uznávaní mezi uměleckými kritiky a mají svůj vlastní
jedinečný styl a charakter. Zvláštností všech děl je jejích
pozitivita. Obrazy vyvolávají pouze kladné emoce, což je
mezi současnými uměleckými díly velkou raritou.
Pro všechny umělce, jejichž díla jsou zastoupena
v Galerii BM, můžete bezpečně použít přísloví Emila Zoly:
„Dar vidět je ještě vzácnější než dar tvořit. Vidět však není
vše, je nutno vystihnout.“

Galerie PrintedArt je nová malá galerie, která vznikla
v centru pražských Kobylis a dala si za cíl zpřístupnit
současné britské umění širší veřejnosti v České republice.
Specializujeme se na originální obrazy tvořené
v limitovaných edicích uznávanými britskými autory, jako je
Sir Peter Blake, Storm Thorgerson, Patrick Huges, Annora
Spence a mnoho dalších.
Naším partnerem na Britských ostrovech je přední
vydavatel obrazů, společnost CCA Galleries, která je na
trhu více jak 40 let.
Právě v CCA Galleries v Londýně, pro kterou Jiří Zrůbek
před několika lety pracoval, se osobně seznámil s většinou
umělců a přišlo mu škoda, že tak zajímavá díla nejsou
známa doma v Čechách. Proto se rozhodl se CCA i nadále
spolupracovat a založit PrintedArt galerii.

tel. +420 722 285 786
info@galeriebm.com
Moravská 1100/34, Karlovy Vary, 360 01
Česká republika
www.galeriebm.cz
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tel.: +420 732 702 378
Galerie PrintedArt – Jiří Zrůbek
Klapkova 123/55, 18200 Praha 8-Kobylisy
www.printedart.cz
facebook: Galerie PrintedArt.cz
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Galerie Zlatohlávek s.r.o.

Jozef Gašpierik

Galerie Zlatohlávek s.r.o. zahájila svoji činnost v roce 2004
se zaměřením na prodej a nákup výtvarných uměleckých
děl a kulturních památek. Ve vybraných případech
představuje současné umělce, jejichž tvorba zapadá do
celkového profilu galerie. Ta je dána především zájmem
o klasický výtvarný projev. Majitel galerie Doc. Dr. Martin
Zlatohlávek je specialista a znalec obrazů a kreseb starých
mistrů, proto se jeho galerie soustřeďuje na prodej a nákup
uměleckých děl středověku, renesance, baroka a ve
výjimečných případech i vybraných děl z 19. a 20. století.
Galerie Zlatohlávek na pražských Vinohradech je rovněž
místem setkávání s mimořádnými osobnostmi výtvarného
světa, dějin umění a znalectví. Konají se zde besedy
s odborným výkladem nad konkrétními uměleckými díly
s ohledem na určení jejich autora, námětu či dobových
souvislostí.
Pro své zákazníky Galerie nabízí kompletní servis
při nákupu a prodeji uměleckých děl, přebírá díla i do
komisního prodeje a zhotovuje odborné posudky.
Kromě odborného posouzení děl Galerie také zajišťuje
restaurování děl, rámování obrazů a paspartování
kreseb a grafik. Poskytuje také poradenství při zakládání
a rozšiřování uměleckých sbírek.

Jozef Gašpierik (*1983) je představitelem současné
československé malby. Jeho tvorba je jasná a přímočará;
kombinované techniky sestávající ze sytých pastózních
nánosů akrylu a ve spojení se subtilní linkou tuše jsou
nezaměnitelné. Kromě plátna jako podkladového materiálu
začíná pro své obrazy využívat také dřevovláknité desky
(tzv. sololak), které narušuje vyškrabáváním a zářezy, aniž
by tím byla narušena komplexita celkového díla. Přestože
tvarovost postupně abstrahuje, nepřetržitá inspirace
kubismem je v Jozefově tvorbě stále zjevně patrná.
Nezapře se v ní ani původně studovaný obor užitého
umění, které také postupně zavádí do svého výstavního
konceptu.
V roce 2017 vyhrál výtvarnou soutěž ŠKODA ART
CONTEST. V předchozím období organizoval celkem
6 výstav, z toho 5 v Praze a 1 výstavu ve Vídni. Jeho obrazy
je možné najít na celosvětové burze s uměním ARTSTAQ.
Účastnil se řady zajímavých projektů jako zahájení projektu
Pasáž českého designu, nebo vytvoření designu limitované
edice vín pro značku ARTE VINI.

Martin Zlatohlávek
tel.: +420 724 042 963
m.zlatohlavek@volny.cz
www.galerie-zlatohlavek.cz
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www.jozefgaspierik.com
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Jiří Genzer

Elena Gergova

Od 1973 jsem během studia architektury na Stavební
fakultě ČVUT absolvoval soukromé sochařské kurzy
v atelierech sochařů Milana Váchy, Pavla Přikryla, Stanislava
Hanzíka, Ludvíka Kodyma a Karla Kronycha.
Od roku 1981 jsem pod Ochrannou organizací
autorskou realizoval v týmu řadu monumentálních
kamenných sousoší. Celkem mám v Čechách tak na
50 soch pro školy, nemocnice, hotely, sídliště, atd... (jak
bylo tehdy zvykem).
1985 účast na sochařských výstavách a symposiích,
zpočátku převážně v Čechách.
Od 1986 restaurování kamenných plastik a architektury
jako člen Asociace restaurátorů.
1987 absolvoval Dějiny umění na fakultě architektury
a pracoval jako vedoucí oddělení Projektové organizace na
Ministerstvu kultury.
Od 1990 restaurování soch i architektury i v zahraničí.
Zpočátku pro Artcentrum. A Sochařské výstavy a realizace
vlastních projektů doma i v zahraničí.
1995 Prochodil mexická muzea a pyramidy a náměty
z cest vymodeloval, zrealizoval v kameni, vystavil a sochy si
našly své nové majitele.
1997 Prochodil Himaláj a náměty zrealizoval a vystavil
a... opět úspěch.
Od 1997 začal s ledovou tvorbou. V Kanadě, Holandsku,
Belgii, Německu. V Itálii vyhrál soutěž v Pragelatu 2006
a v Roccarasu 2011.
V roce 2000 jsem se pustil do organizování
internacionálních sochařských kurzů a symposií. Absolventi
mají úspěchy a Lakeart v Černé v Pošumaví má již také
úspěšnou tradici.
Od 2001 začal s pískovou tvorbou. V Holandsku, Belgii,
Dánsku, Německu, Turecku, Španělsku. Celkem tedy asi
50 festivalů pískové tvorby a 50 festivalů ledové tvorby.
Více si přečtete na www.atelierartfest.cz v sekci
vystavovatelé.

Vystudovala obor Design, ateliér Keramika a porcelán
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (2017).
Absolvovala dvouletý rozšiřující vzdělávací program
z pedagogiky a výtvarné výchovy pro ZUŠ, ZŠ, SŠ, tzv.
pedagogické minimum, zakončené závěrečnou zkouškou
a získáním osvědčení (2017).
Lektorské činnosti se věnuje již sedmým rokem, pracuje
s dětmi od tří let až po seniory.
Sama se věnuje tvorbě keramiky, volné sochy, land art,
kresbě, malbě a fotografování.

www.jirigenzer.com
Facebook/jiri genzer
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elenagergova@seznam.cz
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Radka Glajšková

Petr V. Godothor

Narodila se na Slovensku, kde i v současné době
žije a tvoří. Věnuje se kresbě, malbě, koláži, digitální
fotografii a textilnímu designu. Je absolventkou odboru
Návrhářství a modelářství oděvů na střední oděvné škole
v Bratislavě a magisterského odboru Estetika na Univerzite
Komenského v Bratislavě. Začínala realistickým stylem
kresby i malby, který i nadále zapojuje do tvorby, no už ne
tak často. V ostatních případech používá hlavně rukopis
expresivnějšího a minimalistického stylu. To samé platí i ve
fotografii. Autorka nemá potřebu se striktně vyhraňovat
ve stylu a rukopisu. A striktně stylově jednotný rukopis
považuje spíše jako určité omezení.

Je nazýván průkopníkem tzv.bizarního surrealismu. Pracuje
v drtivé většině převážně technikou olejomalby, ale odbíhá
i do kombinovaných technik a občasných experimentů
s materiály.
Tvorba tohoto autora mnohé šokuje svou otevřeností
a složitostí témat a námětu. Obrazy působí dekadentně
až krutě, nicméně při delším stráveném čase před plátny
diváci objeví, ze první dojem klame.
Prace skrývají kódované vzkazy jsou plné jinotajů
a skrytých významů, jez jsou na první pohled skryty.
Nechte se tedy vtáhnout do světa neexistujících světů,
postav a bytosti, jez lze spatřit pouze na plátnech autora..
Irenne H. H.

Výstavy:

2017 Art Fest České Budějovice
2017 Ž
 eny, ktoré tancujú s jedným vlkom. Kafé Lampy,
Bratislava
2016 Výstava obrazů, Reštaurácia Fine, Malacky
2015 D
 okonalost v nedokonalosti. Palác Forum, Václavské
náměstí, Praha 1
2013 Č
 asem. Kaštieľ Malacky
2012 D
 okorán. Mestské centrum kultúry Malacky
2007 M
 ódní přehlídka a prezentace kresebných prác
Združená stredná škola odevná, Bratislava- Ružinov

radka-glajskova.webnode.cz
www.facebook.com/radkaglajskovaART
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petr@gothica-bohemica.com
tel: +420 602 977 937
www.godothor.com
www.facebook.com/petr.vasicek.779
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Monika J. Grabowska

Kate Grishakova

Malbu studovala v Polsku u významného profesora
Janusze Kaczmarského. Magisterská práce: Malíř Grzegorz
Bednarski a výstava obrazů Divadlo Madon (s výborným
prospěchem). V průběhu studií spolupracovala s kulturními
a literárními časopisy: Androdyne a Portret.
Nyní se věnuje mj. ilustracím, obálkám dětských knih
a grafickým projektům.
V současnosti maluje převážně akrylovou technikou.
Zajímá se především o barvu, hledání prostoru, kompozice
a světla. Inspiraci hledá u velkých malířů: Piotra
Potworowského, Nicolase de Staela, Francise Bacona
a Georgese Braquea...
Poslední cyklus obrazů se zaměřuje na světelné reflexy.
Hledání barevné palety ve světě paprsků a odrazů. Jedním
z významných podnětů byl obraz Katedrála Františka
Kupky.

Volám sa Kate Grishakova. Som ruská maliarka a poet.
Moje maľby sú živé s jasnými farbami a nesú sa v štýle
impresionizmu. Skladám básne, ktoré sa vyznačujú
kontrastom a emocionalitou. Odrážajú moju nekonečnú
lásku k ľuďom a životu.
Narodila som sa 21. novembra 1994 v mestečku
Zhukovsky neďaleko Moskvy. Veľa cestujem a neustále
hľadám niečo krásne, živé a nadsvetské. Zmyslom
života je pre mňa život samotný vo svojej jedinečnosti
a nepredvídateľnosti. Písať básne a maľovať som začala
v detstve a tieto dva pre mňa neoddeliteľné talenty ma
sprevádzajú počas celého života. Nevedela by som si
vybrať len jeden z nich. Keď príde inšpirácia, tvorím obrazy
a píšem básne.
Predtým, než som prišla do Bratislavy, som 8 rokov
študovala maliarstvo na umeleckej škole v Rusku.
V roku 2012 som ukončila matematickú školu
s vyznamenaním a po nej nasledovala Ruská
ekonomická univerzita G. V. Plechanova v Moskve, ktorú
som absolvovala tiež s vyznamenaním v roku 2016.
Špecializujem sa na oblasť inovácií. Chcela by som širiť
a spravovať umenie, v ktorom by som rada uplatnila
inovatívne technologické prvky. Názov mojej záverečnej
diplomovej práce je "Projekt umeleckej galérie ako
inovatívneho prvku v Bratislave." Do Bratislavy som prišla
v roku 2015 prostredníctvom zahraničného pobytu a našla
som tu neskutočnú inšpiráciu, takže som sa rozhodla
pokračovať tu vo svojom magisterskom štúdiu v študijnom
programe "Všeobecný manažment" na Ekonomickej
univerzite v Bratislave.
Bratislava je pre mňa miesto, kde sa moje životné cesty
zjednotili do jednej.

monikajgrabowska.blogspot.cz
www.facebook.com/MonikaJGrabowska-233984650306381/
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Sylwia Hacieja

Jan Hachran

Malířka pocházející z polského Krakowa vystudovala
užitkovou malbu v ateliéru ak. mal. Jaroslava Kláta na
Soukromé Střední Umělecké Škole Designu v Praze.
Pote studovala malířství v Polsku - bakalářské studium
v Kolegium Sztuk Pięknych v Kazimierzu Dolnym nad
Wisłą, a magisterské studium na Univerzitě Marii-Curie
Skłodowskiej v polském Lublinie pod vedením prof. um.
Tomasza Zawadzkiego. Kromě malby se Sylwia Hacieja
věnovala grafice, sochařství, keramice a uměleckým
instalacím, a aktuálně se věnuje také fotografii.

Dovolte mi, abych se představil – jmenuji se Jan Hachran,
jsem samostatný mladý malíř a výtvarník, který díky svému
studiu židovsko-křesťanské mystiky, evropské esoterické
tradice a historie vkládá do současného umění nový směr.
Mým cílem je vytvořit něco nového, krásného, tajemného,
něco, co má v sobě mytologický příběh, a také něco, co
člověka jako jednotlivce a tím i lidstvo jako celek duchovně
povznese. Můžete si vybrat jakékoliv mé dílo – každé je
originální svým pohledem na svět, ale zároveň v sobě
každé nese poselstvím o něčem velikém, tajemném
a duchovním, co nás všechny převyšuje. Troufám si říci, že
má díla jsou novodobá, ale přece jen zvláštní.
Jedinečné zpracování nabízí sérii různých obrazů, avšak
téměř žádný není osamocen, ale je součástí většího cyklu
jiných obrazů, které s ním však souvisejí a zároveň jeho
význam doplňují a povyšují. Díla jsou vedena v pozitivním
duchu a dávají energii všem svým divákům, neboť platí
jednoduchá teorie, že když do nějaké věci vložíte obrovské
množství práce, času a energie, tak tato energie následně
z díla vyzařuje pro jiné lidi, kteří ji potřebují. Některé mé
obrazy již mají své spokojené majitele, např. ve Švýcarsku
a Německu.
Působivý a hodnotný formát má moc rozjasnit jakýkoliv
interiér. Pokud mu dopřejete nasvícení přímým světlem,
rozzáří se navrstvené zlato a obraz vydá krásný efekt.
Kromě sítotisku na zlatou fólii zahrnuje má tvorba
i pestré spektrum dalších výtvarných aktivit, včetně
designových dámských šátků, práce se sklem, knižních
ilustrací nebo výroby kovových pánských doplňků, jako
jsou například manžetové knoflíčky, spony do kravaty nebo
odznaky do klopy. Pracuji i s historickými a tradičními
tématy a při zpracování svých výrobků využívám tradiční
česká řemesla.
Za sebou mám už několik různých výstav a mé obrazy
můžete již najít ve sbírkách v naší zemi i v zahraničí.

Malířská tvorba Sylwii Hacieji, je rozdělena do čtyř
témat nebo-li námětů:
Plavidla prolínající se vodní hladinou.

V obrazech je znázorněno snoubení lodí a vody, nebo-li
vztah mezí přírodou a konstrukci plavidla. Plavidla prolínající
vodní hladinu zanechávají barevnou stopu, kterou se
autorka snaží s přesností zachytit v svých pracích.
Proměna světla v krajině.

Malířské pátraní po barevné hře světel v proměně krajiny
na zlomku dne a noci, která je vlastně „zavěšená“ na
hranici nokturna.
Portrét ženy.

Cyklus obrazů „Portrét ženy“ se vyznačuje hlavně
individuálním přístupem k portrétované osobě, který je
zřetelně viditelný v různorodosti barevných provedení
a jejích formě emočního znázornění – od expresivní,
psychologické až dokonce surrealistické. Každá žena má
vlastní vnitřní nádhernou barvu (auru), kterou vyzařuje
a tím doplňuje vnější krásu a Sylwia vzala si za úkol uchopit
a zdůraznit toto spojeni v portrétu.
Topografie prostoru (místnosti).

Malířská konfigurace místnosti, která zohledňuje její tvar,
barvu a vzájemné vztahy objektů umístěných v daném
prostoru.
Více si přečtete na www.atelierartfest.cz v sekci
vystavovatelé.

sylwiahacjejart@gmail.com
www.sylwiahacieja.com
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hachran.obrazy@seznam.cz
tel.: +420 723 987 294
Na Výsluní 363
403 23 Velké Březno
www.janhachran.cz
61

Karel O. Hájek

Pavel Hajko

Narozen v roce 1963 v Ústí nad Labem. V letech 1986
až 1989 absolvoval soukromé studium u akad. sochaře
Rudolfa Wölfela. Od roku 1988 na volné noze.

Je jedna dedina, niekde na planéte, ktorá sa podobá na
banátsku dedinku Kovačicu, má aj rovnaké meno. Tá
dedinka má podobné vlastnosti, má skoro rovnaký kostol,
vôkol neho zoradené domčeky, podobné polia, rastliny,
stromy, ľudí a zvieratá, ale má inú atmosféru, iné farby, iný
rytmus. Tou dedinou panuje velikánsky kohút, silný vták
pestrých farieb, silného tela, svalov a hrdla, rozkvitnutého
hrebeňa a ešte silnejšieho hlasu, ktorým zobúdza
obyvateľov, pozýva ich osláviť život, krásu a úrodu, ktoré
sú všade vôkol ních. S tým hlasom on pozýva aj na
súboj, zverejňuje svoje mužské víťazstvo, demonštruje
svoju prevahu. Niekedy kohúta, predsa možno prehnane
sebavedomého, zvíťazia ľudia, ženy, zaviažú ho, zavraždia,
alebo ukrižujú, ale jedno je isté, on je hlavnou osobou,
on je v strede všetkých dianí, okolo neho sa všetko točí.
Tá virtuélna dedinka Kovačica veľmi je podobná mýtickej
dedinke Makondo z románu Gabrijela Garsija Markesa
Sto rokov samoty, žije v dielach maliara Pavla Hajku,
pravdepodobne najlepšieho a najoriginálnejšieho živého
predstaviteľa kovačickej insity, maliara v najkrajších rokoch
a dostatočnej maliarskej a životnej dospelosti, vycibreného
štýlu a zvláštného kreatívneho jazyka a filozofie, že
predstavuje silný most medzi insitným umením Kovačice
v minulosti a umeleckou tvorbou v budúcnosti.
Pavel Hajko (1952) narodil sa v dedinke Kovačica, oázy
Slovákov v Banáte, dedinke, ktorá je veľmi zvláštna a od
60. rokov až dodnes známa na celej planéte po insitnom
umení. Mal šťastie, že si od mladosti povšimol maľovanie
od jedného z najlepších insitných maliarov z Kovačice
Martina Jonáša, od ktorého zdedil originalitu a prístup
k téme, ale prebral aj niektoré symboly plodnosti na
svojich obrazoch; klas kukurice a tekvicu. A možno sa od
neho naučil i komunikovať s oblohou. Všetko ostatné, čo
sa môže vidieť na jeho obrazoch je originálne a jeho.

Výstavy 1989–2010

Ústí nad Labem (T-Galerie, Dílo, Muzeum, Palác Zdar),
Teplice (galerie Paegas), Duchcov (Zámek), Brno (Dům
techniky), Praha (galerie Na Nábřeží), Vídeň ( galerie Stern)
Návrhy a realizace

Kovaná plastika před vstupem arciděkanského
Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí n. L. (1995),
Architektonické řešení vietnamské ambasády v Praze
(1996), Architektonické řešení interiérů DP v Ústí nad
Labem (1997), Architektonické řešení rezidence Thajského
království v Praze (1998), Pamětní deska Heinrichu
Lumpemu, zakladateli Zoo Ústí nad Labem (2009),
Pamětní deska Viktoru F. Hessovi, objeviteli kosmického
záření, Ústí n. L. (2012)
Ocenění

Grand prix FOR ARCH, za řešení interiérů, (2000)
Zastoupení v soukromých sbírkách

Česko, Německo, Rakousko, USA
Nejčastěji používané techniky

odlévání – bronz, cín,
zpracování skla – fusing, pate de verre

atelier.hajek@centrum.cz
tel.: +420 604 511 901
atelier: Stará 45A
400 11 Ústí nad Labem
www.hajekatelier.cz
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pavel.hajko@gmail.com
tel.: +421 908 531 187
Turcianske Teplice
Dolna Stubna
Stubnianska 33/59
www.pavelhajko.com
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Jindřiška Hanáková

Pavlína Hanušová

Malovat a tvořit jsem začala před pár lety při změně
své životní cesty. Nejprve jen tak tužkou na papír, avšak
posléze se má tvorba dále rozvila do jiných technik a stále
se rozvíjí dle inspirace.
Maluji převážně obrazy energií vnímané na základě
pocitů, barev a obrazců, většinou ve formě mandal, které
někdy doplňuji o vlastnoručně vyrobené šperky nebo
o minerály a polodrahokamy, jejichž energie je v souladu
se ztvárněným tématem. Maluji nejen pro sebe, ale
i obrazy energií pro konkrétního zadavatele, pro jeho téma
a životní cestu.
Mám ráda přírodu, bylinky, květiny a jejich vůni.
Má tvorba mi i zde pomohla k jejich většímu vnímání
a dovedla mne k výrobě přírodních krémů pro mne
a na zakázku pro ty, kteří hledají osobní vyjádření pro ně
samotné, s esencí macerátů z bylin a květin vlastní výroby,
ale především energie pro daného člověka.
Malování a vůbec celá tvorba mi přináší radost
a naplnění, je pro mne terapií, vyjádřením, inspirací
a především možností vnímat život z jiné perspektivy.

Pavlína Hanušová se narodila v roce 1972 v Nymburce. Žije
a tvoří ve svém studiu na Kolínsku. Pracuje s barvami, tvary
a strukturami, ale pod jejíma rukama nevznikají sochy ani
obrazy na plátnech, ale dekorace, kytice, florální obrazy
a objekty.
Vystudovala zahradnickou školu v Praze a v roce
2000 následovalo studium na soukromé floristické škole
v Hradci králové, dnes Střední škola vizualní tvorby, kde
o dva roky později získala titul Mistr florista.
Následovala řada seminářů, z nichž nejzásadnější pro
její práci byl v roce 2005 čtrnáctidenní vzdělávací seminář
Exklusiv floristik pod vedením německého mistra floristy
Andrease Fabera, lektorem německého svazu floristů
FDF. V roce 2017 se účastnila prestižního semináře
Gregora Lersche, uznávaného mistra floristy, který pořádá
své semináře po celém světe, a vydal i několik knih
o floristickém designu.
Od mládí ji přitahovala příroda ve svých různých
podobách, stromy, květiny, traviny a v posledních letech
hlavně léčivé byliny. Okouzlení přírodou vnímá stále
intenzivněji.
Ve své tvorbě používá kromě přírodních materiálů jako
je dřevo, kůra, mech i materiály recyklované, jako třeba
plastové láhve, dráty a jiné netradiční materiály.
„Ráda vnáším přírodu do našich životů a pomádám tak
vytvářet krásno a přijemno kolem nás ale i v nás.“

tel.: +420 775 087 088
jindra.hanakova@seznam.cz

romanpavlina@seznam.cz
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Jana Hastíková

Jan Hejtmánek

Umělecký keramik, výtvarník
První setkání s keramickou hlínou bylo v osmi letech,
kdy začala navštěvovat keramický kroužek na Domě dětí
v Hluku pod vedením paní Marie Sobkové.
Studovala na ISŠ v Luhačovicích, obor
uměleckořemeslné zpracování keramiky a kamene.
Bydlí v Babicích, kde má i svůj ateliér.
Věnuje se volné plastice, tvorbě soch, kachlů, ale
i menších dekoračních i funkčních předmětů. Výrobky jsou
vhodné jak pro interiér tak i exteriér. Velkou částí její tvorby
je zahradní keramika. Díla především ze šamotové hlíny,
kameniny pálí v elektrické peci a od podzimu 2013 i v peci
na dřevo. Tento výpal je velmi zajímavý neboť každý je jiný
a neopakovatelný.Šlehající plameny nechají na keramice
nesmazatelnou stopu a je vždy překvapením jaký obraz
vytvoří.
V jejich dílech se odrážejí sny, nálady, touhy... Velkou
inspirací je pro ni příroda a člověk jako její součást,
žena v nejrůznějších podobách. Žena-matka, ženamilenka, žena-víla, jejichž podoby vtiskla do plastik nebo
vymodelovala do soch z nichž sálá smutek a křehkost;
opakem socha hýřící barevností.

Narodil jsem se v Chrudimi, kde jsem také vyrůstal.
Již od mala jsem rád kreslil pastelkami a obyčejnou
tužkou, barvy mě nikdy nebavily.
K malování jsem přičuchnul v létě 2015 a úplně mě to
pohltilo.
Soustředím se na malbu akrylovými barvami na plátna
všech rozměrů. Mezi mé další zajímavosti patří malba na
plátěné tenisky.
Zkoušel jsem experimentovat i s malováním pomocí
sprejů, tz spraypainting.
Miluji detaily v obraze, vždy se na ně soustředím až při
finálním dokončování obrazu a baví mě to.
Moje obrazy akrylem vznikají tz podmalbou, tvořím
jednotlivé vrstvy a až nakonec finální detaily.
Kdybych měl zmínit nějaké téma, které nejčastěji maluji,
tak to bude určitě z oblasti filmů, konkrétně filmové
postavy, potom jsem zkoušel malovat i zvířata.
Vybírám si předlohy zajímavé, hlavně aby tam byl
kontrast barev, mám rád barevnost.
Do budoucna bych chtěl zkusit malbu olejovými
barvami, ale ještě nenastal ten správný čas.

Výstavy

autorské:
Hrad Buchlov 2002, Břeclav 2005, Babice 2008
účast na kolektivních výstavách:
Dolňácké slavnosti, Hluk 1999, 2002, 2005; Vizovice ,
zámecká galerie 2003; Olomouc, galerie Rubikon 2005;
Bzenecký salon 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015; Ambit art, Praha 2011, 2013
nyní k vidění:
Galerie Rubikon, Olomouc, Galerie Skřivánkovi, Zlín,
Galerie Kincová, Zlín, Galerie Zlaté Rybky, České
Budějovice

jana@naluzi.eu
tel.: 723 217 037
Jana Hastíková
Atelier LUŽA
www.naluzi.eu
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hejtminek18@seznam.cz
tel.: 602 732 408
https://www.facebook.com/H8miart-1791139501136793/
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Jiří Holub

Tomáš Holub

Do roku 1955 žil v Lazech u Valašského Meziříčí,
potom v Otrokovicích. Je vyučen provozním
elektromontérem. Maturoval na SPŠ strojní ve Zlíně,
obor stroje a přístroje v elektrotechnice. V roce 1985
dokončil tříletý Institut výtvarné fotografie u prof. Birguse.
Pracoval v otrokovickém Svitu jako vedoucí výtvarník
v oddělení propagace. Po revoluci v roce 1992 se stal
spoluzakladatelem tiskárny HART PRESS, spol. s r.o., odkud
odešel v roce 2004 a od té doby se plně věnuje řezbářské
práci. S řezbařinou začal v roce 1977 a s výjimkou let 1992–
2004, kdy byl zcela zaneprázdněn podnikáním v polygrafii.
Ve své tvorbě propojuje řezbářské řemeslo
s dekorativními prvky s přírodními motivy. Nejčastěji
používá materiál jako je lípa, dub, jasan, javor, ale i topol,
jilm, modřín a okrajově i další druhy dřeva. Při povrchové
úpravě aplikuje výraznou barevnou patinu. V současné
době spolupracuje s dalšími řemeslníky – kovářem
a vitrážistou.
V minulých letech se zúčastnil řady jak klubových,
tak i samostatných výstav na Moravě. Jeho práce jsou
i v soukromých sbírkách v Německu a Kanadě. Spolu
se svými kolegy výtvarníky organizuje dnes již populární
Otrokovický salón a sochařská sympózia. V roce 2011
založil Občanské sdružení Rozumění, dnes zapsaný spolek
Rozumění. Organizuje různé výstavy a účastní se dalších
výtvarných aktivit.

Žiji a tvořím v Bělé pod Bezdězem.
Zabývám se zejména tvorbou autorského šperku, kde
rozvíjím unikátní technologie eloxování hliníku. Tíhnu
k minimalistickému projevu. V detailu u mě vládne
jednoduchá, hravá, ale důmyslná estetika, v celkovém
pojetí jsou však mé šperky spíše výrazné až extravagantní.
Krom designu šperku navrhuji interiéry a věnuji se
výtvarné činnosti.
Zkrátka tvořím, tedy jsem:-)
Na Art Festivalu představím zcela novou řadu výtvarných
děl, zpracovaných originální technikou štukové malby,
jejíž původ lze vystopovat až do období renezance. V ryze
současném pojetí vytvářím tak abstraktní mnohovrstevnaté
struktury, které kombinuji s dalšími materiály do asambláží.

www.rezbar-holub.wz.cz
www.rozumeni.cz
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tomas@tomasholub.com
tel..: +420 603 208 579
www.tomasholub.com
www.instagram.com/tomasholub_com/
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Martin Hruboš

Soňa Hubáčková

Narodil sa v roku 1989 neďaleko dedinky, v ktorej dodnes
býva. Venoval sa hudbe, konkrétne hre na husliach na
ľudovej škole umenia. Tiež navštevoval výtvarný odbor,
ktorému ostal verný aj v druhom stupni štúdia, počas
strednej školy. Samozrejme aj hudba ho sprevádzala počas
Strednej Priemyselnej Školy Elektrotechnickej v Bratislave,
na ktorú sa dostal po základke. Bol to pre neho nový svet.
Technické zázemie, ktoré sa tam snažil nadobudnúť v ňom
vzbudzovalo nové pocity. „V kolektíve som napredoval vo
svojej kreatívnej činnosti,“ uvažuje.
Paradoxne bol medzi nimi jeden z mála s nadaním
v takom umeleckom smere. To sa dalo pri technickom
odbore, aký študoval, očakávať. Napriek tomu ho to
nerobilo až tak výnimočným. Paradoxne pravdu začal
chápať až neskôr. Snažil sa orientovať aj vo svojom
svete citov, že je súčasť kolektívu, kde má oporu a každý
svoje špecifické schopnosti. Všetko toto ho viedlo
k oboru Obrazová a zvuková technika, kde na strednej
škole pričuchol filmovému zázemiu a technológii tomu
prislúchajúcej. Dalo sa to chápať ako vyústenie jeho
tvorivosti i zamerania na hudobnú a výtvarnú oblasť. Jak
úspešne skončil priemyslovku, tak sa chvíľu snažil uplatniť
v bežnej realite, no viedlo ho to istými šľapajami na vysokú
školu. Už tu ho to ťahalo za zraky k fotografii, najprv síce
digitálnej. Prijali ho na Vysokú Školu Múzických Umení
do Bratislavy. Bol to odbor Zvuková skladba. „Áno, tuna
prispela k rozhodnutiu moja hudobná stránka,“ spomína.
Avšak na pozadí sa vyvíjala spomínaná fotografia.
Jeho videnie sa začalo profilovať ani nie krátko po začatí
štúdia na výške. Prešiel postupne k fotografii na analóg.
Čiernobiely film, alebo farebný negatívny film sa mu zazdal
remeselne prívetivý. Prišli prvé fotky ulice. Prvé portréty. Ale
aj krajinky. Toto všetko sa zbehlo celkom rýchlo.
Více se dočtete na www.atelierartfest.cz v sekci
vystavovatelé.

Malovat jsem chtěla od dětství, milovala jsem zvířata,
pohádky a příběhy plné zázraků, příběhy s dobrým
koncem. Pod vedením zkušených výtvarnic jsem začala
zkoušet různé malířské techniky, nejvíce mi však vyhovuje
olejomalba na plátno nebo kartonové, dřevotřískové
či dřevěné desky. Svoje sny, humor a vlastní příběhy
nyní dávám do svých obrazů. V případě, že mě zaujme
obraz mistrů, snažím se volným způsobem tento obraz
namalovat. Nejedná se mi o přesnou kopii takového
obrazu, ale o vyprávění, protože každý obraz musí něco
vyprávět. Může to být příběh, nálada malíře nebo svědectví
o minulosti, krajině či lidech. Povídání o myšlenkách autora
nebo pozvání do světa fantazie.
To vše se snažím vidět kolem sebe i uvnitř sebe a předat
to dál oku diváků. Mám radost, když obraz někoho
osloví, potěší oko, srdce, nebo vyvolá úsměv na tváři,
nebo i nesouhlas, neboť i to patři dialogu s divákem. Sny
i úsměvy, výměna názorů i pohledů jsou pro mě důležitou
součástí života.

matohrubos@gmail.com
martinhrubos.sk
instagram: @martinhrubos
www.flickr.com/photos/51032250@N07/
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r2d2.sun@gmail.com
www.artsun.estranky.cz
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Eva Hubálková

Jana Hůlová

Ing. Eva Hubálková vystudovala VŠE. Narodila se a trvale
žije v Praze, ale má velmi silný vztah i k Orlickoústeckému
kraji, kde vlastní společně s manželem rekreační chalupu.
V profesním životě se věnovala zpracovávání informací
v ÚBOK, měla vlastní firmu na výrobu státních vlajek
a posledních patnáct let pracovala jako učitelka jazyků.
Ačkoliv nemá žádné formální výtvarné vzdělání, svou
potřebu výtvarné činnosti realizovala navrhováním a šitím
oděvů, prací s textilními materiály, ručními pracemi.
Ve svém volném čase se výtvarnou činností –
malováním – zabývá od roku 2013. Používá různé techniky,
převážně olejomalbu, vyzkoušela i malbu špachtlí, věnuje
se kresbě tužkou, suchým pastelem, enkaustice, malování
obrázků na keramický materiál. Zobrazuje krajiny v různých
denních i ročních obdobích, město i vesnické motivy,
vodu. Její velkou zálibou je fotografování. Své fotografie
z cest, z chalupy i dalších míst, která navštěvuje, využívá
jako inspiraci i předlohu ke své tvorbě.
Od roku 2013 absolvovala řadu výtvarných kurzů
nejrůznějších výtvarných technik, nicméně zůstává
v mnoha směrech samoukem. Zúčastnila se několika
společných výstav v Ústí nad Orlicí a v Praze ve středisku
Ingarden, kde dochází do kurzů olejomalby.

je čistý samouk, milevská rodačka, kterou baví své pocity
přenášet ve voskových barvách na papír, tzv. vyžehlit
své pocity, nálady a radosti. Učarovala ji enkaustika a její
možnosti barvy vzájemně prolínat a vrstvit. Nijak ve své
práci neskrývá hlavní pracovní pomůcku, kterou je žehlička
a ráda využívá ve svých obrázcích její tvar a možnosti
násobení tohoto základního tvaru.

e.hubalkova@seznam.cz

janice429@seznam.cz
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Výtvarný ateliér Lenky
Husárikové Babylonie.cz
Místo, kde řešíte jen barvy a tahy.

Je celkem jedno, jestli chodíte na výstavy a máte své
oblíbené malíře, nebo jestli jste s uměním skončili v 9. třídě
při výtvarce.
V Babylonii začnete přesně na té úrovni, kterou
potřebujete, a pokračujete vlastním tempem. Vždycky si to
ale užíváte a vidíte pokroky. Pomáhají nám přitom 3 věci:
Pomůžeme vám vybrat pravý kurz.
Máme dost času na každé dílo.
Milí a zkušení lektoři.
Co zapomenout na všechno kolem a namalovat
obraz?

Naučíte se míchat barvy, vnímat tvar a vyjádřit materiál.
Tak, abyste dokázali všechno, co vidíte, také zachytit.
Protože od poctivě zvládnutého řemesla je už jen krůček
k umění :-).
„Nikdy bych nevěřila, že to dokážu,“ říkají naši studenti.
Nejdřív sotva držíte štětec, ale pak namalujete obraz.

Jiří Chmelař
Žiji a tvořím v Čechách u Přerova, ale značnou část svého
mládí jsem prožil v malebné horské oblasti Jeseníků, a to
do jisté míry ovlivnilo i mou tvorbu. Touha malovat byla
vždy silná, a tak maluji s jistými přestávkami prakticky od
mládí. Mé obrazy jsou výsledkem individuálního studia pod
vedením malíře Jana Hladkého z Uherského Hradiště.
Sám sebe neřadím k žádnému výtvarnému směru. Na
obrazech se snažím především zachytit neopakovatelnou
atmosféru místa, a tímto způsobem tak navodit určitou
náladu u diváka. Velmi obdivuji práce impresionistů a jejich
díla jsou mi mnohdy inspirací.
Mou nejčastěji používanou technikou je olej a pastel. Do
roku 1989 jsem svá díla vystavoval jen v České republice
na společných výstavách. Od roku 2004 vystavuji
i v Německu a Rakousku. Svou tvorbu prezentuji i na
mnoha mezinárodních webech. Takto se dostala některá
má díla i do sbírek za hranice republiky, a to například do
Německa, Rakouska, Itálie, Chorvatska, Anglie, Austrálie,
USA či Kanady.

„Kdo se učí malovat, učí se i dívat. A to vám změní
život.“

V kurzech pro začátečníky učíme ráno, večer i o víkendu
kreslení, malování, grafiku i uměleckou fotografii. Učíme
malé i velké výtvarníky.
Chcete kreslit tužkou, nebo si hrát s barvami?

9 z 10 studentů v přípravných kurzech uspěje u talentovek.
Všechno, co slyšíte, rovnou sami zkoušíte.
6 míst v kurzu, lektoři se věnují přímo vám.
Více než 2000 studentů prošlo Babylonií.
Přijďte k nám malovat. Naučíme vás řemeslo, umění pak
bude na vás.
Máme vám připravit stojan?

www.babylonie.cz
tel.: +420 775 628 628
Výtvarný ateliér Lenky Husárikové,
Babylonie.cz
Přemyslovská 11, 130 00 Praha 3
info@babylonie.cz
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tel.: +420 737 018 318
jch.amart@centrum.cz
www.olejomalba-chmelar.cz
Čechy 42
751 15 Domaželice
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Zbyněk Jablonecky

Anna Jakubíková

Výtvarník, autodidakt věnující se malbě od roku 1999.
Výstavy maleb např. v Praze (2000), Vídni (2001), v roce
2002 několika měsíční studijní cesta po Izraeli, kterou
zakončily dvě výstavy v Metulle (North Israel). V roce
2005 souhrnná výstava prací z let 2000–2005, a to více
než 300 obrazů vystavených najednou ve dvou galeriích
a evangelickém kostele v Bílině. Stylem se pohybuje od
realismu po abstraktní stylizace ovlivněné graffity stylem
a kaligrafií. Věnoval se i street artu, tetování a designu
originálních textilií.
Od roku 2006 se zaměřil především na zakázkovou
malbu a airbrush jako externí spolupracovník na designové
úpravě auto-moto, tzv. custom painting, ...a zároveň se
věnuje PC grafickému designu pro reklamní agenturu.
Od roku 2010 se opět věnuje především volné malbě,
a to jak pastelem, tak znovu i olejem a především akrylem.
Vznikají jak plenérové, tak i ateliérové malby krajin a měst
se zvláštní atmosférou. V poslední době maluje hlavně
velkoformátové akrylové portréty ve stylu černobílého
fotorealismu. Jeho obrazy jsou zastoupeny v soukromých
sbírkách v Evropě, Izraeli, USA, Kanadě i Japonsku.

Je absolventkou strednej ekonomickej školy, viac ako
20 rokov podniká a pracuje ako ekonómka.
Jej túžba a detský sen o maľovaní sa splnil v roku 2011
absolvovaním lektorského kurzu enkaustiky a získaním
certifikátu. Umenie ju fascinuje a posúva v jej snoch ďalej.
Inšpiráciu hľadá a nachádza všade vôkol seba a rada
experimentuje. Skúša aj iné techniky, kresbu uhlíkom,
akvarel a v poslednom období maľbu olejom a akrylom.
Miluje dravú prírodu, nežné kvety, morské scenérie,
dokonalosť japonských záhrad, otvorený vesmír, hudbu vo
všetkých jej podobách, najmä francúzske šansóny.
V roku 2017 absolvovala kurz olejomaľby portrétu
u maliara Alexandra Pavlova, otvorila ateliér ANJA, kde
robí rôzne kreatívne kurzy a zúčastnila sa 5. ročníka
medzinárodného veľtrhu Artfest v Českých Budejoviciach.
V apríli 2018 sa zúčastnila viacdňového kurzu
u Miloslavy Havlíčkovej.
Pravidelne, už niekoľko rokov, robí minikurzy enkaustiky
v Kúpeľoch Nimnica.
Svoje diela prezentovala na viacerých
samostatných i kolektívnych výstavách. Tento rok bola
spoluorganizátorkou 1. ročníka Púchovských artformácií.

jablonecky@gmail.com
jabko.jablonecky@seznam.cz
www.facebook.com/jablonecky
www.instagram.com/jabko_jablonecky/
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annajakubikova1313@gmail.com
tel: +421 905 731 949
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Soňa Janatová

Alena Jančová

Původem Moravanka, pocházím z Břeclavi a nyní žiji na
severu Čech, v malé obci Slaná na Semilsku, kde maluji
a tvořím.
Intenzivněji se malování věnuji od roku 2010. Poté,
co děti dospěly a odešly z domu a já chtěla nějakým
způsobem vyplnit volný čas, jsem se přihlásila na kurz
malby v Praze. Zkoušela jsem různé techniky malování
a kreslení, hodně jsem se učila i sama pomocí videí na
internetu a později absolvovala ještě kurz technikou Dry
Brush (suchý štětec) a v neposlední řadě i kurz pastelem.
Některé z mých obrazů jsou malovány akvarelovými,
akrylovými nebo olejovými barvami. Neupřednostňuji
žádné médium ani techniku, tvořím podle momentální
nálady a rozpoložení, takže takto vznikají mé díla, ať už to
jsou krajinky, květiny, portréty lidí či zvířat, nebo abstrakce.
Mimo malování se občas věnuji tvorbě z Powertexu
a mezi další mé koníčky patří i fotografování.

Alena Jančová se narodila v Praze v roce 1983. Asi ve
třinácti letech se začala věnovat své tvorbě více. Důraz
kladla autorka zprvu na menší figurální motivy, ze kterých
vzniká v pozdějších letech její první koláž. Akrylové barvy
začala Jančová využívat ve své tvorbě v roce 2004,
s příchodem na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze,
kde začala studovat obor umělecký keramik. Technikou
akrylových barev maluje autorka dodnes. Oblibu si našla
i v grafických technikách.
Do dnešní doby namalovala autorka několik desítek
obrazů, kterými sklidila na výstavách veliký ohlas. Mnoho
autorčiných obrazů je zastoupeno v soukromých sbírkách.
V roce 2010 se na jedné ze svých výstav autorka seznámila
z významným českým historikem umění univ. prof.
Miroslavem Klivarem, který autorku ocenil a zařadil ji do
výtvarného směru L’art brut.
Členství

Sdružení výtvarníků České republiky, Praha, 2012
Výstavy

ČR, Itálie, Nizozemsko, Francie

Sonja.Klein@seznam.cz
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Ajax.J@seznam.cz
tel.: +420 724 769 267
www.alijanc.cz
Sartoriova 60/12
169 00 Praha 6-Břevnov
eva.polakova@ptpgroup.eu
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Františka Janečková

Jakub Ječmínek

Františka Janečková je malířka a terapeutka, žila 35 let ve
Francii a v roce 2011 se vrátila do vlasti, kde její největší
vášní je kreativní malování.
„Klíčem k mým obrazům je pojem ‚energie’. Abych
mohla začít malovat, musím cítit krásnou energii (její
proudění, vibraci, záření, pohyb a kvalitu). To je moje
inspirace a to pak maluji a dávám do obrazů tak, aby se
mi energie zpětně, jako v zrcadle, vracela. Tato energie je
příjemná a já si s ní mohu hrát hodiny a dny dokud není
obraz hotový. Ve finále obraz dělá dobře mně i divákům,
hladí nás to po duši, zvyšuje nám vibraci a vylepšuje kvalitu
naší vnitřní nálady, našeho naladění na svět. Tématicky se
nyní nacházím v období, ve kterém se v mých obrazech
věnuji hlavně ‚ženské energii’. Mám pocit, že v dnešní
době je tato energie velmi zapotřebí, a tak z mých nových
obrazů září něha, jemnost, citlivost, objímání, ochrana,
péče, přijímání, senzualita, otvírání i tajemství.
Prohlédněte si mé obrazy a vžijte se do nich, jakmile
vás jeden zaujme, stane se pro vás vzácnou výživou, dodá
vám energii, kterou potřebujete. Vybraný obraz je zrcadlo
vašeho vnitřního života a budete-li ho mít doma na zdi,
jeho vibrace vás bude harmonizovat.“

Malba je mé životní poslání, přestože jsem nikdy
nestudoval uměleckou školu. Vždy mě provázela životem
při všech mých činnostech. Nakonec toto nutkání natolik
převládlo, že jsem se jí začal věnovat na plný úvazek.
Zabývám se malbou přírodních výjevů a abstraktní tvorbou.
Při práci s olejem používám širokou paletu předem
rozmíchaných barev. Pro některé abstraktní výjevy, kde se
snažím zachycovat kosmické principy, využívám vlastní
vyvinuté způsoby práce s akrylovými barvami a pigmenty,
čemuž předcházela léta experimentů.
Abstraktní tvorba je u mě založena na zkušenostech
s řízenými změnami vnímání a s pozorováním dějů
v pararelních realitách. Nejvíc Vám ale řekne osobní
kontakt a proto budu velmi rád, když mě přijdete navštívit.

Umění Františky Janečkové jako proměny duše

Umění české malířky Františky Janečkové zrálo mnoho
let a můžeme obdivovat především experimentální přístup
a touhu po hledání netradičních přístupů k vizuálnímu
krásnu. Úmyslně používáme široký význam slova „vizuální“,
protože v této umělecké tvorbě se uplatnil zájem o mnoho
oblastí výtvarné kultury, šlo nejen o malbu, ale rovněž
o tvůrčí práci v jiných oblastech vizuálního umění. Z toho
se zrodil experiment jako životní síla, překračující styl,
manýru, tradici.
Více se dočtete na www.atelierartfest.cz v sekci
vystavovatelé.
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frantiska.janeckova@gmail.com
tel.: +420 734 508 573
frantiskajaneckova.com
U Milosrdnych 14
11000 Praha 1
www.facebook.com/frantiska.janeckova.zviebel
www.instagram.com/frantiskajaneckova/

jakub@jecminek.net
tel: +420 605 843 843
www.jecminek.net
steemit.com/@jecminek
www.facebook.com/jecminek.net
www.linkedin.com/in/jakubjecminek
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Libor Jellúš

Luboš Jeřábek

Narozen 1969 v Mostě, nyní žijící v Rakovníku.
Člen sdružení výtvarníků české republiky.
Člen Galerie výtvarníků.
Zakladatel a správce internetové skupiny pro výtvarníky
MALÍŘI SOBĚ.
Malování a kreslení mě provází od dětství, kdy jsem
začínal na komiksech a dále pokračoval v tvorbě akrylem.
Nejvíce inspirace čerpám z přírody a její krásy. Dále
tvořím obrazy ze starých zákoutí měst a vesniček... Zaniklá
panorama aspoň ožívají na plátně.
V posledních letech jsem přešel na malbu olejem, která
mě více dovoluje prolínání barev a struktur toho co tvořím
a tím je především krajinomalba.
Absolvoval jsem kurz u malířky Jolany Čechové, který
mě hodně posunul, ale dále se vzdělávám sám. Jestli
dobře posuďte sami na artfestu.

Jsem malíř samouk, neabsolvoval jsem žádný výtvarný
kurz. Vyrůstal jsem v rodině, kde maloval děda, otec
i strýcové z otcovy strany, takže jsem od malička rád
maloval. Narodil jsem se v Praze a dětství jsem prožil
v krásném prostředí nedaleko Prahy poblíž řeky Berounky.
V té době jsem mimo jiné i rybařil, proto se i tato tematika
objevuje v někteých obrazech. Ve své tvorbě nepoužívám
žádné kombinované techniky ani akrylové barvy.
Maluji pouze olejovými barvami a čistým akvarelem bez
jakýchkoliv pomůcek (maskovací kapaliny atd). Akvarel
mám velice rád, vodovými barvami jsem maloval až do
svých 25ti let, teprve až pak jsem začal s olejomalbou.
Olejem maluji i na keramické talíře. V současnosti žiji
a tvořím v Ústí nad Orlicí, kde mám svoji prodejní galerii
a zároveň ateliér.
Ve svých dílech vycházím z toho, aby na mých
obrazech bylo všem srozumitelné, co je malbou vyjádřeno
a zprostředkovat tak pohled na přírodu kolem nás.

liborjellus@seznam.cz
www.facebook.com/liborjellus
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www.bonasa.estranky.cz
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Zuzana Muzikant Jeřábková

Ludmila Jirásková

Autorka se narodila 12. 5. 1982 v Mladé Boleslavi. Již od
předškolních let je její zálibou výtvarná činnost a to hlavně
kresba a malba. Velice brzy se u ní začíná projevovat talent.
Několik let dochází do základní umělecké školy k ak. malíři
Stanislavu Kovářovi, kde získává převážně základy kresby,
a pro zájem o výtvarný obor poté vystuduje obor Aranžér.
Nejprve kreslí jen pro sebe, později pro přátele a jejich
známé, a to hlavně portréty. Postupem času jí zájem o její
tvorbu dodává odvahu a v roce 2007 se účastní první
společné výstavy Salon mladoboleslavských výtvarníků.
Za zlomový považuje rok 2008. Od té doby se díky
maximální podpoře svého partnera a nyní i manžela
věnuje malbě mnohem častěji a postupně se rozvíjí
i v dalších příbuzných oborech. Od roku 2008 se zabývá
i olejomalbou. Nejprve se snaží o ryzí realismus, ale brzy
zjišťuje, že jí tato technika nedává volnost, kterou ve
tvoření hledá.
Od té doby obrazy pojímá svou formou, a i když se
většinou jedná o realistické náměty, často její zpracování
dává obrazu abstraktní nádech. Ve své tvorbě se zabývá
hlavně portréty a přírodními motivy. Sama autorka o svých
obrazech říká: ''Často ani nemám představu, jak bude dílo
nakonec vypadat. Je to směs nápadu, momentální nálady
a pocitů, které ve mně postupně vznikající obraz vyvolává."
Štětcem i pomocí špachtlí vytváří obrazy, které jsou
výrazné svou barevností a působí pozitivně. Malování je
pro ni relaxací, způsobem vyjádření i terapií. Nejvíce ji těší,
když má z obrazu radost nejen ona, ale i jeho majitel.
Je členem Mladoboleslavského sdružení umělců VLNA
a Sdružení výtvarníků ČR.
V současné době navštěvuje hodiny figurální malby
u Ak. malíře Ildara Youssupova.

Narodila jsem se v Olomouci, kde jsem do svých šedesáti
let také žila. Vystudovala jsem chemickou průmyslovku
a práci v laboratoři jsem se věnovala až do odchodu do
penze.
Ruční práce jsem se naučila od své babičky a maminky.
V době mého dětství a mládí ještě nebyla televize takovým
běžným zařízením domácnosti jako dnes, tak jsme
večery trávili u rádia, a aby ruce nezahálely, pletly jsme
a háčkovaly. V té době ještě nebyly záclony z umělých
vláken, tak jsme si je vyráběly samy.
Záliba v ručních pracích mi zůstala, a proto se tomu
věnuji stále. Své výrobky nabízím v Galerii v kapli svatého
Františka Xaverského v Křížově u Sovince společně
s obrazy, grafikami a batikou Štefana Búše.

jezuzka@gmail.com
tel.: +420 777 312 175
zuzcina-obrazarna.webnode.cz
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tel.: 605 819 842, 736 547 572
Galerie Kaple sv. Františka
Křížov u Sovince
Jiříkov-Křížov 14, 793 51
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Aleš Jiroušek

Pavlina Jonesová

Pochází z malebné vesničky Oucmanice ve východních
Čechách. S tužkou v ruce válčí už od dětství a díky
dobrému vedení a podpoře okolí se tak jeho cesta začala
velmi brzy formovat. Po studiích na tehdejší SŠUD v Brně
– ateliéru malby a Ostravské univerzitě v Ostravě v ateliéru
kresby si upevnil svůj výtvarný projev .
Jeho tvorba je velmi různorodá. Nejčastěji se opírá
o realitu, je srozumitelná s často zakomponovaným
jednoduchý příběhem či myšlenkou, která ale dává
divákovi spoustu možností pro jeho vlastní výklad. Občas
si pohrává s realitou kolem sebe a zasazuje ji do svého
světa nebo naopak zachycuje místa kde pobývá, předměty
kolem něj a tak jsou jeho práce určitým deníkem jeho
života – zkrátka maluje to, co ho baví.
Ke své práci používá nejrůznější malířské techniky,
nejčastěji se ale u něho setkáme s kresebným projevem,
jež považuje ve své tvorbě za základ.
Vedle klasické tvorby působí v odvětví reklamy,
ilustrace, tvorby pro děti a tetování u domovského studia
společnosti Live Age.
Ve volném čase se věnuje dětem. Několik let úspěšně
vedl výtvarné tvoření pro děti a své zkušenosti předává
dodnes i těm starším.
S jeho tvorbou se můžeme setkat na samostatných
nebo kolektivních výstavách v různých koutech naší vlasti
nebo Slovenska.

Vystudovala SOU – textilní obor krajkářka, na škole
(výtvarném umění) zjistila, že nejen ráda tvoří, ale i maluje.
V roce 1996 odcestovala do USA na Floridu, kde žila 5 let.
V roce 1999 ji zde potkala autonehoda, která ji velmi
zasáhla i poznamenala. Uvědomila si hodnotu života.
Touha sdělit, čím prochází, ji ještě více přitáhla k malířské
tvorbě. Maluje co cítí, vyjadřuje své emoce, myšlenky čím
prochází a jak se vyvíjí její život. Dává prostor pro fantazii
i k zamyšlení. Každý její obraz má v sobě zachycený její
příběh či průběh života. Vyjadřuje se převážně v krajinkách
a abstrakcích. Technika olejomalba, od roku 2012
kombinovaná technika, – překreslení originálu – vzniká
nový obraz, abstrakce – tisk na plátno.
Od roku 2011 začala vystavovat – Zábřeh na Moravě,Ústí
nad Orlicí 2011–2017, 2012 v Chocni, v Praze na 4.ročníku
přehlídky nezávislého výtvarného umění Samorosti –
Překroč svůj stín 2016, Jak se rodí hvězdy 2016 Praha,
Atelier Art Festival 2017 Praha.
Výstavy jí pomahají překonat strach, překročit své
hranice a také ukázat vlastní vývoj. Je to prostředí lidí, kde
cítí porozumění.

kresbanamiru@seznam.cz
www.facebook.com/Artaj-793696677419380/
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www.obrazy-pavli-jonesova.cz
Žamberk, Ústí nad Orlicí, Východočeský kra
facebook.com/pavlina.jonesova
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Karlik

Eva Karmazínová

Pod pseudonymem Karlik, vystupuje malíř, kterého láska
ke kresbě a malování přivedla k vlastní tvorbě, které věnuje
poslední roky téměř veškerý volný čas. Převážně se věnuje
olejomalbě a kombinací olejomalby s akrylem.
Má rád různorodost a tak ztvárňuje jak zátiší ve stylu
holandských mistrů, krajinky často s mořem či rybníkem,
zvířata jako koně a psy tak i dynamické tanečnice zahlcené
silnými barvami, kde používá i špachtli. Miluje barevnost,
kontrast stínu a světla a tak každým obrazem prostupuje
síla energie či naopak klid a pokora.
Navštěvoval lidovou školu umění. Pak žil 7 let v Belgii,
kde v Bruselu navštěvoval i školu "Beaux Arts et Métiers"
než se vrátil zpět do své rodné Prahy.

Eva Karmazínová je absolventkou UMPRUM v Praze –
obory klasické výtvarné tvorby, návrhy pro architekturu
a scénografii. Již v průběhu studia se objevil její talent
a některé práce byly vybrány na výstavu v Manheimu,
tehdejší NSR. Svoje vzdělání si dále rozšířila studiem
pedagogiky a právě symbióza výtvarné a pedagogické
činnosti ji provází celým životem.
Zhruba před dvaceti lety ji zasáhla tvrdá rána. Při léčbě
chronických onemocnění prodělala klinickou smrt. Po této
události u ní došlo k dlouhodobé blokaci tvůrčí činnosti.
V roce 2008 se s manželem odstěhovala do Českého
Krumlova. Toto město ji uchvátilo zachovalou historickou
krásou a zárověň ji motivovalo a inspirovalo. Opět začala
tvořit. Krása Českého Krumlova ji pozvolna vrátila do doby
vrcholné výtvarné činnosti. Stabilně vystavuje v Českém
Krumlově, právě se připravuje osmá výstava.

art@karlik.cz
tel.: +420 602 233 881
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Eva.Karmazinova@seznam.cz
tel.: +420 774 874 770
Jasmínová 191, sídl. Mír
Český Krumlov, 381 01, ČR
www.evakarmazinova.cz
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Hana Klímová

Kateřina Klímová

Již jako malá a zároveň co by dcera české malířky Elišky
Molíkové byla zvyklá na vůni terpentýnu a olejových barev.
Možná právě proto ani touhu po malování z počátku
necítila. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy
v Praze. Nakonec přece jen podlehla rodinné malířské
tradici sahající do konce devatenáctého století a zatoužila
po vlastní tvorbě. Začala enkaustikou, ke které není
potřeba žádných předchozích zkušeností, vše je o fantazii,
představivosti, vnímání barev, atmosféry, nálad... Enkaustika
je prastará technika malby horkým voskem, kterou později
začala kombinovat s akrylem. Horký vosk vždy vytváří
překvapivé efekty, je kreativní a inspirující. Díky tomu
je každý obraz originál a nedá se opakovat. V poslední
době se zaměřuje na malování akrylem. Čisté syté barvy
nanášené špachtlí na velkou plochu navozují různé
nálady a pocity tak, jak je známe z obrazů impresionistů.
Velkým vzorem se jí stal impresionista současnosti Leonid
Afremov.
Absolvovala mnoho kurzů kresby a malby pod citlivým
vedením vynikajících lektorů, jako např. Lucie Pavlokové,
Jany Matrasové, Šárky Krausové.
Má za sebou již několik autorských výstav, hlavně
v Olomouci, Praze, Liberci, Českých Budějovicích
a Znojmě. Některé samostatné, jiné společně s maminkou.
Její díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách u nás
i v zahraničí.
Je organizována ve Sdružení výtvarníků ČR, z.s.

Baví mě dělat lidem radost, malovat obrazy, které doplní
jejich interiér, barevně jej sjednotí nebo naopak upoutají
pozornost. Obraz má kouzelnou moc, dokáže změnit
náladu a energii v místnosti.
Jsem ráda, když mi klient řekne, jaký motiv se mu líbí.
Téma si zpracuji a pak je překvapení, zda si klient obraz
odnáší, či zůstává v mé sbírce.
Nejraději maluji květiny. Ke své tvorbě používám
akrylové, olejové a akvarelové barvy.
Na letošní Ateliér Art Fest připravuji sérii obrazů, které
budou navozovat tu správnou atmosféru v interiérech stylu
Urban Jungle. To znamená hodně zelené a hodně květů,
listů a organických motivů.

hankamolikova@seznam.cz
tel.: +420 602 708 479
www.gallart.cz
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kykatkadesign@gmail.com
tel.: +420 724 158 384
www.kykatka.com
www.instagram.com/kykatka/
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Eva Kočí

Kamil Koláček

Eva Kočí, svérázná autorka celý život studující teorii umění,
se jednou rozhodla zkusit co to je namalovat vlastní obraz
a vznikla tak vášeň na celý život. Věčná cestovatelka, pro
kterou jsou její cesty inspirací. V jejím díle se dostanete na
všechny kontinenty světa. Ráda maluje ve stínu fíkovníků
a pak vyšvihne obraz plný slunce a letní atmosféry. Najdete
v nich každé roční období.
Tvorba Evy Kočí, byť je to ryzí abstrakce, nás přivádí do
zcela reálných míst. Při prohlížení jejích obrazů se ocitáme
v hloubi džungle s tajemnými jezery, u svěžího pramene
krasové řeky, v strašidelné změti kořenů, ve vlnobití,
v podzimním listí, na letní louce, pod hladinou tropického
oceánu...
Eva Kočí je autorka věčně nespokojená se svými obrazy,
které neustále vylepšuje, takže její díla mají tajnou přidanou
hodnotu, neboť jsou 2–3 v 1.
Své obrazy maluje vlastní jinde nevídanou technikou,
štětec prakticky nepoužívá. Její výrazné obrazy nelze
minout bez povšimnutí. Vzbuzují emoce a diskuzi tím, že
v nich každý může vidět něco jiného.
Barvy se lehce vznášejí nad plátnem a vzbuzují dojem
barevného kouře či lehkých letních mraků plujících
oblohou. Různě se v krajích prolínají, ale každá barva
zůstává sama sebou. Velké skvrny v jednom odstínu barvy
vytvářejí pocit jemného dotyku kouře nebo levitujících
stínů nad plátnem. Jsou to přímo oblaka cukrové vaty
všech odstínů vyvolávající dojem lehkosti bez dotyku lidské
ruky. Jakoby pouhý otisk a záchvěv zachycující moment
nekonečna.

Absolvent VUT Brno, pochází a žije v Napajedlích. Žák
Emila Slámy. Od dětsví se výtvarnu věnoval a když se
rozhodoval, čím se stane, zvítězila pragmaticky stavařina
před uměleckou dráhou. Ke své zálibě se vrátil v roce 2011,
kdy tzv.„už měl zase čas.“ Začal navštěvovat výtvarný kurz
pro dospělé ve Zlíně. Od toho roku postupně hledá svůj
styl vyjádření v obrazech převážně malovaných olejem.
Maluje a vystavuje obrazy z cest, není úzce zaměřený. Jak
sám o sobě říká: „Je na cestě“...

galeriekotelna@seznam.cz
tel.: +420 777 267 444
www.galeriekotelna.cz
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kk-art-kamil-kolacek.webnode.cz
www.rozumeni.cz
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Jitka Koláčková

Filip Kolda

Narodila se v roce 1956. Vyučila se v oboru
zlatník-klenotník.
Dlouhá léta se věnovala svému řemeslu, ke kterému
patří i nákresy výrobků atd...
Bylo to náročné i časově a přišlo období, kdy už ji
její práce nenaplňovala. Přihlásila se do kurzu malování
a to ji tak uchvátilo, že už u toho zůstala. V současné
době absolvuje dlouhodobý kurz olejomalby u Montiho
Kubrika. Líbí se jí barevné, výrazné obrazy, které jsou
potěšením již na první pohled. Malba ji moc baví a vždy,
když má rozmalovaný obraz, těší se na jeho dokončení.
Nespecializuje se na jedno téma, maluje krajinky, portréty,
zátiší a vše, co se jí líbí.
Maluje i na zakázku dle vlastního zadání.

Vystudoval SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově
– obor Grafický design, v současné době studuje na
Jihočeské univerzitě.
Kromě grafiky se nejraději ve své tvorbě věnuje kresbě
a malbě různými technikami.
V jeho obrazech jsou ukryté jeho sny, prožitky a nápady.
Náměty pro svou tvorbu nachází v přírodě, lidech i ve
vlastním nitru.
Inspirací pro něj jsou také díla starých mistrů, studium
tradičních malířských a grafických technik, které přijímá
s pokorou, ale ve svých dílech se snaží o svůj vlastní
osobitý styl.

Výstavy

2017 – C
 entrum zábavy Měšice u Prahy
2017 – Inter Art 2017 Galerie Kladenského zámku
2017 – Art Fest 2017 České Budějovice – mezinárodní
festival výtvarného umění
2018 – Samostatná výstava Galerie Caffé Jagellonská 20
2018 – Samostatná výstava Galerie V domě U Korychů ve
Velkých Přílepech

tel.:.+420 777 241 541
jimik24@volny.cz
jitkakolackova.mypage.cz
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www.koldafilip.cz

95

Hana Kopalová

Petr Kopecký „Amadeus“

Výtvarnice a fotografka se narodila 24. 4. 1968 v Přerově.
Ve dvanácti letech vyměnila housle za tužky, štětce, barvy
a keramickou hlínu, aby mohla dělat to, co ji baví. Jako
první zkoušela kresbu tužkou a perokresbu při vytváření Exlibris. Jakmile do nich zakomponovala první strom, láska
byla na světě. Od té doby jsou to právě stromy v jakékoli
podobě, které tvoří ústřední prvek jejích obrazů. V 18-ti
letech měla první samostatnou výstavu perokreseb v kině
Hvězda v Přerově. Místní noviny Nové Přerovsko vydaly
o této výstavě článek s názvem Strom, který má duši. Při
své výtvarné tvorbě většinou ztvárňuje svou fantazii, sny
a emoce.
Pod vedením Danuše Mazurové absolvovala výtvarný
obor na přerovské lidové škole umění. Devítileté studium
úspěšně zakončila v květnu 1987 absolventskou výstavou
kreseb. Vystudovala obor propagační grafika na Stavební
průmyslovce v Ostravě.
V letech 1989–1991 pracovala jako výtvarnice Městského
kulturního a společenského střediska v Přerově. Navzdory
tomu, že od podzimu 1991 šel její profesní život jiným
směrem, plnila si své umělecké sny ve volném čase.
Její umělecké tvoření nebylo nikdy vyhraněné. Stále
objevuje nové výtvarné techniky a metody. Od roku
1993 žije a tvoří ve Dvorcích, kde se začala profesionálně
věnovat také fotografování. V letech 2008–2014 navštívila
sedmnáctkrát USA, kde vznikla řada dokumentárních
fotografií. V roce 2011 absolvovala mezinárodní fotoworkshop v Chorvatsku. Výtvarnou činnost propojuje
s focením. Ze Spojených států amerických si dovezla
novou inspiraci pro svou výtvarnou tvorbu, kterou nazvala
„Hra stínů“. A právě za oceánem vznikl první lepený obraz.
V současné době se lepeným obrazům věnuje střídavě
s malbou akrylem na plátno.

Narodil jsem se v Pardubicích, ale můj život je spjatý
s Prahou, kde žiji.
Přes 20 let se pohybuji v oboru grafického designu.
Posledních 12 let se živím jako grafický designer na volné
noze pod vlastní značkou Amadeus, kde pracuji převážně
pro korporátní klientelu.
Dlouhodobé působení v oboru a zájem o výtvarné
techniky mě přivedl k malbě, nejdříve v digitálním prostředí,
později ke klasické technice malby. Rád zde zkouším
nové postupy, techniky a výrazové prostředky. Necítím
se svázaný žádnými konvencemi ani technikami, což mi
přináší naprostou svobodu a radost ze samotné tvorby.
Velmi mě oslovuje expresivní vyjádření malby
a dynamické kompozice. Rád také propojuji abstraktní
malbu s 3D kompozicí.
Nejraději mám volnou abstraktní tvorbu (akryl, olej,
mixed media), ale cizí mi není ani klasická olejomalba
pro svoji nezaměnitelnou atmosféru a hloubku. Některé
postupy a výsledky mé práce promítám zpětně i do
digitální podoby, kde vytvářím různé výtvarné kompozice
doplněné o digitální motivy.
Malba je pro mě především relaxace a únik do snového
světa, světa plného barev spojeného s radostí z tvorby
samotné.

ha24ko@gmail.com
tel.:: +420 777 007 047
hanako7.webnode.cz
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petr@amadeusdesign.cz
tel.: +420 733 108 557
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Tereza Kotek

Ilona Kotík - Nástrahová

Barvy mě vždy fascinovaly... a to jak pohled na ně, tak
i přímý kontakt s nimi. Je v nich těžko popsatelná síla, která
mě vede k tomu, abych malovala zas a znova a objevovala
je tak vždy o něco více.
V poslední době dělám převážně portréty – výraz tváře...
hlavně oči...dokáže vyjádřít více, než slova a mě baví tyto
okamžiky zachycovat a kombinovat přitom abstrakci
s realitou.
Za mými obrazy není konkrétní příběh, spíše do nich
dávám energie a momentální rozpoložení."
Narodila se v roce 1983 v Čechách, ovšem své dětství
strávila v Dánsku. Vystudovala angličtinu na univerzitě
v Ústí. Tvoří pod osobní značkou By Kotek.
Výtvarný rukopis Terezy Kotek je velmi výrazný
a specifický. Dominují sytě barevné velkoformátové akryly
na plátně, které svým rozmáchlým formálním projevem
vzbuzují pocity harmonie a ryzí radosti.
Tematika je převážně figurální, převládají motivy fauny
a portréty žen jejichž dominantou jsou oči a podmanivý
pohled. Malířská technika vzbuzující dojem cákánců dává
obrazům silnou dynamiku, která je umocněna živou
a jasnou barevností, zejm. v sytě nápadných podkladech.
Tereziny obrazy jsou ideální volbou do moderních
obytných interiérů, protože prezentují průnik kvalitní
malířské techniky s přitažlivým výrazem a jsou přesným
vyjádřením těch uměleckých děl, která dokáží zpříjemnit
a zútulnit živé prostředí.

Ilona Kotík-Nástrahová pochází z Hradce Králové, obrázky
různými technikami maluje od mládí a vystavuje pod svým
dívčím jménem.
Začínala kresbami tužkou a naučila se využívat barevnost
pastelek. Postupně vyzkoušela různé techniky malování,
olejovými i akrylovými barvami. Obrázky většinou
rozdávala známým, nebo jako dárky pro radost při různých
příležitostech.
V posledních několika letech využívá nejraději možnost
malovat prsty, kterou dávají mazací pastelové barvy.
Umožňují také různé barevné kombinace a tak pod jejíma
rukama vznikají pěkné a pozitivně působící obrázky.
Hlavním námětem je okolní příroda, náměty z míst
spatřených při procházkách někdy doplňuje podle své
fantazie.
V poslední době ji zaujala malba akrylovými barvami,
které dávají zase jiné možnosti tvorby.
Obrázky jsou různorodé a mohou připomínat procházky
po okolí nebo náměty z říše snů. Jsou předlohami
k přáním a originálním pohlednicím, do kalendáře
nebo jako dekorace do bytu, jsou v různých, i větších
velikostech. Ráda také píše verše o přírodě i životě.
Její malby nabízí každému možnost potěšit se
pohledem na přírodu jinýma očima.
Vystavovala v Litomyšli, Lanškrouně i jinde.
Pojďme nyní s autorkou vstoupit do pohádkového světa
fantazie.

www.artuare.cz
www.facebook.com/ByKotekPaintings
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ilonanastrahova@seznam.cz
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Bc. Zuzana Kováčová

Petra Kraatz

Výtvarníčka, sklárka Zuzana Kováčová sa narodila 17.3.1972
v Čadci, vyrastala v Kysuckom Novom Meste a od roku
1996 žije v Púchove.
V rokoch 1986-1990 študovala na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železnom Brode- odbor
výtvarné spracovanie skla- tvarovanie, maľovanie a leptanie
skla.
Pracovala ako samostatná maliarka-návrhárka na
oddelení technického rozvoja, v experimentálnej dielni
v Spojených sklárňach Lednické Rovne, aj ako návrhárka
vianočných ozdôb VD Okrasa Čadca.
1995–1998 absolvovala vysokoškolské (bakalárske)
štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde
získala titul bakalár.
10 rokov pôsobila ako dielenská učiteľka na Škole
úžitkového výtvarníctva Lednické Rovne (neskôr Združená
stredná škola sklárska Lednické Rovne), kde vyučovala
nielen praktické dielenské vyučovanie, ale aj výtvarnú
prípravu, navrhovanie a špeciálnu technológiu pre odbor
maľovanie a leptanie skla.
V súčasnosti pracuje ako administratívna pracovníčka
v softwarovej firme, ale naďalej sa venuje výtvarnej
činnosti, hlavne zdobeniu skla gravírovaním a pieskovaním,
maľbe na hodváb, mozaike a keramike. V poslednej dobe
sa venuje kombinácií rôznych výtvarných techník a mixed
médiam. Spolupracuje aj s Centrom voľného času Včielka
Púchov, kde v minulosti viedla keramický krúžok a krúžok
netradičných výtvarných techník, teraz tam vedie krúžky
Preschool English a keramický krúžok Zvonček.
Zúčastnila sa niekoľkých kolektívnych výstav,
okrem Púchova aj napr. medzinárodná výstava Mosty
v maďarskom Salgotarjane, bienále amatérskej keramiky
Trenčín.

2014 tromp lóeili bei Julius Popov
2009–2013 study painting on SGD
2011 eventmanagement
The soul of my artworks is mythology, positive
psychology or even areas, that are important in my
life, such as the brazilian culture. I present the image
statements with stylistic devices of abstract painting points, lines, surface, structures, contrasts and forms. You
can find me on the journey of my emotions. Create your
own interpretations.
I also create murals by painting directly in private rooms
or in offices. Here are human beings always in the middle
of every idea. In addition I attach great importance to
a coherent overall concept of the interieur oft he rooms.
My expertise is to refinement structured wall-designs with
appropriate, decent paintings. The result is an unique and
individual painting.

tel.: +421 904 265 072
zuza.kovac@centrum.cz
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Exhibitions

15. 04. 2017–23. 10. 2017 Fluxus Museumsshop, Potsdam
23. 06. 2015–19. 07. 2015 Kunstraum Ko Berlin"Les
MontmARTtrois en Europe"
26. 09. 2014 ständige Ausstellung im Showroom, Potsdam
01. 03. 2014–30. 04. 2014 Galerie Sabine Niebuhr, Berlin
01. 12. 2013–2016 Berliner Bank, Berlin-Spandau
13. 07. 2013–23. 10. 2013 Allianz-Agentur,
Berlin-Charlottenburg
01. 12. 2012–03. 01. 2013 Projektraum artroom Berlin
Alexanderplatz

kontakt@artepassion-gallery.de
Arte Passion Gallery
Petra Kraatz
Potsdamer Chaussee 41
14476 Potsdam/Germany
www.artepassion-gallery.de
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Iveta Krausova

Hedvika Křížková

Iveta Krausová je velmi nadanou malířkou žijící v malém
městě v Německu. Její obrazy vyzařují pozitivní energii
a proto každý obraz maluje s láskou, nadšením a každý tah
štětcem je pro ní životní směr, který tvoří její díla.

Hedvika Křížková se narodila v roce 1974 ve Dvoře Králové
n.L. Je malířka, ilustrátorka, textilní a oděvní designérka.
Hedvika se v současnosti věnuje především malbě
obrazů akrylem. V jejích obrazech je znát nádech
ornamentu, který si přenesla z textilní tvorby. Zabývá se
jak figurativními, tak i abstraktními tématy. Maluje magické
krajiny, někdy s lidskou přítomností, jindy čistě bez ní.
Figury, které záměrně buď celé nebo částečně deformuje
jsou snově imaginativní, mnohdy s expresivním výrazem.
Ve svých obrazech používá jasné až dětsky zářivé barvy.
Motto: „Energie v barvě ukrytá jest.“
Vedle klasického obrazu využívá médium malby pro
oděv a bytový textil.
Pod značkou Zafoun tvoří tradičně netradiční ručně
malované meditační polštáře zafu.
V letech 1989–1996 vystudovala textilní a oděvní design
v Brně a v Liberci.
Po studiu se věnovala práci textilní designérky ve
studiu interierového designu, spolupracovala jako oděvní
návrhářka a stylistka s různými studii a s TV Prima.
Pracovala také jako dekoratérka a merchandiserka. Vlastní
tvorbě se věnuje především v posledních několika letech.
Uspořádala několik samostatných výstav, připravovala
výstavy se studenty fakulty architektury při VUT v Brně
a účastní se též výstav skupinových.
Na Mezinárodním veletrhu výtvarného umění – Ateliér
ART FEST se bude prezentovat výběrem ze své tvorby.

ivetakrauss@gmail.com
tel.: 736 705 570
www.ivetakraus.com
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www.hedvikakrizkova.cz
www.facebook.com/zafoun.cz
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Zuzana Kulhánková
Zuzana Kulhánková se zabývá tvorbou převážně
abstraktních obrazů a plastik. Hlavním rysem a jasným
poznávacím znakem její tvorby je užití kombinované
techniky, originálních a nestandardních materiálů
a specifické barevné spektrum s typickým použitím zlaté
a stříbrné barvy.
V autorčiných obrazech se setkáte se strukturálními
nánosy, gestickou malbou s důrazem na samotný akt
tvorby, invazivním zásahem přímo skrz plátno i s plošnými
variantami, ve kterých se objevuje zájem o prostorovost
a vytvoření optického dojmu hloubky díla. Plastiky dostávají
organické tvary a stejně jako v obrazech zde dominantně
figurují kovové barvy. Tématem je především život,
poznávání, komunikace a společnost.
Mimo malbu a sochařství se autorka nově věnuje
také vytváření betonových designových dekorací. Záliba
v architektuře a interiérovém designu vyústila sérií doplňků,
kterou nadále rozšiřuje. Vytváří tak krásný kontrast – surový
beton, materiál strohý, klasický a současně moderní
v protikladu ke stříbrným a zlatým obrazům a plastikám.
Toto propojení shledává nadčasovým a jedinečným
řešením.

www.zuzanakulhankova.com
Proskovická 1021/172
724 00 Ostrava - Stará Bělá
kulhankovazuzana@gmail.com
+420 737 080 784
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Eliška Kulíková
Jsem mladá malířka a výtvarnice očarovaná životem.
Má tvorba vychází především z přírodních motivů, lesů,
vesmíru a Matky Země. Skrze malby také sdílím své
emoce a pocity. Pozorovatel, při sledování mého obrazu,
může tak také nahlédnout do mého nitra. Chci aby má
díla vyjadřovala pozitivní energii, působila meditativně
a uklidňovala. Ráda také maluji v plenéru a díky tomu do
obrazu vkládám neopakovatelnou energii místa, času,
prostoru a emocí.
Nejčastěji pracuji s akrylovými či olejovými barvami,
nebo akvarelem a nerada používám agresivní a ostré
odstíny barev. Narodila jsem se v Mostě a studovala jsem
střední umělecko-průmyslovou školu v Plzni. Krátký čas
jsem také žila v Kadani a naprosto si ji zamilovala. Snažím
se rozvíjet svou duši, ale i jít si za svými sny.
Při práci se cítím svobodná a malba mi umožňuje
vyjádřit vše, co nelze popsat slovy.

tel.: 725296364
kulikeli@seznam.cz
instagram: @eliskakulikova
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Karla Kůlová

Lucie Kupilíková

Narodila jsem se v roce 1975 v Brandýse nad Labem
a nyní žiji s rodinou v malém městě v Kostelci nad Labem,
nedaleko Prahy. Jsem amatérská výtvarnice a své tvorbě
jsem se začala naplno věnovat v roce 2011. Byla to
doba, kdy naše čtyři děti byly již trochu samostastatné
a já se mohla více soustředit na výtvarno. Nejčastěji
maluji olejem na plátno. Mezi mé další techniky patří
kresba uhlem a akvarel. Jako náměty nejčastěji zobrazuji
městská zákoutí, krajinu a figurální témata. Stále více se
věnuji portrétům, neboť lidská tvář je nádherný námět
na kresbu i malbu. Jsem optimista a tak i mé obrazy jsou
optimistické, plné světla , života a barev. Řadím se mezi
realistické malíře.
V letech 2014–2015 jsem absolvovala cykly
arteterapeutických seminářů, které využívám ve své nynější
práci se seniory.
Od roku 2015 až do roku 2017 jsem navštěvovala kurzy
malby a kresby malíře Jana Severy.
Své obrazy jsem měla umístěné v letech 2013–2015
v galerii Nakřivo na hradě Křivoklát, nyní jsou k vidění
v galerii: U koček v Neratovicích a v krásném obchůdku
La Nature v tom samém městě. Obrazy pravidelně vystavuji
v Mělníku, v Brandýse nad Labem a v Praze. Účastnila jsem
se také krásných výstav : Polabský Montmartre a Posvícení
v Nymburce – což jsou výtavy pod širým nebem.

Věnuji se výrobě stolních her pro děti převážně
předškolního a raně školního věku. Od samého nápadu na
hru, herního návodu, způsobu provedení, jejího designu,
a v neposlední řadě i její výroby. (vlastní výroby – zejména
v případě dekorací na zeď, vyráběné ze dřeva – hry jen na
zakázku, dle výběru z prototypů her).
Hry jsem původně začala vyrábět ze dřeva, nyní se
věnuji i výrobě her z plastu.
V mé nabídce najdete však i hru šitou (letos tato hra
získala ocenění Správná hračka).
U všech her kladu důraz na její originalitu.
V současné době se věnuji hrám, které ze „stolu“
posílám na „zeď“. Hry se tak stávají zároveň dekoracemi
a zdobí i dětský interiér.(Během výroby her mě totiž začala
lákat představa, že když si děti s hrami hrají, často je odloží
do skříně či šuplíku a o hrách se tak třeba dlouhou dobu
ani neví.)
Moje hry mají možnost "žít" i na zdi. Hry tak dávají radost
dětem nejen v době hry, ale mohou příjemně ovlivnit
i interiér.
Mojí novinkou je i nyní kolekce her Pohraj si se mnou
(která nemusí být jen pro děti), přidávám tak hrám širší
rozměr, a sice v podobě šperků.
Můžete si tedy vy, kdokoliv čtete tento text, a nejste
děti, hru zahrát, ale i ji zároveň darovat někomu jako šperk.
Nevěříte? Přijďte se na mé „hry“ podívat na Art festival :-)

tel.: +420 737 750 959.
ovuss@seznam.cz
www.karlakulova.cz
facebook.com/karla.kulova.7
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lucie.kupi@seznam.cz
tel.: +420 721 249 580
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Lucie Kybalová

Silvia Lasák

Malovat jsem začala až na rodičovské dovolené jen čirou
náhodou díky manželovi v listopadu 2017. Do té doby
jsem se malování nevěnovala a ani mě nenapadlo, že
bych se mu někdy věnovat mohla. Jen si ze školních lavic
vzpomínám, že mi celkem šla výtvarná výchova :-).
Vystudovala jsem stavební fakultu ČVUT ekonomický
obor a práce ve stavebnictví mě dodnes živí.
Když jsme dostavěli naše nové bydlení, tak manžel
jen tak z legrace pronesl, že bychom si obrazy nemuseli
kupovat, ale že bych je mohla namalovat. Jenže já to vzala
vážně a tak to vše začalo.
Nakoupila jsem tedy akrylové barvy, plátna a začala jsem
zkoušet co dovedu. Postupně jsem jako samouk zkoušela
různé styly a zdokonalovala se. Z toho důvodu je má
tvorba poměrně dost různorodá.
Pro své obrazy používám akrylové barvy a nejraději
maluji na bavlněná plátna napnuté na rámu. Mám ráda
abstraktní, figurální a geometrickou tvorbu, nicméně mě
okouzlila i malba portrétů a kouzlo vznikajícího vrstveného
obrazu. Velmi ráda také používám pro svoji tvorbu
špachtle.
Malování je pro mě odpočinková večerní záležitost
a zájem o mé obrazy mě vždy potěší.

Silvia Lasák je talentovaná umelkyňa, ktorá tvorí srdcom.
S citom sa venuje realizmu, abstrakciám realizmu a dáva
obrazom dušu. Fascinuje ju hra svetla s tieňom a pri tvorbe
rada experimentuje. Kresbe sa venuje vyše 15 rokov.
Okrem práce s uhlíkom, pastelom, akvarelom a mix
technikou začala v roku 2014 tvoriť aj akrylom. Svoju
umeleckú dráhu oficiálne odštartovala v roku 2012 na
medzinárodnej výstave v Rakúsku vo Viedni.

vwww.facebook.com/luciekybalovapaintings/
www.instagram.com/luciekybalova

108

Výstavy

12/2012 – Weihnachtsaustellung 2012, medzinárodná
výstava v Latte Grande, Viedeň, AT
02/2013 – V
 ernissage (WIR), medzinárodná výstava v Latte
Grande, Viedeň, AT
11/2013 – 1 . Samostatná výstava: Čaro kresby, hotel Devín,
Bratislava
06/2014 – Medzinárodné sympózium DETVA 2014, zámok
v Brunovciach
09/2014 – 2.samostatná výstava: Krása akrylu, Lara cafe,
Bratislava
10/2014 – Salón výtvarníkú, Praha, ČR
11/2014 – ArtFest, veletrh výtvarního umění, České
Budějovice, ČR
11/2015 – ArtFest, veletrh výtvarního umění, České
Budějovice, ČR
12/2016 – ArtFest, veletrh výtvarního umění, České
Budějovice, ČR
03/2017 – J
 arný Art Mix, Audi Centrum Bratislava,
05–06/2017 – M
 edzi nebom a zemou, Altitude gallery,
Bratislava, SK
06/2017 – Ateliér Art Fest, Mezdinárodný veletrh
výtvarného umění, Praha, ČR

tel.: +421 949 833 292
silvia@artlasak.com
facebook.com/artlasak
gplus.to/artlasak
www.artlasak.com
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Laura Lassa

Zuzana Lednická

Malířka s uměleckým jménem Laura Lassa narozená
v Praze žije a pracuje od roku 2002 v Německu.
Po ukončení studií na univerzitě v Lipsku pracovala
v soukromé praxi umělecké psychoterapie. Následovalo
několik dlouhodobých pobytů v jižní a střední Americe
(Kolumbii, Costa Rice, Mexiku) a na Maltě. Tyto pobyty
se odrážejí v jejích obrazech, výrazné barvy Karibiku
a Středozemního moře – modrá, azurová , zelená a jasné
sluneční kontrasty. Na toto období navázaly v Berlíně
výtvarné kurzy, umělecké dílny a workshopy ve volné
malbě acrylem, aquarelem a malba aktu.
Medium jejích intenzívně barevných obrazů jsou
akrylové barvy, doplněné dalšími materiály jako jsou gel,
písek, hedvábný papír, křída, uhel a grafit a elementy
Collage.
Malířka má pravidelné výstavy a aukce v Německu.
Kromě toho nabízí individuální uměleckou dekoraci
místností v soukromých, obchodních, reprezentativních
a veletržních objektech.
V poslední době se Laura Lassa kromě další umělecké
činnosti věnuje tvorbě roztomilých dětských obrázků
a kresbě na morušovém papíře.

Pocházím z Mořkova, z krásné, malé obce
v Moravskoslezském kraji, kde jsem žila od narození až
do mých jednadvaceti let. Nyní bydlím v malé vesničce
Nová Ves ve Východních Čechách, v okrese Rychnov nad
Kněžnou, na krásném místě u lesa a rybníku.
MÁ PRAXE

Už od dětství mě bavila kresba především postav, ale
i zátiší. Při volbě středoškolského studia jsem měla
možnost navštívit Střední uměleckou školu sklářskou ve
Valašském Meziříčí, která mě nadchla natolik, že jsem
se rozhodla podat přihlášku a úspěšně jsem absolvovala
talentové zkoušky.
Střední škola byla pro mne koníčkem, kromě kresby
a malby v ateliérech jsem malovala i na sklo, naučila jsem
se brousit sklo, pískovat sklo a fusing skla. V rámci praxe
jsem získala i zkušenosti ve zdobení ručně malovaných
vánočních baněk. Po střední škole jsem nastoupila do
Mateřské školy, kde jsem vedla jeden rok děti ve výtvarné
části dne a tvoření.
MÉ SOUČASNÉ UMĚNÍ

Po dlouhé prodlevě jsem se k umění vrátila až před pár
lety, kdy mě zaujala ruční výroba a malba svíček, které
jsem se tři roky věnovala jako vedlejší činnosti při mé práci
a poté jsem oprášila malířský stojan a pustila se znovu do
malby obrazů, protože je to pro mě úžasný odpočinek
a relax. Nejoblíbenější technika byla vždy kresba tužkou,
uhlem či rudkou, poslední dobou jsem začala pilovat
více akrylovou malbu krajin a přírody, která mne nadchla
a neskutečně baví.

helena@laura-lassa.de
www.laura-lassa.de

110

tel.: 739 468 136
z.lednicka@seznam.cz
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Vera Leininger

Vladimír Lengyel

Narozená 1966 v Praze; promovaná historička
a scenáristka. Vystudovala v Německu, kde žije a kde
vyučovala na dvou universitách a napsala knihu
o dějinách židů v Čechách v 19. století. Pracovala devět
let v oblastech filmu a vizuálního umění v Singapuru, kde
vystavovala na místech jako Jet Quay Lounge Singapore
Airport, Esplanade či Bollywoodveggies Museum apod.
Maluje také na zdi, pro divadelní představení a fotografuje.
Aktuálně vystavuje do července v synagoze v Libni
a v Liberci. Její oleje a akryly jsou tvořeny různými
technikami ve stylu expressivního surrealismu.

My name is Vladimír Lengyel (39) and I was born in
Košice. I have a degree in British and American Studies
from the Pavol Jozef Šafárik University in Košice with
a specialization in the art and history of English-speaking
countries. I paint iconic automobiles and iconic moments
in automotive history using acrylic and oil paint. I aim
to capture the almost forgotten legends of automobile
history. I base my paintings on historic photographs,
mainly in black and white, with an added color highlight
that brings out the main object in the painting. In this way,
I aim to preserve these historic photographs for posterity
in a new form.
I took to painting following a major shift in my life and
circumstances. My wife Petra suffers from severe anorexia
and requires constant care. Given the stress and strain
that this comes with, painting is my one respite as well as
my income source. I am deeply grateful to all art and car
lovers for their support and solidarity, which are a great
encouragement for me in my creative efforts and give me
strength to carry on fighting my wife's terrible illness.

Výstavy

14. 5.–3. 6. 2018 Im Lo Achshav Ematai? Kdy, když ne teď?
If not now, when? Sdružení Serpens. Libeňská Synagoga
na Palmovce, Praha 8
24. 5. 2018 – Kdyby byla válka, půjdeš do ní? If there was
a war, will you join? Klub Paliárka, Praha 5
21. 1. 2018 – V Terezíně – In Theresienstadt, Nová
synagoga Liberec
Nov. 2017 – V Terezíně – In Theresienstadt, Studio Paměť,
Praha 2
2012–13 St. Georges International School, Köln
2009–10 Heng Art Gallery, Paragon, Orchard Road,
Singapore
2009 – History of Food and Cooking: Bollywood Food
Museum, Singapore
2007–8 Oils and Acrylics: Jet Quay Gallery, Changi,
Singapore
2007 Art House Market, Singapore September 2007
2007 Realms: Soloexhibition at Kuda Api Art, McNair,
Singapore
2006 Vera Leininger at Popular Books, Instalation, Brass
Basah, Singapore
2005 Bedazzeled at Bezel, Palace Renaissance, Singapore
Více se dozvíte na www.atelierartfest.cz v sekci
vystavovatelé.
www.artlein.com
www.artlein.de
veraleininger@yahoo.com
tel.: +49-15202002588
www.facebook.com/vera.leininger.9
www.facebook.com/artlein
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www.lengyelart.com
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Radovan Lengyel

Petr Lichtenberg

Was born in Kosice, Slovakia 1977 is an artist
who´s artwork is combining techniques from the past
with future materials ,(especially carbon fiber) and special
applications.
He tends toward abstract and action painting which
makes his output often very fresh and dynamic, often also
controversial.

Sice nemám rád otřepané fráze, ale jednou takovou
musím začít: „malování je moje srdeční záležitost“. Věřte
ale, že pro mne mají ta slova opravdovou hloubku.
S malováním jsem totiž pořádně začal až poté, kdy mi
lékaři opravili srdce. Musel jsem podstatně omezit své
sportovní aktivity, měl jsem najednou volný čas nazbyt
a tak jsem si koupil své první akrylové barvy, dva štětce,
jedno plátno ... no a tak vám mě to chytlo ... . Ale popravdě
řečeno, nebylo to jenom momentální hnutí mysli. Obrazy
mě přitahovaly celý život, navíc můj strýc byl malíř-krajinář
a pamatuji si, že jako kluk jsem si představoval, že budu
s jedním štětcem odloženým v puse a s druhým v ruce
malovat u toho opatlaného malířského stojanu. No,
odkládal jsem to dost dlouho a ten stojan jsem si nakonec
vyrobil ve 42 letech z již nepotřebné dětské tabule. Dnes
již sice mám opravdové malířské stojany, nicméně všechny
štětce mám opravdu okousané ...
Nemám žádné výtvarné vzdělání, neabsolvoval jsem
žádný výtvarný kurz – ale víte co? Mně je to úplně jedno.
Techniku malby neřeším, protože vlastně ani nevím, co
bych měl řešit a tak jenom řeším, jestli se mi to, co jsem
namaloval, už líbí nebo ještě ne. A v koutku duše doufám,
že se mé obrazy budou líbit i někomu jinému.
Zdá se, že se to občas povede, protože jsem obdržel
několik ocenění, z nichž si nejvíce cením úspěchu z konce
loňského roku, kdy jsem v konkurenci více než 120 umělců
obdržel Hlavní cenu vystavovatelů na mezinárodním
veletrhu výtvarného umění ARTFEST 2017 v Českých
Budějovicích. Za zmínku určitě stojí i druhé místo
v mezinárodní soutěži osmi evropských zemí European Art
Awards 2016, kde mezinárodní porota vybírala z téměř 240
výtvarných děl.

www.lengyelart.com
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p.lichtenberg@seznam.cz
www.lichtenbergpetr.cz
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Marcela Lilling

Jindřich Lípa

Maluje na přírodní hedvábí, pořádá kurzy, workshopy.
Vlastnosti hedvábného vlákna ji zaujaly na tolik, že
se věnuje již výhradně malbě na hedvábí. Tato technika
vyžaduje jistou dávku pokory, trpělivosti a improvizace.
Od roku 1998 maluje obrazy výhradně na přírodní
hedvábí. Motivy jsou většinou abstraktní nebo přírodní.
Ráda kombinuje barevné variace a s nadšením odhaluje
další možnosti této mimořádné techniky. Tvary a barvy
mají v člověku vyvolat klid a pohodu nebo provokovat
a vyburcovat. Kromě obrazů vyrábí na zakázku hedvábné
paravány a atypické širmy. Ráda se o své zkušenosti dělí
na veřejných kurzech a workshopech. Nejvíce miluje práci
s dětmi, kde se setkává s bezbřehou fantazií a nadšením.

Před pár dny mi jedna paní, po obdržení velkoformátového
obrazu na zakázku, napsala:
„Máte můj obdiv, jsem absolutně unešená a velice Vám
děkuji, přesně jste pochopil mou představu...máte nadhled
a umělecké cítění. Fandím Vám a budu Vás doporučovat
všem, koho znám...“
Chcete li celý příběh a co tu paní vedlo k těmto slovům
(a není sama), čtěte prosím dále:
V posledních letech se nejvíce věnuji malbě

Výstavy (výběr)

1998 Oblastní galerie, Jičín – samostatná výstava
2000 KC Kaštan Praha 6
2003 Oblastní galerie, Jičín – samostatná výstava
2004 Oblastní galerie Špejchar Želkovice, Litomyšl
2010 galerie Praha – samostatná výstava
2011 galerie Praha
2012 zámek Benátky nad Jizerou
2013 zámek Benátky nad Jizerou (společná výstava
s výtvarníkem a architektem Ing. Jiřím Vorlem)
2016 Galerie U Zlatého kohouta – Praha – společná
výstava

www.atelierlilling.cz
Marcela Lilling Poláková
marcelalilling@gmail.com
+420 775 384 776
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ABSTRAKTNÍCH VELKOFORMÁTOVÝCH OBRAZŮ DO
MODERNÍCH INTERIÉRŮ

Jsme v době moderní výstavby a lidem záleží na kvalitě
prostředí v němž žijí a to více než kdy jindy. Mnohdy chtějí
místo reprodukce originál, který by esteticky umocnil
jejich interiér. Dnes je sice k disposici dost uměleckých
děl, ale vzhledem k jejich často menšímu rozměru, či
nekorespondující tematice i barevnosti s konkrétním
prostředím, se ne vždy mohou uplatnit jako dominantní
estetické prvky moderního interiéru.
Proto na mé internetové galerii www.artlipa.cz,
své potenciální zákazníky „rozmazluji“ tím, že obrazy
prezentuji v prostředí skutečných interiérů. Tam lze
obrazy v interiérech pohodlně listovat (tento můj „vynález“
používám léta a pochvalně se o něm vyjádřili i odborníci
v oblasti umění).
Dokonce se osvědčila služba, kdy zákazníkem vybraný
obraz, virtuálně promítnu do poslané fotografie jeho
interiéru a on se tak ujistí, jestli konkrétní dílo jeho
domácnosti „sluší“ (podobně, jako když si zkoušíte šaty
před zrcadlem). Činím tak i obráceně – zájemce pošle svůj
interiér a tento obrázek dostane obratem zpět, s vloženým,
esteticky vhodným dílem. Tato práce je zdarma a odběr
obrazu není podmínkou.
Více se dozvíte na www.atelierartfest.cz v sekci
vystavovatelé.

info@artlipa.cz
tel.: +420 607 707 861
www.artlipa.cz
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Martina Lišková

Josef Macek

Žije a tvoří v malé vesničce Lipová u Slavičína. Vystudovala
Střední umělecko-průmyslovou školu sklářskou ve
Valašském Meziříčí obor Užitá malba a sklo (2004–2008).
Bakalářské studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
obor Digitální animace (2008–2011). Magisterské studium
Masarykova Univerzita v Brně, pedagogická fakulta obor
Galerijní pedagogika a zprostředkování umění, Výtvarná
výchova (2011–2013). V současné době se externě věnuje
ilustraci, učí výtvarný obor na ZUŠ Rudolfa Firkušného
v Napajedlech a na 11. ZŠ v Malenovicích. Ve volném čase
ráda maluje a pořádá výtvarné dílny. Své malby vystavila
v zámku Holešov, na Bzeneckém výtvarném podzimu
v zámku Bzenec, v Muzeu Napajedla, ve Vlastivědném
Muzeu v Olomouci, v Otrokovické Besedě, v Baru Nový
Svět, v Městském Divadle Zlín...

Narodil se 23. 9. 1936 v Bušíně. Výtvarně se později
vzdělával při pedagogickém studiu u profesora Tillicha
v letech 1964–1968. Pracoval jako sportovní instruktor na
Středním odborném učilišti v Šumperku a tak nakonec
dostal přednost sport a výchova mladých talentů.
V roce 1981 odchází z SOUŽ Šumperk a je zvolen
předsedou MNV v Bušíně, kde pokračuje jako starosta
obce až do roku 1999, kdy odchází do důchodu. Při
jmenovaných funkcích vůbec nezbýval čas na malování, až
v roce 2005 jako důchodce se k malování vrací a již v roce
2006 se zúčastnil první výstavy po téměř 35 letech v Ústí
nad Orlicí.
Návrat k malování po dlouhých letech nebyl vůbec
snadný. Těch 36 let prostě chybí. Začíná proto od začátku
realistickou kresbou. Postupně přidává barvy a nechává
na sebe působit krásu a mnohotvárnost krajů, květin
a i postav. Hledá v sobě svůj vztah k nim. Od striktního
realismu přechází k uvolněnému malování, v němž se již
začíná projevovat hluboký cit k přírodě, k lidem a k životu.
Barvy se postupně projasňují, tak jako když vychází nebo
zapadá slunce a jeho paprsky vytváří kouzelné scenérie
barev světel a stínů a člověk v němém úžasu začíná splývat
s krajinou a časem. Touží zachytit ty prchavé okamžiky,
které se již nikdy neopakují. A tak se stále nechá inspirovat
a do svého díla ukládá to, co cítí a ve vzájemném
propojení vznikají obrazy vypovídající o stavu duše malíře.
Tvorba se mu stává potřebnou, jako vzduch, voda, či lidská
společnost.
Nemaluje pro efekt, ale pro potřebu sdělit, co cítí
a i kdyby jen jeden obraz zaujal byť jen jediného člověka
a udělal mu radost, nemaloval zbytečně.

www.rozumeni.cz
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krnavkova@zus-zabreh.cz
tel.: +420 739 232 678
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Rostislav Knápek Macek

Macek Dejavu Art

Narodil se 28.6. 1979 v Zábřeze na Moravě. Přes zdravotní
problémy prožíval hezké dětství v Cotkytli v kruhu rodiny.
Je nejmladší z 10 sourozenců. Rodiče měl moc rád, oba
však brzy zemřeli a jeho život se začal rychle měnit. Těžká
operace, nezaměstnanost, tíživá chudoba. V roce 2002
odchází z domova a nový domov nachází v Bušíně, kde
konečně žije v klidu a vpohodě. V novém prostředí se
začal všestranně rozvíjet. V ateliéru pana Macka se začal
seznamovat s výtvarným uměním. Společně navštěvují
výstavy, kde lze čerpat inspiraci a pod vlivem poznávání
začal experimentovat s barvami, které mu učarovaly.
Postupně se začaly jeho výtvarné pokusy kvalitativně měnit
až k současnému, již velmi výraznému projevu. Miluje
barvy a jejich vzájemnými kombinacemi vytváří zajímavé
fantazie, ve kterých lze nacházet překvapivé výjevy. Obrazy
působí uklidňujícím dojmem a odráží se v nich celá
jeho duše – skromnost, úcta k lidem, láska k přírodě, ke
zvířatům – zobrazují jeho vnitřní svět. Maluje pro radost
sobě i druhým.

Narozen 6. 2.1982 v Šumperku.
Vystudoval střední odborné učiliště v Olomouci, oborpísmomalíř, aranžér.
Prošel různá zaměstnání v různých městech, kde
ve volném čase tvořil, aby zjistil, že umění je řemeslo,
kterému se chce věnovat.
V roce 2006 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci,
kde také pracoval, zahájil svoji první výstavu Tajemství
obzorů. Poté měl ještě několik menších výstav na okrese
a následovalo stěhování do Prahy, kde žil a tvořil 9 let.
Zdá se, že číslo 9 je pro něj nejen oblíbeným, ale zároveň
magickým číslem a po devíti letech žití v Praze se vrací
zpět na Moravu, kde se svou ženou nachází domov
a inspiraci pro další tvorbu.

Vystavoval:

2012 V
 lastivědné muzeum Šumperk, Katolický dům
Zábřeh, Ústí nad Orlicí, Polička
2013 B
 ludov, Ústí nad Orlicí, Zábřeh Galerie Tunklův
dvorec
2014 J
 aroměřice, Loštice, Postřelmov, Bušín, Tišnov,
2015 Z
 ábřeh Galerie Tunklův dvorec, Žamberk, zámek
Chrast
2016 Z
 laté Hory, Javorník, Jeseník, Galerie TD Zábřeh
2017 m
 uzeum Skuteč, Galerie Pačkov - Polsko

krnavkova@zus-zabreh.cz
Bošín 20, 789 62
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macekdejavu@gmail.com
tel.: 736 769 508
www.facebook.com/macek.dejavu
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Dana Maha

Tiziano Marasco

„... nesnaž se namalovat obraz, staň se obrazem...“
... březen 2013 jedné noci.
Ležím a pokouším se usnout. Opět ponořena ve své
temnotě, toužím po světle. Marně se snažím utéct do tepla
jeho paprsků. Kdy to skončí?
Otevírám láhev vína, zapaluji svíčku. V dalším momentě
cítím potřebu malovat. Beru si čtvrtku, štětec, barvy...
... tak nějak to možná začalo.
Další měsíc už zkouším malovat olejovými barvami
na plátno. Je to tak vzrušující, nové, zábavné. Toužím se
v tom zdokonalit, proto se přihlašuji na jednodenní kurz
malby portrétu. Ale ne... to není nic pro mne, dělat něco
jak se má.
Obdivuji skutečné malíře, kteří dokáží zachytit realitu
snad lépe než fotografie. Zjišťuji však, že sama nemám
potřebu tímto způsobem tvořit. Chci malovat své nereálné
postavy, které jsou odrazem mých emocí.
Je srpen 2013 a já úspěšně se štětcem v ruce utíkám
před temnotou do světla. Přestože se stále někdy vrací
černé myšlenky, už jim nepodléhám a nepohlcují celé mé
JÁ.
Po tolika letech boje nacházím cestu ke štěstí.
Miluji světlo a učím se milovat svůj život. Co dalšího mi
přinese? Co dalšího budu moci vložit do svých obrazů?

Tiziano Marasco (1985, Udine) je italský umělec žijící od
roku 2010 v Praze, kde se věnuje internetové žurnalistice.
V roce 2004 se začal věnovat malbě jako samouk
a během studia jazyků na univerzitě se účastnil volitelných
kurzů u benatské akademie v Itálii (6 let), kde se naučil
olejomalbu. Po přestěhovaní do Čech pak přešel na akryl.
Má velký zájem o volnou tvorbu a experimentaci,
v průběhu let si vymyslel vlastní výtvarnou techniku na
černé platno (olej nebo akryl) silně ovlivněnou grafikou
a ilustracemi. Maluje především krajiny (reálné či
fantastické) nebo osoby.
V Itálii se zůčastnil několik výstav mezi Udine, Benátkami
a Milanem.

dana.k.dana@seznam.cz
tel.: +420 731 404 197
www.danamaha.cz
www.danamaha.com
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tiziano85@seznam.cz
www.tizianomarasco.com
www.facebook.com/Mar.
Tiz.7.12.1985?ref=ts&fref=ts
instagram – @marascotiziano
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Zdenek Marášek

Jan Mareš

Do roku 1964 bydlel v Nedachlebicích. Od roku 1964
v Otrokovicích. 1969–1972 se vyučil truhlářem. V té
době začal vyřezávat intarzie z dýh a malovat temperou.
1971–1973 navštěvoval výtvarné hodiny u malíře
Drahoslava Janíka, kde získal základy malířských technik.
V současné době pracuje s akrylem na sololitu ve větších
rozměrech na hrubším strukturálním podkladu a vytváří
menší obrazy v oleji. Nemá svůj vyhraněný malířský
styl. Jeho obrazy vyjadřují spíše výtvarný temperament,
momentální nápady a nálady. Upozorňují na sebe
především svým plným barevně zvučným rytmem tvarů.

V současné době žije v Dašicích. Malování se věnuje
přibližně od svých 24 let. Nejprve začal jako samouk,
ovšem vášeň prohloubil tříletým studiem Lidové
konzervatoře v Ostravě, pod vedením Pavly Andráškové,
kde se seznámil s tradičními technikami jako pastel,
akvarel, akryl... . Během studia se ještě účastnil kurzů
v Praze u akad. malíře Milana Fibigera, který ho posunul
přednostně v kreslení.
Rád vypráví příběh, proto se věnuje komiksové
a ilustrátorské tvorbě. Od roku 2013 přispěl několika
komiksy do Vějířů a zinů. Do poloviny roku 2017 pracoval
především tradiční formou, perkem, štětcem a tuší.
Od roku 2017 se více zaměřuje na digitální tvorbu, která
se velmi rychle stala jeho oblíbenou technikou. Většina
prací vychází z jeho oblíbeného žánru fantasy.

www.obrazymarasek.wz.cz
www.rozumeni.cz
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art@janmaresh.cz
vjanmaresh.cz
www.facebook.com/janmaresh.art
www.instagram.com/janmaresh/
www.artstation.com/janmares
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Jarmila Maršálová

Jan Keschke Maschke

Žiji a tvořím na Příbramsku.
Tvořím ilustrace, mandaly, obrazy – propojené mými
verši. Občas zkusím písňový text.
Jsem členka Galerie výtvarníků a Volného sdružení
umělců Čech, Moravy a Slovenska.
Touhy, lásky a naděje prosvícené sluncem, prosáknuté
vodou, provoněné hlínou a zvířené větrem se v mé
poetické tvorbě objevují už druhé desetiletí.
Líbí se mi dotýkat se barevných pastelek, fascinuje mě
malování akrylovými a olejovými barvami na plátno; ve
výtvarné činnosti, které se věnuji několik let, se snažím
vyjádřit své pocity, u mandal využívám geometrických
tvarů, expresionismu, v přírodně laděných obrazech jsou
znát prvky impresionismu, naivní umění převládá u všech
technik.
Jsem samouk, miluji to čarování, když mi samo nebe
vede ruku, pastelky a štětce; učím se na malbu dívat jiným
pohledem než dosud, je to pro mě nový životní směr
a zároveň úžasný relax; každým dotykem se snažím vnímat
Boha a představit ho ostatním pro pohlazení duše.

Jan Keschke Maschke – profesí elektroprojektant a duší
umělec – se věnuje malbě, skládání písní a textařině již více
než 15 let.
Jeho první pokusy vedly přes graffiti, pastel, akvarel a tuš
k barvám olejovým a akrylovým, kterými v současné době
tvoří.
Jeho obrazy jsou hlavně v naivním stylu a okrajově i ve
stylu abstraktním.
Maluje a píše pro radost lidí kolem sebe a pro radost
svou.
Díky své tvorbě žije s pocitem, že není pouze na jednom
místě, ale že je zároveň všude tam, kde se jeho tvorba
ocitla.

www.facebook.com/jarmila.marsalova
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tel.: 607 779 695
www.jkmart.cz
www.facebook.com/jan.maschke
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Jan Mašín

Rostislav Materka

Původním povoláním radiologický asistent pochází
z pražského Žižkova. Už na základní škole ho výrazně
ovlivnila učitelka výtvarné výchovy sochařka Anna
Macková. Pod jejím vedením navštěvoval výtvarný kroužek
a zkoušel tehdy dostupné techniky. Pastel, akvarel a linoryt.
Ve čtrnácti letech navštěvoval výtvarné kurzy při SUŠ na
Holarově náměstí v Praze. Po studiích na SVVŠ a SZŠ se
ke svému koníčku opět vrátil. Pořídil si první olejové barvy
a již u této techniky zůstal. Ve své tvorbě upřednostňuje
realistické ztvárnění krajiny a zátiší. Kromě malování se
věnuje hudbě a vlastní tvorbě.
V současné době je již v důchodu a žije na vesnici
nedaleko Žatce. Ve svých obrazech čerpá ze specifické
tématiky svého okolí a z cest po Evropě.

Narodil jsem se roku 1982 v České Lípě. Studoval jsem na
SPŠS a VOŠ sklářské v Novém Boru. Obor Hutní zpracování
skla a Tvorba uměleckého skla. Zúčastnil jsem se několika
studijních stáží v Holandsku, Francii a Švédsku.
Nyní pracuji jako foukač skla, ve kterém se snažím najít
dokonalou krásu.
Celá má myšlenka, která vedla k vytvoření těchto
plastik vychází z řemeslných standardů, klasických technik
používaných ve sklářství. Jde o přirozené tvarování skla bez
pomoci forem či nářadí. Takto vytvořené sklo je však po
vychlazení narušeno řezáním. Tento nepřirozený, násilný
zásah zcela definuje vizuál těchto objektů.

masin.jan@seznam.cz
tel.: 737205855
Soběchleby u Blšan

www.materka.czv
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Pavel Michalica

Karla Miková

Narodil se 1977 žije a s malováním koketuje v podhůří
bájného Blaníku. Původní profesí strojní mechanik ve
vývojové dílně ve sklárnách Kavalier v Sázavě. V té době
dokázal kreslit a číst pouze technické výkresy.
K malování se dostal až prostřednictvím své kreativní
manželky Věrky a ze začátku vůbec nevěřil, že by mohl
někdy malovat tak, aby to bylo ke koukání. Od roku 2001
byli s Věrkou zakladateli zájmových kroužků keramiky ve
více než třiceti základních a mateřských školách ve třech
okresech. Po přeškolovacích kurzech s pedagogickým
zaměřením dlouhou dobu působil jako lektor a pořadatel
kroužků keramiky.
Od roku 2011 vyučuje děti i dospělé malovat olejem
technikou alla prima, což je přímý, velmi dynamický styl
způsobu malby. Při malování krajinek jde o spontánní
malování, je to rychlá, jednoduchá a efektivní technika
vycházející z principu dodržení „kroku za krokem“ podle
odborného vedení lektora, při které si namaluje vlastní
obraz naprosto každý, kdo chce. A to i přes různé bloky
získané již ve školním věku, že malovat neumí.
Na Pavlových kurzech dochází k postupnému
uvolňování emočních bariér a počáteční obavy
a strachy se mění v radost a nadšení z namalovaného
obrazu. Účastník takového kurzu je pak na sebe
hrdý, že to dokázal, domů odchází s úsměvem
a s nezapomenutelným zážitkem a to je Pavlovi tou
největší odměnou.
Vyučuje a maluje krajinky, květiny, zvířata, vesmír, též
podle fantazie a i akrylem. Má za sebou již několik výstav
ve středních a jižních Čechách a na Olomoucku.
Mnohé z jeho obrazů již zdobí soukromé sbírky a dělají
radost nejen po celé ČR, ale i v jiných zemích světa.

Když se řekne energetické obrazy, každého obvykle
napadne, že dodávají nějakou zvláštní energii. Čím se však
energetické obrazy liší od ostatních a čím to je, že tuto
schopnost mají? Ať už tvoříme cokoliv, vždy do své tvorby
nevědomky vnášíme svou energii, své naladění. Známe to
všichni - dobrá nálada vytváří pozitivní věci, špatná obvykle
nepříjemné. Aby mohl být namalován energetický obraz,
je třeba zbavit se všech negací. Malování energetických
obrazů se proto děje v harmonickém, meditativním stavu,
čímž díla získávají zvláštní náboj, působí pozitivně na
psychiku a tím i zdraví člověka. Mé energetické obrazy jsou
malovány znovuobjevenou technikou zvanou enkaustika,
a mými malířskými prostředky tedy nejsou barvy a štětec,
ale speciální voskovky a enkaustická žehlička. Posláním
obrazů je harmonizovat prostor i jejich "pozorovatele",
někdy ale také podněcovat ke změně, k odvaze či obrácení
se do sebe. Kromě obrazů nabízím také energetické karty
a kalendáře.

pavelmichalica@seznam.cz
+420 773 870 890
www.veselemalovani.cz
www.pavelmichalica.cz
www.artvive.cz
Světlá 6, Louňovice pod Blaníkem, 257 06
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www.energetickeobrazy.cz
Karla Miková – Energetické obrazy
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Misha art

Miroslav Mlynář

Misha Art, vlastním jménem Michaela Murin, je mladá malířka,
žijící střídavě ve španělské Valencii a v Praze. Výtvarné
činnosti se věnuje od dětství, prošla školou výtvarníka Josefa
Zedníka, akademického malíře Vladimíra Hadomského a ve
Španělsku malířky a restaurátorky Isabel López Ciriano. Pro
její tvorbu je charakteristická inspirace přírodou, propojení
země, duchovního světa i duše. Její práce můžete najít
v soukromých sbírkách ve Španělsku, Německu, Dánsku,
v České republice a na Slovensku.
„Mou největší vášní je abstraktní malba, která dokáže
vyjádřit a předat emoce a energii. Mé obrazy jsou nejvíce
ovlivněny přírodou - mořem, oblohou, zemí, živly... Právě ve
Španělsku se začala v mé tvorbě projevovat silná fascinace
mořem, oceánem, vodou. Doufám, že v mé ‚mořské sérii’
najdete pocit hlubokého klidu, síly, nekonečna a hloubky.
Nebo možná jen hru pěkných barev :)
Ráda bych, aby mé obrazy navracely pozorovatele zpět
do blízkého vztahu se Zemí, s přírodou, která čistí naši mysl,
tělo i život. Činí vše jednodušší, jasnější. Připomíná nám, kdo
skutečně jsme i náš potenciál. Vede nás do našeho vlastního
nitra, do spojení se vším, co je nad námi i kolem nás, s celým
vesmírem.“
Isabel López Ciriano: „Misha je mladá umělkyně, jejíž
práce jsou plné velmi zvláštní poetické kreativity. Daří se jí
transformovat a předávat prostřednictvím obrazů atmosféru
plnou tajemna a dokonce spirituality.
Ve své abstraktní tvorbě používá akrylové barvy způsobem,
který umožňuje vytvářet charakteristické efekty vody, které
pozvolna pronikají do prostoru velmi elegantním způsobem.
Využívá měkké, harmonické tóny. Barvy za hranicí reality ve
své tvorbě využívá k vysílání emocí. Intenzita barev některých
jejích prací vyvolává energii, odvahu a kuráž, jiné jsou
uklidňující. Barvy jsou živé a intenzivní, přesto harmonicky
zpracované.
Více se dozvíte na www.atelierartfest.cz v sekci
vystavovatelé.

Dobrý den dámy a pánové, rád bych se Vám představil
– jmenuji se Miroslav Mlynář. Pocházím ze Zábřeha,
z malého města na severu Olomouckého kraje.
Vystudoval jsem Univerzitu Palackého v Olomouci
obor Obecná fyzika a matematická fyzika. Mým dalším
působištěm se následně stala Praha, kam mě zavedla
touha poznávat nové lidi a věci. Vždy mě lákalo stát se
pedagogickým pracovníkem a tento sen se mi v Praze stal
skutečností. V současné době žiji a tvořím na Moravě.
Věnuji se malbě akrylovými barvami, olejovými barvami
a kresbě gelovým perem, ať už samostatné nebo následně
kolorované uměleckou tuší nebo akrylovými barvami.
Mými vzory v umělecké tvorbě jsou H.R. Giger, Salvador
Dalí, Jan Hachran, Sandro Dragoj a Monti Kubrik.
Jsem členem umělecké skupiny magických
ornamentalistů.
Svoji životní filosofii bych shrnul do těchto několika
slov: „Dávej, přijímej, užívej, udržuj, zbav se zábran, jdi dál ,
odpouštěj a pomáhej.“

info@misha-art.gallery
www.misha-art.gallery
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mlynarm@centrum.cz
tel.: +420 737 822 539
www.facebook.com/mlynarmiroslav/
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Hana Mňuková

Eliška Molíková

... maluji jen tak, pro radost ze života
Dětství a mládí jsem prožila v Trutnově, odkud jsem se
v roce 1977 přestěhovala do Rychnova nad Kněžnou, kde
žiji doposud. Stále a pořád ale ráda říkám, že jsem prostě
holka z hor.
Žádné výtvarné vzdělání nemám, chodila jsem malovat
k paní učitelce na ZDŠ, ale protože to byl můj koníček
a možná jsem uvažovala i tom, převést ho do profesního
života, pokusila jsem se o přijetí na UMPRUM v Praze,
talentové zkoušky jsem absolvovala, bohužel nepřijata
z důvodu nedostatku ubytovacích kapacit. Stala se ze
mě zdravotní sestřička, později porodní babka, která dál
malovala jen tak pro radost...
Objevila jsem v té době krásu zachycení okamžiku ve
fotografii a po celý život jsem si slibovala, že v důchodu
všechny ty momenty namaluji. Toho cíle jsem už dosáhla
a tak jsem se postavila na start nové cesty...
Začít si plnit svůj celoživotní sen, být upatlaná od
barviček, studovat různé výtvarné techniky, jezdit na
výtvarné kurzy, poznávat výtvarníky i ostatní lidičky, kteří
zbožňují tu vůni barevných dřívek...
Jsem amatér a nic na tom se už nezmění, ale šťastný
amatér, kterému se plní životní sen...

Vystudovala Knihovnickou školu v Brně. Svou tvorbou
navazuje na rodinnou malířskou tradici sahající do konce
devatenáctého století. Jako první z rodiny vstoupil na
uměleckou cestu pradědeček. Ten si začal přivydělávat
malováním obrazů poté, co se vrátil z první světové války
s podlomeným zdravím. Po jeho smrti po něm zůstaly
barvy a talent, který se od té doby předává vždy na další
generaci.
Eliška Molíková ráda kreslila už v dětství. Ve výtvarné
tvorbě se snaží neustále vzdělávat a zdokonalovat. Věnuje
se hlavně olejomalbě, malbě akrylem a pastelem. Inspirací
jsou jí mnozí umělci a umělecké směry.
Její obrazy jsou zastoupeny v soukromých sbírkách
u nás i v zahraničí.
V malířské tradici pokračuje i její dcera Hana Klímová.
Společně vystavovaly v Praze, Liberci, Českých
Budějovicích, Znojmě a několikrát v Olomouci.
Je organizována ve Sdružení výtvarníků ČR, z.s.

hanamnukova@seznam.cz
tel.: 773 923 266
www.facebook.com/hana.mnukova
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eliskamolikova@seznam.cz
tel.: 723 743 004
www.gallart.cz
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Karin Mošničková

Blanka Mudrová

K malbě jsem se dostávala postupně. Od mala jsem si
ráda čmárala asi jako skoro každé dítě, ale později se mne
docela dotklo, když jsem přešla na uměleckou základní
školu a nepřijali mne do přímo umělecky zaměřené třídy,
která dávala na výuku malby větší důraz. Nicméně i tak
jsem nadále chodila na kroužky malování a keramiky
vedle školy. Na gymnáziu jsem přišla na chuť kresbě
tužkou, podle předlohy. Abych udělala kamarádům radost
a řekněme i sobě, dělala jsem na požádání černobílé
portréty tužkou podle fotek - protože se mi zalíbil pocit, že
se někomu líbí to, co tvoříte. Sem tam jsem zkusila i malbu
jako takovou, ale nikdy z toho nic dobrého nevzešlo,
protože jsem si moc nerozuměla s barvami. Tak zůstalo
jen u pokusů. Do školní ročenky v posledním ročníku jsme
se fotili v převlecích, podle toho, čím bychom chtěli být.
Z legrace jsem se nechala vyfotit s paletou.
Na vysoké škole, kde jsem studovala diplomacii,
jsem na malování a kresbu poměrně zapomněla, tedy
zpočátku. Nicméně přišel rok 2015 a s ním i pro mě jedno
z psychicky nejnáročnějších období. Prožila jsem si kratší
úzkostlivě depresivní epizodu, se kterou jsem si nevěděla
moc rady. Úplnou náhodou jsem přišla k prázdnému
plátnu a vtipkovala, že začnu s art terapií. Namalovala
jsem svůj první pořádný obraz na plátno s názvem ‚Eye of
desperation’ a pocítila po delší době první euforii a to nad
zjištěním, že jsem konečně našla něco, u čeho moje mysl
na pár minut ‚vypne’. A tak začalo moje období překotné
malby, kdy jsem malování neměla dost, celé dny proseděla
nad plátny a náměty na obrazy se mi v hlavě tvořily jako
na běžícím páse. Od té doby jsem malovat nepřestala
a přidala jsem k tomu i další kreativní činnost – výrobu
dekorativních aranžmá. Teprve v posledním roce jsem
umění dala prakticky vše a soustředila se výhradně na
tvorbu; dala jsem dohromady i moje první webové stránky
– karincreates.webnode.cz
Více se o mě dozvíte na www.atelierartfest.cz v sekci
vystavovatelé.

Narodila se v Rynárci u Pelhřimova na Vysočině ve druhé
polovině minulého století. Od svých dvaceti let se zabývá
tvorbou z kůže, i když v různých formách – původně
jako vývojová pracovnice v DUP Pelhřimov. V roce 1989
vytvořila svou první kolekci, kterou úspěšně představila
na výstavě Trenčín město módy. Od roku 1990 dodává
kůži, vlastní, specifický, poetický styl, který se objevuje na
výrobcích z její vlastní díly a na kožených obrazech, k nimž
nachází inspiraci v osobitém světle všedních věcí kolem
nás.
Blanka Mudrová je držitelkou značky „Vysočina
regionální produkt“. Svou tvorbu prezentuje na různých
výstavách v České republice a v zahraničí a také na
nejrůznějších řemeslných jarmarcích a na akcích
zaměřených na ruční tvorbu. Její výrobky a plastiky z kůží
jsou zastoupeny i ve sbírkách po celém světě od USA po
Austrálii. V roce 2010 otevřela s manželem vlastní galerii
kůže v Rynárci, kde vystavuje obrazy z kůže, olejomalby
a průřez tvorbou autorských kabelek, aktovek a různých
věciček z kůže. Dámy budou určitě souhlasit s jejími slovy,
že: „Každá kabelka má mít svou duši a musí souznít se
svým uživatelem.“
„Celý život mě provází touha něco tvořit, něco hezkého
vymýšlet pro radost svému okolí a sama sobě. Kreativní
tvoření se mi stalo životní vášní a osudem, práce s kůží je
mým koníčkem a celoživotním osudem a zaměstnáním.“

KARINCREATES
karin.mosnickova@seznam.cz
tel.: +420 777 152 746
karincreates.webnode.cz
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blanka.mudrova@centrum.cz
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Kata Musatová

Daniel Nádas

Kateřina Musatová se narodila v roce 1961 v Praze v rodině,
v níž se z generace na generaci předávala umělecká
tradice. Pradědeček malířky, Alexej Jakovlevič Musatov
(spřízněný s Viktorem Eľpidiforovičem BorisovemMusatovem 1870-1905), byl malířem ikon v Samaře.
Dědeček, Grigorij Alexejevič Musatov (1889–1941),
emigroval v roce 1920 do Československa, kde se stal
známým umělcem a členem českého uměleckého
sdružení Umělecká beseda. Matka, Eleonora (Nora)
Musatová (1930–2010), byla významnou českou
malířkou, která v roce 1979 v Palm Beach na Floridě
v USA uskutečnila společnou výstavu obrazů s Marcem
Chagallem.
Kateřina studovala na Střední umělecké škole Václava
Hollara a byla žačkou profesora Akademie výtvarných
umění v Praze Karla Součka. Oblíbila si výtvarnou techniku,
vynalezenou koncem šedesátých let 20. století Norou
Musatovou – malbu olejovými barvami na skle. Kateřina
navázala na tradici proslulých „skleněných obrazů“ Nory
Musatové.
Tato výtvarná technika má původ v umění mozaiky.
Vychází ze snahy o dosažení zářivého povrchu
s bohatstvím a hloubkou barevných odstínů, který vzniká
nanášením olejových barev na rub skla. Pod olejové barvy
se na hladký skleněný povrch nejprve perem nebo štětcem
nanášejí tenké linie tuší. Na tuto kresbu, která je základem
celého obrazu, se navrství barva. Používají se jak krycí, tak
i průzračné, lazurové barvy. Po celé ploše skla se ve vrstvě
barvy záměrně ponechávají malé mezery. Posledním
tahem, završujícím umělecké dílo, je pak nanesení
metalické fólie nebo plátkového zlata na již suchý povrch
malby. To naplňuje obraz z hloubky vycházejícím třpytem,
který zesiluje jeho vyznění a dodává výslednému dílu
vzhled drahocenného emailu.
Více se o mě dozvíte na www.atelierartfest.cz v sekci
vystavovatelé.

Rozsah mé tvorby je široký, od reliéfů přes malbu
různými technikami až po klasickou černobílou fotografii.
Jednotlivé techniky kombinuji a využívám jejich přednosti.
Momentálně rozšiřuji své portfolio o alternativní
fotografické techniky, které již nejsou populární a vedle
jinde běžného digitálního zpracování nabízejí absolutní
originalitu a umělecko-řemeslnou hodnotu.

kspitalska@chello.cz
tel.: +420 602 232 825
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d.nadas608@gmail.com
tel.: +420 608 356 235
www.ndnd.cz
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Kateřina Neubauerová

Yulia Novikova

Narodila se 6. 12. 1974.
Od roku 2000 pracuje jako designérka interierů.
V roce 2010 si splnila svůj velký sen a věnuje se autorské
tvorbě.
Bydlí v malém ateliéru v Praze.

Yulia Novikova se narodila v Moskvě (Rusko) v roce
1990. Žije a pracuje v Praze od roku 2010. V 15 letech si
uvědomila, že ráda vyjadřuje svůj postoj prostřednictvím
obrazů a je připravena věnovat její budoucnost umění.
Studovala na Moskevské univerzitě tisku, na ilustrační
fakultě. Po přestěhování do Prahy pokračovala ve studiu na
VŠUP – obor visual art a současně dokončila magisterský
program na Ruské státní univerzitě.
Ve výtvarné tvorbě se snaží neustále vzdělávat
a zdokonalovat. Věnuje se hlavně grafice a malbě akrylem.
Práce Yulie Novikové jsou kombinací imaginárních
obrazů, mytologických témat a nálady okolního světa.
Magneticky ovlivňují diváka, zapadají do spletité hry
dekorativních barevných elementů, v kráse linií, tvarů
a kontrastu. Kombinace malebné barevné a černobílé
grafické kompozice zdůrazňuje původní předměty, vede
diváka k reflexi a hledá jeho vlastní interpretaci toho,
co viděl. Formy, řádky a elementy tvoří originální svět,
originální zákony a pravidla, která podléhají pouze autorské
představivosti. V dílech umělkyně Yulie Novikové jsou
naprosto skutečné fantastické obrazy a jsou alegorií věcí,
které známe.
Vystavy

2015–současnost – autorská permanentní vystava v Praze
duben 2018 – výstava FOMENAR v Barceloně, první místo.
duben 2018 – výstava KÖLNER LISTE
červen 2018 – výstava ve Veroně, Chiesa di Santa Maria in
Chiavica

katerinaneubauerova@seznam.cz
tel.: +420 602 454 383
www.sochy-prodej.cz
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angnov@seznam.cz
tel.: +420 731 938 249
www.facebook.com/jullianenova
www.instagram.com/julliane_art
www.deviantart.com/julliane
www.behance.net/jullianeart
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Silvie Novotná

Jiří Parma

Malířka, kreslířka a ilustrátorka, zaměřená zejména na
fantazijní tvorbu.
Vedle olejových barev a kresebných technik využívá
u nás málo známé médium, umělecké pastelové tužky.
Jde o techniku náročnou na preciznost provedení. Autorka
si při svém hledání dokonalé formy výtvarného vyjádření
vyvinula vlastní postup vrstvení odstínů a různých způsobů
kresby, který propůjčuje jejím obrazům hloubku, umožňuje
plynulé přechody barev a ztvárnění světla. Typické pro její
práce jsou jemnost a propracované detaily, živá, často
pastelová barevnost a rostlinné, ornamentální a dekorativní
prvky.
Autorka se věnuje i technikám užitého umění,
v současnosti zejména potisku textilu technikou ručního
sítotisku.
Inspiraci autorka čerpá ve světech snů, vizí, symbolů
i ezoteriky, ale i erotiky. Chce zprostředkovat krásu,
která vytrhuje z každodennosti, oživuje, povznáší a věří
v uzdravující potenciál estetického prožitku a účinku barev.
Její práce vyjadřují škálu prožitků – od duchovního vytržení
k smyslnosti, kdy tyto dva zdánlivé protipóly přecházejí
jeden v druhý, a mohou se vzájemně prolínat.
„Tvorbu vnímám jako součást své cesty, jako prostředek
hledání a nacházení, směřující k dalšímu hledání. Při tvorbě
se setkávám s TAJEMSTVÍM a stávám se pouhým kanálem
pro jeho předávání dál a zároveň plně sama sebou.“

Výtvarnému umění se věnuji od roku 1972, vystavuji od
roku 1981. Zabývám se především dřevěnou skulpturou,
reliéfem a malbou. Žiji a pracuji v Otrokovicích. Uspořádal
jsem několik samostatných výstav a zúčastnil se mnoha
kolektivních výstav doma i v zahraničí. Realizoval jsem
několik dřevěných skulptur ve veřejném prostoru. Svá
díla mám zastoupená v soukromých sbírkách v České
republice, Německu, Itálii, Austrálii a Kanadě.

www.silvienovotna.com
www.facebook.com/silvienovotna.art
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www.rozumeni.cz
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Alexandr Pavlov

Pavlína Pecko

Narodil se na Ukrajině, kde žil a i tvořil. Malbě olejem se
věnuje již více jak 34 let. Do světa realismu jej zasvětil
jeho otec Ivan, který realistický směr vyučoval. Jelikož
otec tehdy mladého Alexe učit nechtěl, snažil se tedy
sám o samostudium a experimentování. První obrazy byly
především zátiší, kde zkoušel pracovat olejovou barvou
a zjišťoval její kouzlo. Postupem času se začal věnovat
malbě portrétů a aktů, u kterých zůstal i doposud. Za léta,
která maluje, vytvořil stovky obrazů a ilustrací, které si našly
příznivce po celém světě a jsou součástí i soukromých
sbírek.
Již několik let se snaží svůj um předat začínajícím
umělcům na kurzech realistické malby Portréty Pavlov.
„Díla Alexandra Pavlova najdete v soukromých sbírkách
po celém světě. Patří mezi uznávané světové malíře
s vynikajícím hodnocením kritiků snad v každém státě
nejen Evropy, ale i ostatních kontinentů. Jeho realistický
pohled na svět dokáže přenést na plátno. Vyobrazení
osob na jeho obrazech čiší životem, pocity lidí zachycené
Alexandrovým štětcem poznáte na první pohled,“ napsal
Sergey Onishchenko (malíř, fotograf a umělecký kritik –
zemřel 18. 3. 2016)

Tvořím odjakživa, je to moje přirozeno. Je boží vidět něco
vznikat pod vlastníma rukama.
Miluju:
mozaiku – nevím proč, někdy nechápu :-)
zrcadla – které odráží světlo, zvětšují prostor a provokují
mě myšlenkou co je za nimi
šperk – odpočívám od mozaiky :-)
upcyklaci – bez bazarů, blešáků, vetešnictví, nemůžu
být. Radostné oči po mnou vedeném workshopu a rozjetá
tvořivá energie k tomu propojování a kombinování všeho
možného i nemožného bez hranic a limitů. Se dvěmi
úžasnými ženami jsme založily ateliér ŠAMAMKY, kde si
v naší malé milé galerii můžete naši vášeň prohlédnout,
koupit, nebo se jí naučit.
Součástí expozice jsou zrcadla, obrazy a objekty
vytvořené technikou Beads mozaiky a upcyklované
mozaiky ze skleněných korálků, kabošonů, knoflíků,
minerálů, porcelánových šálků, pokliček, talířů, konviček
různého stáří. Většina materiálu pochází z antiků, bazarů,
starožitnicví a blešáků z různých koutů světa.

Nejvýznamnější výstavy

Los Angeles (USA r. 2000), New York (USA r. 2003),
Kyjev (Ukrajina r. 2004), Ottawa (Kanada r. 2005), Berlín
(Německo r. 2007), St. Petersburg (Rusko r. 2008), Tokyo
(Japonsko r. 2009), Milano (Itálie r. 2011), Barcelona
(Španělsko r. 2015), Milano (Itálie r. 2015) a mnoho dalších

info@portretypavlov.com
www.portretypavlov.com
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pavlina.pecko@gmail.com
vtel.: 603 149 812
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Kateřina Petříková

Helena Petřinová

Kateřina „Kasea“ Petříková vystudovala architekturu
a více jak 25 let úspěšně působila v tomto oboru doma
i v zahraničí. Od dětství se projevoval její výrazný tvůrčí
talent. Věnovala se tanci, výtvarné tvorbě a zejména
architektuře. Skrze tvorbu šířila krásu a lásku a všechny
pozitivní hodnoty. Její inspirací vždy bylo cestování
a především její vlastní bohatý vnitřní svět.
Jak šel čas, její tvorba se proměňovala. Od oděvů
z textilu, kůže i papíru, šperků z různých materiálů, přes
malbu na hedvábí, keramickou tvorbu, až po vytváření
masek a malbu na tělo.
Přibližně před sedmi lety začala spontánně malovat
olejovým pastelem a tímto médiem se stále zabývá, zrovna
tak jako akrylem. Současně se ubírá „Cestou Mandaly“,
kde nachází obrovský potenciál pro sebeobjevování,
léčení, rozvíjení tvůrčích schopností, vnitřní zklidnění
a harmonizaci a radost. Nejde tedy pouze o práci
uměleckou, ale zároveň i psychospirituální. Velkou výzvou
poslední doby jsou „Osobní mandaly“, vytvářené pro
konkrétní osobu, která se v Mandale odráží a může s ní
pracovat ve smyslu osobního rozvoje. Tímto směrem vede
i své tvořivé dílny pro veřejnost. Je významnou členkou
mezinárodní komunity Mandalistů, kde je její práce
považována za jednu z nejautentičtějších.

Jmenuji se Helena Petřinová a tvořím i vystavuji pod
značkou Art-animo.
Při své tvorbě používám důležité prvky: světlo a stíny,
záchvěvy duší a energií. Mám oblíbenou strukturní malbu
s personifikací do bizarně-archetypálních podob. Malba je
často ozvláštněna pohádkově naivními prvky. Používám
hlavně akryl a pastelky.
Vytvářím také energetické obrazy někdy obohacené
o kameny s pečlivě individuálně vybranou vibrací, která je
následně majiteli obrazu nápomocná.
Šperky v sobě zahrnují křehkost autorské keramiky
a tvrdost kovu i kamene. Jsem registrovaná na PÚ (11598).
+Poslední dobou se zabývám fotografií, a to hlavně
křehce stylizovaného mužského aktu.
Jsem členkou Sdružení výtvarníků České republiky
a Prácheňské umělecké besedy.
Svoje díla jsem opakovaně vystavovala v galeriích
v Písku, Českých Budějovicích a v Praze. Jsou zastoupena
v českých i zahraničních soukromých sbírkách (Paříž).

O Mandalách :

Mandala je kruhový obrazec, který se utváří ze svého
středu. Je nositelem esence, vyjadřuje vesmírnou
zkušenost v nás,zrovna tak jako ve všech kulurách
existujících i zaniklých, velmi často se vyskytuje ve
východních naukách, kde symbolizuje duchovní cestu
sebepoznání a osobního rozvoje. V současnosti, kdy
mnoho lidí si vytváří své osobní Mandaly, nebo pouze
vybarvuje předtištěné vzorce, jde o formu dynamické
meditace, kdy člověk přichází z chaosu světa k sobě, do
svého středu, do bodu tady a teď.

www.kasea.eu
tel.: +420 602 541 560
www.facebook.com/mandalaartbykasea
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art-animo@seznam.cz
tel.: +420 605 733 735
www.art-animo.art
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Alena Pilniková - Motyjel

Jarmila Gyongyosi Plchová

Trnava Hora, Slovenská republika.
Pocházi ze středního Slovenska.
Malování se věnuje od roku 2000. Začínala olejomalbou,
ale později a v současnosti je unesena akrylovou malbou.
V roce 2010 se začala věnovat i textilní tvorbe.

Jarmila se věnuje umělecké tvorbě již více než 10 let.
Malovat začala v podstatě ze dne na den a své malování
vnímá jako dar.
Z počátku pracovala s pastelkami, ale postupně se její
tvorba přesunula na pastel a tuš a nyní se věnuje zejména
akrylu, který ji nesmírně naplňuje.
Její tvorba je dynamická, a plně se zobrazuje v její
abstraktní tvorbě spolu s uvědoměním si hodnoty
a záměru svého díla.
Autorka klade důraz na zadání a záměr, který má dát
majitelům jejich obrazů energii v určitém směru.
Pro Jarmilu je důležité, aby její obrazy daly svému
novému majiteli nejen radost a uvědomění, ale dávaly mu
i lásku, sílu, víru, naději...
Svět fantazie je nekonečný. Všechny obrazy jsou
malovány srdcem a láskou, pod andělskými křídly této
umělkyně.

motyjel@centrum.sk
facebook / Galéria Motyjel

Jarmila.gyongyosi@seznam.cz
www.facebook.com/angelsskylhart
instagram: Jarmila Gyöngyösi
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Dušan Polák

Jiří Procházka

Díky abstraktnímu expressionismu se snažím osvobodit
svou mysl od přímek, pravých úhlů a rovinností. Mé
vzdělání a podstatná část profesního života vždy patřila
technice, strojírenství a konstruktérské práci. Na mých
obrazech tedy můžete spatřit jak svádím vnitřní boj
s těmito dvěma diametrálně odlišnými světy.
Všechny obrazy jsou k dispozici na Saatchi art.

Jiří Procházka odstartoval svou výtvarnou tvorbu
v devadesátých letech skrze ostravskou graffiti scénu.
Ve své rané tvorbě se pohyboval v klasickém graffiti
konceptu založeném na využívání písma a jeho podob,
postupem času však pozvolna přecházel k abstraktnější
a expresivnější formě.
Začal se ve svém díle zajímat především o kontrasty
mezi jednolitou plochou a barevnou explozí. Výrazným
znakem čitelným v jeho tvorbě je silná barevnost
a pastózní nánosy, které bychom mohli metaforicky
přirovnat k povrchům vzdálených planet. Toto zkoumání
a vytváření povrchů se do jeho tvorby nedostalo náhodou,
je zde jasná inspirace a postupný vývoj. Jiří Procházka
totiž není jen výtvarníkem, ale je i velice originálním
řemeslníkem, který se specializuje na designovou úpravu
interiérových dekoračních omítek. Toto spojování řemesla
a autorské tvorby v sobě nese další zvláštní etapu.
Tato skutečnost nám totiž napovídá, že cesta Jiřího
Procházky je nyní mírně nakloněna k strukturálním
principům, že ona povrchovost nás může fascinovat svou
dynamičností. Chvíli uvidíme vrásky na kůře stromů, chvíli
zase krátery na povrchu měsíce. Jiří Procházka se snaží
vytvořit něco, co si můžete vychutnat pohledem.

dusanpolakart.com
www.saatchiart.com/account/profile/1059145
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www.smek.cz
tel.: 608749290
www.facebook.com/jiri.smek.prochazka
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Sinamon Art - Vladislava Přibová
Umění vyjadřuje mou touhu po kráse a harmonii, souznění
s přírodou, pokoru, víru a vděčnost k něčemu vyššímu, než
jsme my sami.
Z výtvarných technik nejvíce miluji olejomalbu. Pomáhá
mi vyjádřit mé hluboké pocity a emoce. Věnuji se také
arteterapii a automatické kresbě a malbě. Lektoruji její
kursy ve své Apatyce u Sluneční víly.
Maluji své vlastní náměty, především přírodu, místa, která
vyzařují harmonii a květiny. Mé obrazy jsou často předem
určeny pro své majitele, s léčebným záměrem přímo na
míru.
Když maluji, žiji a mohu být ve svém světě krásy, snů
a fantazie.
V životě mě provázelo hodně krásných i těžkých období.
Už vím, že vždy mám volbu. Věřím, že každý člověk může
být skutečným tvůrcem, umělcem svého života...
Vyrostla jsem v přírodě, ve svém světě květin, stromů,
skřítků, víl a andělů. Od dětství se věnuji tvorbě, kreslení,
malování, zvykoslovným řemeslům a hudbě, psaní příběhů
a poezie.
Lásku k umění jsem celý život předávala dětem, jako
lektorka v domě dětí, vedoucí dětských a skautských
táborů a vlastního výtvarného kroužku Senza holka.
V roce 2011 po narození nejmladšího syna jsem utrpěla
velkou ztrátu sluchu. Hledala jsem cestu, jak své pocity
vyjádřit jinak. Začala jsem malovat olejem. Olejomalba
byla pro mě vždy dokonalou harmonií a výsostnou krásou.
Zajímají mě techniky starých mistrů a ráda zkouším i nové
věci.
Od roku 2018 jsem členkou Sdružení výtvarníků ČR
a letos připravuji hned několik výstav.

vila.slunecni@centrum.cz
tel.: +420 732 390 219
www.facebook.com/SinamonArt
www.instagram.com/sinamonart
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MgA. Agnieszka
Cyranka-Pytlik
Narozena v Polsku, od 8 let žije a tvoří v Ostravě. Věnuje se
tvorbě abstraktních a geometricko expresivních olejomaleb
na plátně a také fotografií zachycující architekturu měst
a jejich objektů.

artist@agnieszkacyranka.com
tel.: + 420 605 013 992
www.agnieszkacyranka.com
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Miloš Rác

Robert Rambousek

Rodák z Považskej Bystrice (r.1970) sa na začiatku svojej
umeleckej dráhy radil do skupiny insitných umelcov
a venoval sa prevažne rómskej kultúre. Postupne sa
zameriaval čoraz viac na abstrakciu, ktorú „dostal“ do
svojich sôch i obrazov. Vzťah k umeleckému modelovaniu
zo sochárskej hliny sa u neho začal prejavovať počas
vojenskej základnej služby, kde vznikli jeho prvé diela,
ktorými boli rozprávkové postavičky. K tvorbe sa vrátil opäť
po 20. rokoch. Vystavoval v rôznych galériách a rómskych
múzeách (Martin, Bratislava, Brno, Žilina, Považská Bystrica,
Praha, Bazilej) a rôznych akciách, poriadaných prevažne
rómskymi organizáciami. V Považskej Bystrici vystavoval
v MG Art galérii sochy a platiky v roku 2015 pod názvom
Výzva. V marci 2017 vystavoval svoje obrazy a plastiky pod
názvom Inotaje.
Každá jeho figúra ukrýva ľudský príbeh, prerozprávaný
či prežitý. Je sochárom príbehov. Tých menších z jeho
bližšieho okolia, ale aj väčších, ktoré si môžu napríklad
Považskobystričania pamätať zo starých ulíc mesta,
prípadne z dávnejšej histórie. Základným materiálom
jeho tvorby je hlina – symbol života a smrti. Keď sa na
jeho postavičky dlhšie zahľadíte, rozpohybujú sa odrazu.
Tancujú, žartujú, smejú sa... sú to sochy-rozprávači. Drvivá
väčšina jeho sôch znázorňuje život, najmä dávnejšie
minulý, cigánov. Kováčov, hudobníkov, tanečníkov, ale
aj bežný život, napríklad socha cigánky, ktorá sa chystá
pripraviť polievku z kohúta... Druhou stránkou sú sochy
duchovné (napr. socha Ježiša pre pápeža) či sochy
osobností – cigánsky kráľ, Jozef Ráž (Elán) a podobne.
Miloš Rác je držiteľom prestížneho ocenenia Roma
Spirit 2016 za rozvoj rómskej kultúry. V posledných dielach
sa zameriava na abstrakciu. Na jeho tvrobu sa musíme
pozerať ako na emotívnu výpoveď.
„Umenie sa nedá napodobňovať, človek to musí sám
vedieť a cítiť. Ak ľudia zistia, že to nie je ono, tušia, že
niekoho napodobňujete. Tvorba musí byť autentická,“
povedal Rác.

Ve své současné volné tvorbě používám fotografii místo
malby, kreslím světlem. Vytvářím neexistující svět pouze
pro danou chvíli momentu fotografie. Temný ateliér je
prázdné universum, kde zazáří nové hvězdy. Těla žen ve
své prapůvodní nahotě spojené světlem jako znakem
veškerého života v kontrastu s pitoreskní výbavou jejich
kabelek a kuchyní.

32ferko32@azet.sk
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Narozen v Košicích Slovensko
Absolvent FAMU – fotografie 1998–2002
2006–2008 – Fotograf MF Dnes, Praha
2012–2013 učitel oboru Praktická cvičení fotografie na
OSSP Kolín
2014–rezidenční pobyt na Oberpfälzer Künstlerhaus
Schwandorf Německo
2014–Fotoeditor časopisu Reflex
V současnosti volný fotograf, žije v Praze.
Kromě fotografie se věnuje skládání hudby s kytarou.

info@robertrambousek.com
tel.: +420 724 043 615
www.robertrambousek.com
www.instagram.com/robertrambousek
www.facebook.com/robert.rambousek.9
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Dušana Rapošová

Rozumění z.s.

Narozena roku 1981 v Bratislavě.
Bůh mi dal do rukou velký dar, předávat lidem přes moje
obrázky plno krásných emocí... a pro někoho to může být
jen malé přání, pro mne velký splněný sen, kterým dokážu
naplnit srdce druhých lidí.
Je to můj svět okatých panenek, které jsou se mnou už
od dětství...Je to svět, který je hluboko uvnitř mne a já ho
přes moje obrazy můžu předat dál a pustit vás do něj.
Pro můj život neexistují slova, která by ho lépe popsala
než moje obrazy, protože to jsem já...

Můžeme jej vnímat jako rozum a umění nebo umění
s rozumem, či jenom um jak je libo...
Výtvarné aktivity občanů Otrokovic v novodobých
dějinách lze zaznamenat již za éry rozmachu Otrokovic
v souvislosti s příchodem firmy Baťa do našeho města.
V období před druhou světovou válkou to byli zejména
výrazní, umělecky orientovaní kantoři jako Valeš Lísa,
Emanuel Granát, Vladimír Konvička a jiní, kteří svou prací
podporovali a rozvíjeli u tehdejší
mladé generace lásku k umění.
Z těchto kořenů se pak po druhé
světové válce zrodil výtvarný kroužek
někdejšího závodního klubu pod
vedením akademického malíře
Františka Mikulky.
Mezi výrazné osobnosti
výtvarného života mezi lety 1950
až 1990 patřili v našem městě
Jaromír Dračka, Vladimír Doležel,
Drahoslav Janík, Vojtěch Otta, Rudolf Přikryl, Bohuslav
Hanulík a další. Jejich tvorba přesáhla svou kvalitou hranice
našeho města a jejich díla se dostala do řady významných
galerií i soukromých sbírek. Je jen logickým vyústěním
dějinného vývoje, že po této silné generaci výtvarníků
z druhé poloviny 20. století přišla generace další, která však
již pracuje v jiných podmínkách.
Z důvodů lepší komunikace s vedením města, zajištění
finančních prostředků a celkové organizace výtvarníků
v Otrokovicích bylo 21. 11. 2011 založeno Občanské
sdružení Rozumění – dnes zapsaný spolek Rozumění.
Tento Spolek sdružuje výtvarníky různých profesí:
keramiky, malíře, grafiky, řezbáře, sochaře, kaligrafiky
i kováře. O jejich aktivitách se můžete dočíst v dalších
kapitolách našich stránek.

duska.rapos@gmail.com
www.facebook.com/dusanaraposova
www.fler.cz/raposova-dusana
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ROZUMĚNÍ Z.S.
Předseda: Jiří Holub
Wolkerova 8962, 765 02 Otrokovice
tel.: +420 731 172 514
holubjura@seznam.cz
www.rozumeni.cz
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Rumen Sazdov

Karel Scherzer

Kreslit jsem začal v pěti letech, bavilo mne vyrábět „Moje
Věci“!
Řemeslu mne začala učit babička mého kamaráda
ze školky, která byla předválečná akademická malířka.
Následně na Výtvarném gymnáziu a na Akademi jsem
si dal záležet naučit se vše o anatomickém kreslení:
oko, ruce a koně. Naučil jsem se správně míchat barvy
a postavit kompozici.
Práce výtvarníka mne začala bavit a vše bylo velmi
vzrušující.
Svoje zážitky a snové představy jsem byl schopen
nakreslit, namalovat, vysochařit, nařezat, nalepit
a „zkomponovat“ s každým materiálem, který jsem vzal do
ruky.
Později mi v Paříži jeden velmi moudrý můž z oboru
řekl, že to je „Lyrický Kubismus“. Krásná slova, ale i tak pro
mě jsou to „Moje Věci“ s mým podpisem.

Karel Scherzer pochází z Karlových Varů (*1965)
Zabývá se reklamní grafikou a se svým společníkem
Zdeňkem Machem vydáváním bibliofilií a grafických
souborů DUO od významných českých a slovenských
výtvarníků.
Souborů DUO bylo vydáno již 40 druhů. Jsou mezi nimi
zastoupena jména výtvarníků jako Alena Antonová, Daniela
Benešová, Dušan Polakovič, Jan Kavan, Pavel Sukdolák,
Eva Hašková, Jiří Slíva a další.
Mezi vydané bibliofilie patří např. Sonety W. Shakespeara
s grafikami od ak. malíře Dušana Kállaye nebo O Nebesáři
s grafikami ak. malíře Jana Híska.

sazdovmanagement@email.cz
tel.: 723 824 881
www.rumensazdov.cz

karelscherzer@gmail.com
tel.: 774 448 277
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Andrea Schmidt

Romana Schmittová

Andrea Schmidt pochází z Čech. Od roku 1996 žije v jižní
Francii, kde vystudovala Francouzskou civilizaci a historii
umění na Univerzitě v Aix-en-Provence.
„Maluji co cítím a prožívám. Je to můj svět! Svými
obrazy se snažím předat vzkazy i pozitivní energii. Můj styl
je směsice Symbolismu, Surrealismu a snového stylu.“
Ústřední tématikou mých obrazů je osobní rozvoj
a cyklus Žít–Odpočívat–Snít. Malířka hledá inspiraci
především v přírodě. V umění se prolíná svět rostlin
a lidí. Spojením těchto dvou elementů dostávají obrazy
spirituální rozměr, který nutí zamyslet nad sebou samým,
nad našim vztahem k ostatním lidem a hlavně k přírodě.
Životní pohoda je pro mne zásadní. Snažím se jí předat
i dalším lidem, co ji hledají.
Témata techniky vyjadřuje Luminiscencí. Vhodně
zvolenými barvami a odstíny dodává obrazům specifickou
pozitivní energii. Hlavním prvkem je volnost a čistota.
Většina pozadí obrazů jsou prázdná a běží do nekonečna.
Klade velký důraz na prostor pro uvolnění – snění –
představivost.
Též folklor, tradiční kostýmy, vzory, krajky, tradiční
řemesla České republiky z nichž čerpá pro svou tvorbu, se
objevují v jejich dílech jako symbol vlastenectví. Historie
umění jí ovlivnila natolik, že organizuje umělecké stáže
v Provence a umožňuje svým stážistům proniknout do
čarovného světa umění.

Vystudovala grafickou školu v Praze. Od roku 2003 se
věnuje malbě. Maluje pod pseudonymem ROSCH a její
tvorbu lze zařadit do směru abstraktní exprese.
Maluje na plátna převážně větších rozměrů, často
doplňuje malbu o efekty špachtlí, vrypy, kombinované
techniky, akvarelové podmalby, grafické prvky a struktury.
Inspiraci pro svoji tvorbu nachází nejen v běžném
životě, v přírodě a jejích proměnách, architektuře, ale
i v nekonečném vesmíru, duchovním a nadpřirozeném
světě. Její vnímání těchto skutečností a pocitů přenáší do
svých abstraktních děl. Snaží se vkládat do svých obrazů
pozitivní energii, barevnost, energičnost a jejím přáním je,
aby každé dílo vneslo do lidských myslí a duší pocit světla
a harmonie.
V letech 2007 až 2014 svou práci představovala ve
stálých prodejních expozicích v Praze. Mezi nejúspěšnější
autorské výstavy se řadí expozice v roce 2015 v pražské
galerii Solidet pod názvem Cesta... mezi světy a společná
výstava s Jakubem Ludvíkem na Staroměstské radnici
v Praze nazvaná Osobnosti mezi světy.
Obrazy jsou zastoupené v soukromých sbírkách nejen
u nás, ale i v zahraničí
„Charakterizuje ji tvůrčí poctivost a pokora k řemeslu.
Současně i neustálá snaha hledat. Dobrat se podstaty
smyslu umělecké tvorby. Touha objevovat a podělit se
o objevené i s ostatními. Její obrazy nejsou prvoplánově
líbivé, ale přesto či právě proto oslovují svou naléhavostí
a niterností umělecké výpovědi. Z velkoformátových děl
je znát promyšlený plán, cit pro kompozici i precizně
zvládnutá technika. Duchovní rozměr děl navíc vybízí
ke kontemplativním úvahám. K zamyšlení nad krásou
a skrytým významem i posláním umělecké tvorby.
Její tvorbu snad nejvýstižněji charakterizuje citát
malíře Paula Klee: „Umění nereprodukuje viditelné, nýbrž
neviditelné činí viditelným.“
(Úvodní slovo o malířce k výstavě napsal pan RNDr.
Karel Klaška)

andreaschmidt.eu
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rosch@roschdesign.cz
www.rosch-art.com
www.roschdesign.cz
www.instagram.com/roschdesign
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Alina Sivokin

Alena Skalická

Já, Alina Sivokonová, mistr ve výrobě tapisérií v technice
ručního tkaní. Všechny práce jsou ručně tkané na rámu,
tkacím závitům. V pracích používám přírodní materiály
- vlnu, len, mohér. Můj směr v tkaní může být přičítán
stylu impresionismu. V současné době studuji na Mikhail
Boychuk Institute of Decorative and Applied Art and
Design, Kyjev. Podílela se na výstavách v Polsku, Litvě,
Lotyšsku, Estonsku. Díky gobelínům vidím svět jako krásný,
slunný a úžasný.

Alena Skalická se orientuje na tvorbu obrazů s duchovní
a snovou tématikou. Mimo to se zabývá keramickými
plastikami. Je členem výtvarného lounského sdružení
Vosa. Od roku 2002 navštěvuje semináře akademického
malíře Kamila Sopka. Má za sebou řadu výstav, především
v Ústeckém kraji. Mezi nejvýznamnější patří tyto výstavy:
Atrium poslanecké sněmovny, Salon-de-Provence ve
Francii, Foligno v Itálii.
Tematikou jejích obrazů je duchovní a snové
zobrazování pohledu na svět, používá v nich vnitřní světlo
a poezii lidského těla.
Akademický malíř Kamil Sopko napsal: „Paní Alena
Skalická dokáže vyjádřit výtvarně škálu námětů od zátiší,
přes přírodu a figury, až k vnitřním pozitivním představám
o kosmu, který nás obklopuje a je i v nás. Hudbu prakticky
provozuje a umí ji poeticky ztvárnit. Platí u ní zásada
duchovního umění: Všechno je záření. Velice účelově
využívá technických prostředků, jak tradičních, tak
asambláží, dekalku i vkládání zrcadlově lesklých tvarů.
Za umění pokládá díla, která hledají a nalézají krásu
a nepodléhá módnímu trendu být zajímavou i za cenu
ošklivosti.“

Ladisnet@ukr.net
tel.: +38097 734 22 34
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skalickaal@seznam.cz
tel.: 724391043
www.alenaskalicka.cz
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Tereza Sklovská

Radek Skopec

Tereza Sklovská se narodila 6. 11. 1990 v Ivančicích.
V současné době žije v Brně.
Od 12 let aktivně chodila do Základní umělecké
školy v Náměšti nad Oslavou, kde ji vedl akademický
malíř Jan Marie Krejčí. Po Základní škole nastoupila na
Uměleckoprůmyslovou akademii ve Světlé nad Sázavou
pro studium oboru malování, tvarování a leptání skla,
vitráže. Ateliér vedl Miloš Jirovec a MgA. Aleš Jírovec.
Studovala design skla na Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
u doc. MgA. Petra Stanického, M.F.A.
Po celou dobu tvorby a studií se zúčastňuje společných
výstav a projektů s umělci.
V současné době se naplno věnuje jen své volné
tvorbě, malbám pro soukromé sběratele a firmy, svým
autorským výstavám a individuálním kurzům olejomalby
pro dospělé. V dnešní době se její díla nacházejí převážně
v soukromých sbírkách.

Charakterizuji se termínem „solitér autodidakt“. Vždy jsem
u sebe rozvíjel svoji schopnost vnímání a vrozený cit
vystihnout tvar a linii. Postupně jsem se letitým snažením
volně posouval k poznání nových výtvarných technik
materiálů a procesů. S tímto přirozeným vývojem se zrodil
osobní svérázný vizuální jazyk - fascinace strukturou
narušených ploch, textur prasklin – v dnešní době tuto
technickou formu kombinuji (do hloubky) s psychickým
obsahem.
Obrazům dominuje méně či více struktura-hmota,
která pomocí stopy a textury různých materiálů zesiluje
na působivosti, a tím se stává silným nositelem sdělení.
Jednotlivé vrstvy této tvorby se dají rozdělit do několika fází:

Samostatné výstavy:

Květen 2009 – Stanoviště u Brna
Květen 2011 – Stanoviště u Brna
Srpen 2011 – Brumovice na Moravě
Listopad 2015 – Brno
Říjen 2017 – Chrudim
Prosinec 2017 – Praha

Fáze podvědomí

V prvotní koncepci díla důvěřuji svému vrozenému instinktu,
emocím a fantazii. V tomto jdu naproti náhodě, která
se mnou – k mému úžasu – vždy spolupracuje, a tím se
výrazně podílí na finálním výsledku díla. V počátku procesu
se mi však obraz (plocha) stává doslova protivníkem, se
kterým dochází k osobní dramatické konfrontaci.
Fáze smyslného plození

V této fázi dávám vzniknout jednotlivým vrstvám a různým
tvarům, které promyšleně citlivě nanáším, abych poté zase
úmyslně ty samé vrstvy a linie hrubým zásahem ničil...
Fáze destrukce

V plochách a hloubce narušuji, brousím, škrábu, drásám.
Tyto fáze plození a ničení se opakují, dokud mezi
oběma stranami nenastane vyvážená harmonie a uvolnění
napětí. Díky tomuto osobitému nekonvenčnímu tvůrčímu
procesu lavíruji mezi lyrickou abstrakcí v kombinaci
s figurálně-portrétovými kompozicemi, zobrazováním
archetypálních motivů rozmanitých biomorfních tvarů.
Věřím, že toto mé mentální a obrazové sdělení může
obohatit Vaše vnímání, smysly, ale i city a srdce.
tsklovska@gmail.com
tel.: 773 107 043
www.facebook.com/tereza.sklovska
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Skopec.R@seznam.cz
tel.: 721 268 052
radekskopec.com/
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Emil Sláma

Jitka Slámová - JUDY Lart

Vystudoval Pedagogickou fakultu UJEP v Brně, obor
výtvarná výchova – matematika. V současné době je
vedoucím výtvarného oddělení na ZUŠ v Napajedlích.
Zabývá se volnou grafikou, dřevěnou skulpturou, malbou
a keramikou. Grafikami nejraději ilustruje současnou
poezii. Svými ilustracemi doprovodil pět básnických knížek
- Mystérium kříže, Do tenka, Nedoručená pošta, Písmáci
dětem a Míjím se s měsícem. Jeho tvorba je zastoupena
ve sbírkách Moravské galerie a Památníku národního
písemnictví (kabinet grafiky), v muzeích měst Rokycany,
Otrokovice a Napajedla a u soukromých sběratelů umění.
V roce 2010 získal cenu na VII. beskydském trienále
neprofesionálních řezbářů. K jeho největším výtvarnickým
úspěchům lze přiřadit též cenu z mezinárodní grafické
soutěže Bienále Rokycany a účast na velmi prestižní
výstavě Grafika roku 2012 v Praze. Mimo to realizoval Emil
Sláma čtrnáct zastavení křížové cesty nad obcí Hostišová.

Jmenuji se Jitka Slámová, je mi třicet čtyři let, bydlím se
svou jedenáctiletou dcerou Natálkou v malebné vesničce
Karlovice, kousek od Pradědu. Tady spolu vlastními silami
budujeme soukromý azylový dům pro nechtěná zvířátka.
Aktuálně se staráme o 9 pejsků, 21 kočiček, dva beránky
– Adama a Edu, dvě morčecí holčičky Kuličku a Sušenku,
okolo 30 slepiček vykoupených z klecového velkochovu
a suchozemskou želvu Elišku, která se u nás léčila ze
závislosti na marihuaně.
O našich zvířátkách se dozvíte více na mém fcb
profilu Jitka Slámová a také na našem youtube kanálu
BOŽÍ SOCKA TV. Zde, v rámci propagace naší činnosti,
zveřejňujeme videa s každodenními úspěchy i bolístkami,
se kterými tu žijeme. Tento projekt je financován pouze
a výhradně z vlastních prostředků.
Připravujeme:

– pískové malování pro děti, se kterým pořádáme
workshopy ve školách, školkách, dětských kavárnách, atd.
– sponzorské online aukce
– vydání knihy Uliťáčkovi malované patálie
– veřejnou uměleckou dílničku, kde můžete zhotovit něco
překrásného do naší online aukce
– a mnoho dalších zajímavých projektů.
Proč stojí za to navštívit náš stánek?

Pro nás vaše návštěva, podpora, odběr, sdílení, lajk,
sponzorský dar či nákup znamená sílu a odvahu existovat
i zítra. Věříme, že je naše činnost důležitá a pomáhat je
třeba. Jsme vděčni, že pomáháte s námi.
Přijďte se podívat na mé snobrázky a výtvory, které
většinou vznikají ze starých a nepotřebných věcí. Jsou
to takové „recyhračky“ .Staré věci s novou šancí na lásku.
Přesně jako naši chlupáčci.
Více se o mě dozvíte na www.atelierartfest.cz v sekci
vystavovatelé.

www.emilslama.cz
www.rozumeni.cz
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bozisocka@gmail.com
tel.: +420 704 523 788
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Patrícia Slosiar

Petr Soudek

„Umenie je mnou a ja som umením.“
Abstraktné umenie mi dáva obrovskú možnosť
sebarealizácie, možnosť vyjadriť všetky emócie vo
farebnom spektre a v krásnej súhre farieb. Sledovať to
ako farby krásne ladia a o spolu dokážu je neuveriteľne
magický zážitok. Inšpirácia je všade navôkol a tak ako
sav bežnom živote odohrávajú zmeny v každej sekunde,
to isté prenášam na plátno a tvorím tak milión krásnych
momentov.
Spoiatku som si maľovala doma horúcim voskom pre
radosť a postupne som zistila, že ma to napĺňa a tak som
vzala veľké plátna, štetce a farby a išlo to nejako samé.
Milujem ten pocit keď môžem prenášať to o vidím v realite
do abstraktnej podoby. Ľudia si tam môžu potom nájsť
oveľa viac a práve to, o potrebujú.
Umenie je láska, mágia, krása a pokoj. Je to môj prístav,
môj oceán aj búrka. Vášeň, ktorú som v sebe našla
a objavila tak prúdi všade navôkol.
Momentálne tvorím vo svojom ateliéri v Liptovskom
Jáne na Slovensku, kde žijem s mojím manželom a tromi
deťmi, ktoré sú mi asi najväčšou inšpiráciou. Vlastne vďaka
nim som vôbec za ala a som za to nesmierne vďaná. Našla
som samú seba vo svetle farieb.

Pracuji se dřevem. Restauroval a vyráběl jsem barokní rámy
i starožitný nábytek, vyřezával jsem figurky do betléma,
vyráběl intarzované stolky do hotelu, stavěl jsem dřevěné
domy i dělal schody a dveře. Vyřezával jsem vodníky,
mlynáře, selky, skřítky i anděly v životní velikosti a také jsem
tesal stoly a lavice do zahrad.
Pro školní hřiště jsem navrhl a vytvořil šlapacího draka,
který stříká vodu a na křídlech má prolézačku. Šnečí
houpačku, co pumpuje vodu do ptačí fontány, v níž
se ptáci mění v chrliče. Řadu let jsem spolupracoval
s malířem a sochařem Martinem Velíškem, a vytvořili
jsme desítky krásných děl. Spolupracoval jsem také
i s uměleckým kovářem a sklářem Mirkem Liederhausem
a doufám, že ještě něco uděláme. Dnes dávám přednost
spíš abstraktním formám zpracování témat.
Vytvářím jak větší kusy do zahrad (kde pracuji
hlavně s dubem kvůli jeho odolnosti vůči klimatickým
podmínkám), tak menší plastiky do interiéru (kde je při
výběru dřeva a povrchu daleko větší volnost). Zajímá mne
především možnost kombinace dřeva s dalšími materiály,
jako jsou měď, železo, kámen, sklo, keramika, ale i mech,
tekoucí voda a živé rostliny.

Výstavy

03/2016 FUN FUBRIC Liptovský Mikuláš
04/2016 Jarný Salón Centrum Kolomana Sokola
06/2017 OC JASNA Liptovský Mikuláš
08/2017 Scherz Kafe Bratislava
09/2017 Brick Lane Gallery London

patka.slosiar@me.com
tel.: +421 907 165 495
www.patkaslosiar.sk
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www.soudek-komar.cz
www.art-wood-design.com
www.facebook.com/Zahradniplastiky/
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Soukromá střední umělecká
škola designu, s.r.o.
Soukromá střední umělecká škola designu s.r.o. je tradiční
školou vychovávající absolventy jednotlivých oborů
uměleckého designu a volné umělecké tvorby k vysoce
profesionálnímu zvládnutí vyučovaných uměleckých
disciplín. Byla založena v roce 1990. Letošním rokem
tedy završuje 25 let své činnosti a v současné době má
i mezinárodní složení studentů. Každý student je formován
i po stránce důkladné teoretické a jazykové přípravy tak,
aby po absolutoriu školy mohl buď samostatně umělecky
tvořit, otevřít si vlastní galerii, butik apod., nebo pokračovat
dále ve studiu na vysokých školách u nás i v zahraničí.
V rámci rozsáhlé mimoškolní činnosti škola spolupracuje
s veřejnými i soukromými subjekty.

Jana Staňková
Nejspíš zásluhou prarodičů, kteří šli pracovat k Baťovi
pocházím ze Zlína. V tradici města jsem vystudovala
obuvnickou průmyslovku. Prošla jsem si dva roky kurzu
u Mgr. Ivo Sedláčka na Zlínské škole umění. Z výtvarných
technik mi nejvíce vyhovuje různá forma kresby – tužka,
progresso. Hodně používám akvarelové tužky, což je u mě
spíše něco mezi kresbou a malbou.

Kontakty

ing. Viktor Lehký, jednatel školy – tel.: 602 667 279
ak. mal. Jaroslav Klát, ředitel školy – tel.: 603 717 684
mga. Zbyněk Linhart, zástupce ředitele – tel.: 725 800 712
Ateliéry

– užité malby 82 - 41 - m/01
– grafického designu 82 - 41 - m/05
– modelářství a návrhářství oděvů 82 - 41 - m/07

skoladesign@skoladesign.cz
www.skoladesign.cz
www.instagram.com/s.s.u.s.d
www.facebook.com/skoladesign
Laudova 10/1024
Praha 6-Řepy, 163 00
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jana.emilie@seznam.cz
tel.: +420 774 290 471
http://stankova-obrazy.cz/
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Alena Stojanová

Jan Strejcius

K vlastní aktivní tvorbě se dostala po přestěhování se do
Prahy v roce 2015, kde začala malovat obrazy, ve kterých
vyjadřuje svou lásku, úctu ke Staré Praze. Učarovaly jí
temné uličky, ve kterých světlo pouličních historických
lamp, dodává nostalgickou atmosféru a tajemno, které je jí
věčnou inspirací. Tu přenáší i do různých zátiší předmětů,
kde s pokorou dokáže ocenit nejen krásu a cit, ale je to
především odkaz poctivé práce starých řemeslníků.
Stín a světlo hraje malířce v její tvorbě velmi důležitou roli.

Výtvarník a řezbář. Vzdělání střední – nástrojař. Člen clubu
výtvarníků v Ústí nad Labem sedmdesátá léta.
Tvorba-intarzie-reliéfy, plastiky, řezbářské práce.
Vystavuje v českých městech. Ateliér JAS v Chlumci nad
Cidlinou.

alenastojanova@seznam.cz
tel.: +420 736 125 576
alenastojanova.simplesite.com/
www.facebook.com/
barvyzezapomenutehosupliku
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www.janstrejcius.cz
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Střední odborná škola
multimediální a propagační
tvorby s.r.o. – Eduso
Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby
propojuje talent a tvůrčí schopnosti studentů se znalostí
nejmodernějších počítačových programů, fotografické
techniky, videokamer atd. ve všech školních vzdělávacích
programech. Škola opakovaně získala mezinárodní
certifikáty kvality ISO 9001: 2001 a ISO 9001: 2009
v uměleckém a odborném vzdělávání. V hodnocení
Národní ceny kvality, programu Excelence zvítězila
v kategorii veřejný sektor za rok 2014 a současně obdržela
mezinárodní ocenění kvality EFQM.
Absolventi ŠVP Filmová a animační tvorba, Fotografie
a média, Počítačová grafika a animace, Art management
a produkce, Výtvarnictví a užitý design mohou pracovat
ve filmových a televizních společnostech, v reklamních
agenturách, grafických studiích, tiskárnách a časopisech.
Jsou připraveni i pro oblast podnikání nebo práci
v marketingových odděleních nejrůznějších firem
v ČR nebo v zahraničí. Studenti mohou pokračovat ve
vzdělávání na některé z vysokých škol včetně uměleckých.
Škola obdržela Národní cenu České republiky za
společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj za rok 2017.

info@eduso.cz
tel.: +420 267 915 120, +420 739 448 621
www.eduso.cz
Střední odborná škola multimediální
a propagační tvorby , s. r. o. – EDUSO,
Novomeského 2139 , Praha 4-Chodov 149 00
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Jana Svobodová
Studovala na SUPŠ v Uherském Hradišti – obor návrhářství
obuvi a kožené galanterie. Její závěrečná práce na téma
„Kniha“ byla prezentována na knižním bienále v Martine.
Během studií se zaměřovala spíše na ilustraci a volnou
tvorbu, často se zaměřením „obuv jako objekt“. Jedna
z jejích bot je zastoupena také v Obuvnickém muzeu
ve Zlíně. Po škole malovala kusový originální nábytek.
Měla dvě samostatné výstavy ve Zlíně. V současné době
se věnuje vitrážím, interiérům v kombinaci se sklem,
textilnímu tvoření, šperkům. Spolupracovala s ČT1 jako
odborný poradce v pořadu Chalupa je hra, podílí se na
tvorbě kreativních knížek, pořádá výtvarné kurzy pro
veřejnost, spolupracuje s ZOO Zlín a fotografem Pavlem
Ligrem z Otrokovic.

www.atelierradost.cz
www.rozumeni.cz
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Milan Šanda
Záhadář z Periferie Kroměříže
Vytvářím záhady a příběhy.
Spojuji psané s viděným, se slyšeným.
Píši příběhy, maluji, vitrážuji, kolážuji.
Přemýšlím. Neustále se ptám.
Toužím přijít na to, proč. Proč ano, Proč ne.
Maluji olejem, akrylem na cokoli.
Technikou Tiffany vitráží vytvářím plošné i prostorové
objekty, spojuji nespojitelné materiály.
Ale vždy, vždy je to příběh.
Zaznamenání pocitu, zachycení vůně, zhmotnění
touhy...
Vytvářím záhady a příběhy na přání a na míru.
Záhada

Většinou se lidé snaží záhadě přijít na kloub.
Rozlousknout ji. Rozluštit poselství. Ale tady ne, tady
je to jiné. Tady se záhady vytváří. Vyrábí. Zhotovují.
Míchají se ingredience náznaků s kousky indicií. Sušené
tajemno, jemně rozemleté, promašťuje macerované
mystično. Čas se proměňuje v jediném okamžiku
z hluboké minulosti do s nadějí očekávané, blizoučké
budoucnosti.
Přesto to nejsou záhady obecné, nicneříkající. Naopak.
Konkrétní současník zjišťuje šíři souvislostí rodinných
vazeb, majetkových přesunů, tradic, zážitků, vzpomínek.
A hlavně setkání. Bývají setkání náhodná? To těžko.
Jen málokdy však vidíme ihned příčinu, důvod.
Na ten přijdeme až později. Možná!
Je potřebné poznat vztahy i souvislosti k uvědomění si
sama sebe. K poznání světa kolem. Ke zjištění kam patřím.
Je potřebné poznat to, co se stalo.
A někdy i to, co se třeba nestalo, ale stát se mohlo...

sandamilan@seznam.cz
tel.: +420 732 251 721
www.zahadar.cz
fb: Milan Šanda
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Milan Šantrůček
Milan Šantrůček se narodil a žije v Praze. Vystudoval chemii
na Humboldtově univerzitě v Berlíně. V tomto období se
pokoušel především o tvorbu literární, ale nakonec zvítězil
projev výtvarný.
Ve výtvarném umění je autodidakt. Výtvarné pokusy
prováděl s přestávkami, někdy delšími, od dětství, ale až
v posledních letech jeho usilování, úvahy a reflexe dospěly
k jasnějším obrysům. K soustavné tvorbě dospěl kolem
roku 2005 nejprve vlastními pokusy, později navštěvoval
kursy malby u ak. mal. A. Fosterové a semestrální kursy
figurální kresby na UMPRUM.
Jeho tvorba je ovlivněna dojmy z krajiny, zejména
krajiny podhorské, především Podkrkonoší. Dojmy z krajiny
porovnává s krásou křivek ženského těla. Kontrasty
roviny a kopcovité krajiny se odrážejí v barevnosti obrazů
a v symbolickém souznění křivek krajiny a ženského těla.
Dalším zdrojem inspirace jsou dojmy ze zahraničních cest
a reflexe jak volné tak městské krajiny.
Jeho tvorba zahrnuje techniky olejomalby, kresby,
grafiky, koláže a asambláže.

msantrucek@centrum.cz
tel.: +420 602 746 753
www.milanart.estranky.cz
www.facebook.com/santrucek.milan
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Eva Šéblová

Krasava Šerkopová

Eva Šéblová, narodila se 30. 4. 1959 v Prostějově a nyní žije
40 let v Mladé Boleslavi.
Už jako malá holka chtěla všechno zkusit nejraději
ihned. Sportovní aktivity to ale nebyly, neboť při každém
pokusu vyniknout v nich, se vždy vyřadila na nějaký čas
z provozu. Eva byla tvořivá a kreativní a nechyběla ji
představivost a tak se jejím milníkem stal rok 1980. V té
době vzala do ruky štětec a pod vlivem folklóru začala
malovat na porcelán.
Přestože se v životě musela poprat se zákeřným
protivníkem, dokázala se zvednout a silou vůle se
zařadit do běžného života. Má ráda ruční práce, pletení,
vyšívání, ale nejvíce si oblíbila malování a kraslice.
Velikonočně-kraslicové období ji zastihlo už v roce 1993
a zaměřila se v něm na tzv. voskový relief a styl „madeira“.
Od té doby ji kraslice doslova pohltily, takže nebylo dalšího
času na nic jiného. V současné době se ke kraslicím
pravidelně vrací v předvelikonočním období, protože
většinu svého času věnuje malování.
Malovat olejovými barvami začínala na přelomu 80.
a 90. let. Začalo to miniaturami obrázků, které byly ve
své době velmi oblíbené. Postupně si vyzkoušela malovat
i na větší formát. Vyzkoušela si jak realistickou malbu tak
i abstrakci. Namalovala několik portrétů, avšak krajina je její
nejvyhledávanější předlohou. Inspiraci čerpá z fotografií,
které si většinou sama nafotí.
V roce 2016 absolvovala kurz olejomalby technikou
„dry brush“ u malířky Martiny Beckové. V roce 2017
prošla kurzem olejomalby realistického malíře, skvělého
Alexandra Pavlova.
Přestože je pravák, tak se ale vlivem osudu naučila
malovat levou rukou. Z každého období, ve kterém se
nachází, vzešly kousky, které dělají radost nejen ji samotné,
ale hlavně lidem, kterým jsou určeny.

Jmenuji se Krasava Šerkopová, bydlím v podhůří Orlických
hor, i když pocházím z Prahy. Po skončení základní
školy jsem hned nastoupila do zaměstnání a později
se vícekrát stěhovala, měnila zaměstnání a musela
řešit zdravotní problémy. Nyní bydlím v obci Rudoltice
v Čechách, kde jsem začala v r.2007 dělat dobrovolnou
kastelánku a průvodce na zbývající části kdysi nádherného
a výstavného Nového zámku u Lanškrouna, který zde
nechal postavit rod Lichteinsteinů v letech 1699–1712.
Z kdysi výstavného zámku s pohnutým osudem zbyla
třípatrová věž a část rozsáhlých sklepení. Věž byla
současnými soukromými vlastníky opravena zatím pouze
částečně, kavárna v přízemí nabízí občerstvení.
Když jsem na podzim v r. 2008 přemýšlela, jakou stálou
výstavku některého z původních řemesel bych ve věži, kde
je vlhko, a kde sály stále nejsou opravené instalovala, aby
vystavené věci tyto podmínky vydržely, napadlo mě, že
bych mohla využít výrobky z drátu.
Už od dětství mě baví něco vyrábět z různých materiálů
a několik let jsem pracovala s drátem a skleněnými
perličkami. Protože jsem ale chtěla prezentovat přímo
drátenické řemeslo, rozjela jsem se do Prahy na kurz který
pořádal mistr Cechu Lubomír Dunaj a tam jsem poprvé
viděla jak se drátuje. Velmi mě to zaujalo a naučila jsem
se základní smyčkový vzor, který od té doby na svých
výrobcích často používám. S přestávkami kvůli zdravotním
problémům se od té doby snažím naučit toto řemeslo
a používat při výrobě bytových dekorací i šperků postupy,
kterými pracovali dřívější dráteníci.
Pocházím z učitelské rodiny, můj děda byl nejen
učitelem a později ředitelem v několika školách, i v Praze
v Hostivaři, byl také fotograf a akademický malíř krajinář
Jindřich Sitte, a uměl pracovat i se dřevem, maminka byla
učitelkou mladších žáků.
Více se o mě dozvíte na www.atelierartfest.cz v sekci
vystavovatelé.

eva.seblova@atlas.cz
tel.: 721 914 774
FB : Velikonoční-kraslice Eva Šéblová
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kastelankazam@seznam.cz
tel.: +420 776 642 277
www.novyzamek.cz
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Ivana Ševčíková

Bohuslav Šír

Pochází z krásné vesničky Lipová-lázně, která se nachází
na rozhraní pohoří Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku.
Vystudovala Obchodní akademii v Šumperku a později
Hotelovou školu v Jeseníku.
Od roku 2017 se rozhodla plnit si své sny a kresbě
a malbě se začala věnovat na 100 %.
Miluje život, barvy a vše krásné kolem sebe. Nejraději
maluje přírodu a vše, co k ní patří.
Svůj optimismus a dobrou náladu se snaží přenést do
obrazů, které tvoří.

Jeho převládající činností je užitá grafika (graficky
upravoval řadu knih, CD, DVD a nejrůznějších
propagačních materiálů), ale zajímá ho i grafika volná
a kreslený humor. Ten publikuje od roku 1976.
Od jejího založení je členem České unie karikaturistů
(ČUK) a Klubu FECO Česká republika.
Klasickými grafickými technikami tvoří pouze okrajově.
Zajímá ho především počítačová grafika, které se více
věnuje od doby, kdy trvanlivost a kvalita tisků je zcela
srovnatelná s klasickými technikami. Experimentuje
s různými postupy a materiály. V těch se velmi často vrací
k začátkům své tvorby – kreslenému humoru. V poslední
době využívá technologii digitálního výseku či gravírování
ve volné tvorbě. Tyto vyřezávané grafiky jsou tvořeny
jednou či více vrstvami papíru. Jejich řazením dodává
někdy dílům i třetí rozměr.
Je zastoupen v soukromých sbírkách v České republice,
Spojených státech a Nigérii.
Vystudoval stavební fakultu ČVUT (1980) a Výtvarnou
školu Václava Hollara (1989). Na té pak začátkem
devadesátých let učil počítačovou grafiku. Tento předmět
pomáhal na této škole zakládat. Dnes učí externě grafický
design a počítačovou grafiku na stavební fakultě ČVUT

Absolvovala kurzy u báječných mistrů :
Kurz kreslení tužkou – vrstvená kresba – Martin Ševčík
(Tajemství kresby).
Kurz realistické malby – Alexandr Pavlov ( Portréty Pavlov).
Kurz olejomalby – Monti Kubrik.
Od roku 2017 je členka Sdružení výtvarníků ČR a Galerie
výtvarníků..
Zaměřuje se převážně na malbu olejem a pastelem.
Výstavy

DEPO Plzeň, Lipovská mucha-Lipová-lázně, Natura VivaLysá nad Labem, ArtFest České Budějovice 2017, Divadlo
Jeseník

sevcikovalipova@seznam.cz
tel.: +420 724 293 053
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Ateliér Avart – Bohuslav Šír
tel.: +420 776 809 209
atelier@avart.cz
www.avart.cz
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Radek Šmach

Martin Šrámek

Věnuji se převážně abstraktnímu expressionismu
a okrajově geometrické abstrakci. Mé obrazy jsou
zařazovány do kolekcí SAATCHI ART SELECTS, „Best of
the Month“ a jsou doporučovány kurátory SAATCHI ART
sběratelům a interiérovým návrhářům po celém světě.
Díla jsou zastoupeny ve sbírkách v USA, Anglii, Itálii,
České republice a na Ukrajině.
K tvorbě používám vlastnoručně vyrobené nástroje a rád
zkouším nové postupy a techniky. Na malování mě baví
stav, kdy se malíř, obraz a proces malování stávají jedním
celkem, nejsou zde žádná očekávání a ruce spontánně
malují to co „právě je“.
Narodil jsem se v roce 1976 v Opavě. Vystudoval jsem
marketing na vysoké škole VŠB-TU Ostrava. Od roku
2011 se věnuji malbě pod vedením akademické malířky
MgA. Mimozy Botsin a MgA. Petra Rašky. Absolvoval jsem
inspirativní kurz u britského malíře Davida Johna Lloyda.

Martin Šrámek se narodil v roce 1967 ve znamení Vodnáře,
žije a tvoří v Praze.
Ze všech výtvarných technik mu nejvíce učarovala
široká škála možností „klasické“ olejomalby. Intenzivně se
věnuje studiu starých mistrovských technik, které někdy
kombinuje a propojuje se současnými trendy a dalšími
technikami (malba na desky, tvorba struktur, akryl atd.).
Své práce prezentoval na řadě společných
i samostatných výstav a akcí u nás i v zahraničí, mimo jiné
například například v Art Fusion Gallery (Miami, USA), nebo
společně s rakouským uměleckým spolkem Kunst Prisma
v Evropském parlamentu (Brusel, Belgie).
Jeho snové obrazy byste nalezli v soukromých sbírkách
v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, Rakousku, Německu,
USA a dalších zemích. Zúčastnil se také mezinárodních
výtvarných sympozií v ČR, Rakousku a Madarsku.
V roce 2000 založil s názorově spřízněnými kolegy
Günterem Hujberem a Petrem Válkem výtvarnou skupinu
Imagika 2000. Od roku 2001 je členem výtvarného
sdružení Art-kolegium.
O lidech narozených ve vzdušném znamení
Vodnáře se v astrologii říká, že mají sklony k úvahám
nematerialistického typu, spějí spíše k „vyšším“ duchovním
cílům, mají smysl pro mystiku a tajemno...
A také v tvorbě Martina Šrámka převládá zájem o „věci
mezi nebem a zemí“ – jde o jakousi snovou realitu či vize
z „jiných světů“. Jeho výtvarný projev lze nejspíš řadit
k mystickému fantazijnímu realismu, ale nese také stopy
surrealistických alegorií i symbolismu.
O své tvorbě říká: “Chtěl bych svými obrazy přenést
lidi do světa, ve kterém je hranice mezi skutečností a fikcí
či snem jen velmi křehká. Možná zde naleznete i trochu
tajemna či magie, ale pokud na Vás mé obrazy zapůsobí
alespoň trošičku pozitivně, pak je to dobře.“

www.smach.cz
www.saatchiart.com/radeksmach
www.facebook.com/Radek.Smach.ART
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www.martinsramek.eu
Atelier Martina Šrámka, Pod dvorem 463/6,
Praha 6, 162 00, Česká republika
galerie@martinsramek.eu
+420 777 666 004
183

Hana Šrubařová

Edita Šteffeková

Narodila se v roce 1983 v obci Čeladná (Moravskoslezské
Beskydy). Již v předškolním věku ji zajímala práce
s barvami a vůně ředidel, když pozorovala dědečka při
restaurování církevních interiérů. Sama pak malovala
portréty a postavy temperovými barvami, které našla
v pokoji starší sestry. Při studiu na Střední zdravotnické
škole se aktivně věnovala divadelnímu herectví. K malování
se vrátila až v r. 2010, avšak temperu vyměnila za olejové
barvy, které ji poskytovaly větší volnost při tvorbě. Nyní
maluje kombinací technik alla prima, vrstvenou technikou
a technikou dry brush (suchý štětec).
Zajímá se o technologické postupy maleb z období
italské renesance a baroka, převážně ji fascinuje technika
chiaroscuro a sfumato. Hana Šrubařová se ve svých dílech
snaží především o vyjádření určité myšlenky pomocí
gesta. Je pro ni důležité nejen technické zpracování,
ale především to, aby obraz měl duši, aby diváka zasáhl
hluboko do podvědomí a každý si v něm našel svou
individuální odpověď.
Na jednotlivých obrazech pracuje velice dlouhou dobu,
několik měsíců i let, nikdy jej nedokončí na první sezení.
Práci vnímá jako tvůrčí proces, kdy se první vize v průběhu
práce vyvíjí, takže konečná podoba obrazu je vždy
nejasná. Její díla jsou zastoupena převážně v evropských
soukromých sbírkách. Je spoluautorkou knihy Naučte se
kreslit a malovat portréty podle fotografií.

Narodila se roku 1948 v Kamenickom Šenove.
Od detstva žije na Slovensku, vydatá, dve dospelé deti.
Umeleckej tvorbe sa venuje niekoľko rokov, na verejnosti
prezentuje svoje diela od roku 2015. Ťažiskom tvorby je
enkaustika.

info@portretypavlov.com
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Výstavy

Slovensko, Rakúsko, Čechy.
Zúčastnila sa v roku 2016 súťaže Výtvarné spektrum
s postupom do celoštátneho kola. Taktiež sa zúčastnila Art
Fest Česke Budějovice 2016.

atide2511@gmail.com
tel.: +421 918 817 993
Budovatelská 4
Malacky 901 01
Slovensko
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Věra Šteflová

Kristýna Štěpánová

Věra Šteflová je profesionální malířka, pracuje v oboru
malířství, technika olej. Obrazy Věry Šteflové jsou
zastoupeny v tuzemských i zahraničních sbírkách. V roce
1990 zakládá soukromou školu techniky olejomalby pro
dospělé, kterou vede dodnes.

Jako člověk miluji rozum, ale jako umělec nenávidím
rozumné věci. Jsem amatérská výtvarnice, narodila
jsem se 24. 2. 1998 v Bruntále. Výtvarnému umění se
věnuji již od dětství. Od šesti let jsem začala navštěvovat
ZUŠ Bruntál, kde jsem absolvovala celý devítiletý cyklus
studia. Momentálně jsem studentka dálkového studia. Po
dokončení studia bych se ráda dále věnovala výtvarnému
oboru. Teď maluji sama a pro radost. Věřím, že existují
umělci, kteří svou schopnost dovedou pozvednout až na
nový umělecký směr. Ve své tvořivosti preferuji hlavně
volnou ruku, nechávám se řídit pocity a emocemi. Je to
pro mě útěk z reality, ze stereotypního života, vytvářím si
svůj ideální svět.
Kdo je mou největší inspirací? Můj největší hrdina –
otec Alois, který je pro mě Pan umělec. Je to člověk,
který mě k malování dovedl, provázel mě všemi úskalími
a v mnohém mě inspiroval. Pomohl mi najít krásný vztah
k výtvarnému oboru. Vždy mi říkával, že největší talent je
mít trpělivost.
V 13 letech jsem získala třetí místo a certifikát na
celosvětové výtvarné soutěži Osvětim, stala jsem se
dvojnásobnou vítězkou mezinárodní soutěže z vánoční
tématikou. Účastnila jsem se i mnoha menších soutěží,
kde jsem se taktéž postavila na stupínek vítězů. V roce
2016 jsem uspořádala ke svým 18. narozeninám svou první
vernisáž v bruntálském divadle. Má díla však již předtím
bylo možné vidět v prostorách bruntálského úřadu,
v galerii v klapli, v domu umění v Opavě a v Ostravě, či ve
výstavních prostorách v Praze
Začátkem roku 2016 jsem se začala věnovat redaktorské
práci v místních novinách, která mi velmi pomohla
k námětům na nové obrazy. A stále mě nepřestává
inspirovat. Ve svém volném čase se věnuji fotografování,
pěstování kaktusů a zdokonalování se ve hře na klavír.
Občas se i snažím uvařit... něco jedlého.

Výběr ze samostatných a společných výstav

Palác Adria, aktuálně, výstava ve vitrínách, Olomouc,
obrazy srpen 2014, autorská galerie Ve Smečkách, Praha 1,
2011–2013, Lázně Poděbrady, Galerie L.Kuby, 2013, Báje
a druhý břeh, Klášter u Kostela Panny Marie Sněžné, Praha
1 – 2011, Betlémská kaple – Lapidárium, výstava 2010,
pasáž ČNB, Praha 1 – 2007–9, Galerie Bratří Čapků – 2001,
dále společné výstavy – Drážďany, Berlín, Seoul – Korea.

atide2511@gmail.com
tel.: +421 918 817 993
Budovatelská 4
901 01 Malacky, Slovensko
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stepanovakrissart98@gmail.com
kriss-art.webnode.cz
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Lenka Štolková

Jiří Švec

Lenka Štolková se narodila 8. 7. 1968 v Praze. Od ranného
mládí se věnovala malování. Několik let navštěvovala
základní uměleckou školu, poté tři roky působila ve svazu
českých výtvarníků.
Svá díla začala veřejně vystavovat v roce 1993. Na
profesionální dráhu definitivně nastoupila počátkem
roku 1995. Její tvorba je poměrně rozmanitá. Věnuje se
realistickému ztvárnění přírody a zátiší, kde však vnáší
i svou vlastní individualitu a osobnost. Výsledné obrazy
tedy nejsou přesnou kopií konkrétního výseku přírody, ale
jsou ovlivněny citem, prožitky a vlastní vnímáním okolního
světa.
Vzhledem k tomu, že je rodilá Pražačka, zamilovala se
i do zobrazení malebných míst staré Prahy. Autorka se
však ráda odpoutá od reálného vidění světa a odbočí do
světa fantazie, kde ztvárňuje nové motivy zaměřené na
zhmotnění ducha přírody.
Na jejích obrazech lze proto často spatřit tváře stromů,
nebo kořenů. Většinou jsou však smutné, čímž nastiňuje
současný ekologický vývoj. Svá díla realizuje výhradně
olejomalbou, někdy kombinuje olejomalbu s plastikou.
Její tvorbu lze shlédnout v galeriích hlavního města
Prahy.

Pod pseudonymem „Letajicisvec“ se vykresluje umělec Jiří
Švec (nar. 1979). Pocházím z malebné vesničky Lichnov
u Frenštátu pod Radhoštěm. Kresbě různými technikami
se věnuji prakticky od dětství. Nechodil jsem na žádnou
uměleckou školu.
Prošel jsem si jen pár kurzů. V roce 2003 to byl večerní
kurz Kreslení aktu na Vysoké škole umělecko-průmyslové
v Praze. Tento kurz vedl známý český malíř pan Boris
Jirků. Zde jsem kreslil uhlem nahé postavy v životních
velikostech. V roce 2005 jsem docházel do ostravské
Lidové konzervatoře, kde byla mým oborem „Kresba,
malba“.
Zde jsem zkoušel malovat různými technikami – suchý
pastel, tuž, tužka, uhel. Během let jsem nakreslil spoustu
portrétů podle fotografií pro své známé. Zkoušel jsem
i návrhy obalů CD ,tetování a také malby na zeď. Nyní
se věnuji hlavně olejomalbě. První výstava, které jsem se
zúčastnil byla Kutnohorská paleta, která se konala v roce
2004 pod širým nebem na náměstí v Kutné Hoře pod
záštitou malíře Vladimíra Zubova (společná výstava mnoha
umělců).
Další výstava byla má vlastní autorská nazvaná Grafika
a kresba. Uskutečnila se v roce 2006 v čajovně Magnolii ve
Frenštátě pod Radhoštěm. Zatím poslední výstava proběhla
v galerii Na schodech na ZŠ v Lichnově taktéž v roce 2006.
Potom mé kresby zde zůstaly několik let. Olejomalba mne
doslova pohltila. Baví mě to čím dál víc. Maluji jak své vize,
tak na přání portréty, domácí mazlíčky, akty, květiny, nebo
i kopie věhlasných malířů, jako jsou např. Rembrandt,
Harmenszoon van Rijn nebo Rachel Ruysch.

lenkastolkova.wz.cz
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letajicisvec@seznam.cz
tel.: +420 777 014 534
facebook: Jiří Švec Letajicisvec
Instagram: letajicisvec
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Michal Těhel

Petra Timurová

Narodil jsem se 4. června 1975 v Ústí nad Orlicí. Celé
dětství jsem prožil v malebném městě Brandýs nad Orlicí,
kde žilo mnoho významných osobností jako např. Jan
Amos Komenský. Vyučil jsem se elektrikářem a vlastně až
do vojny v roce 1994 mne nikdy nenapadlo, že bych mohl
malovat.
Výtvarnou tvorbu jsem poprvé zkusil právě v "zeleném"
a hned po vojně jsem si tedy koupil své první olejové barvy
a začal tvořit. Zpočátku jsem se učil technikám vlámských
mistrů tím, že jsem maloval kopie jejich mistrovských
děl. Čím více jsem propadal kouzlu malby, tím více jsem
hledal, který způsob by nejlépe odpovídal mému vidění
světa. V okamžiku, kdy jsem se seznámil s díly Salvátora
Dalího a zkusil si některá z nich rovněž kopírovat, bylo
o mém zaměření rozhodnuto. Obrazy, které v čistých
liniích a nepřeberných barevných odstínech vyjadřují nejen
náladu, ale doslova i myšlenku či dění v režii malíře - to je
mé vidění surreálného světa. Velmi rychle jsem tak přešel
ke svým vlastním námětům a dílům. I do mé tvorby se
samozřejmě promítají jednotlivá více či méně spokojená
období mého života a jejich ponurost je patrná z čtyřleté
tvorby mezi lety 2006–2010. Začarovaný kruh jsem protrhl
zdokonalováním se v jednotlivých technikách, studováním
ve specializovaných výtvarných kurzech a zejména
odhodláním tvořit tak, aby mé práce přinášely radost ze
života a ne jen ponuré stesky.
Většinu mé tvorby tedy činí díla surrealistická, ale
protože mám blízko k technice, tak rovněž díla realistická
v podobě různých obrazů aut a zejména motocyklů.
Své dovednosti si chystám rozšířit i v oboru realistického
portrétu svou účastí v kurzu světoznámého malíře pana
Alexandra Pavlova.

Narodila se 22. 11. 1976 v Karlových Varech.
Výtvarnice Petra Timurová bydlí a tvoří své obrazy
v Chodově u Karlových Varů. Maluje převážně 3D olejové
obrazy, strukturální abstrakci, technikou ALLA PRIMA.
Technikou malby ALLA PRIMA se OBRAZY
STRUKTURÁLNÍ ABSTRAKCE liší od obrazů jiných malířů
a výtvarníků tím, že plasticitu „vroubkování“ výtvarnice
PETRA TIMUROVÁ vymyslela sama. Její styl je originální,
a je jediným umělcem, který tento styl malby používá
v plném rozsahu, tedy na celém plátně obraz, možná
protože je velmi pracný a časově náročný. Návštěvníkům
výstav obrazy při pohledu z různých úhlů poskytnou
jedinečnou hru světla a stínu, které vytvářejí na obraze 3D
geometrické tvary. Obrazy jsou malované na šepsované
plátno, olejovými barvami, suchým štětcem, který je
speciálně upraven tak, aby vytvářel strukturu, podobně jako
špachtle. Malování jednoho obrazu trvá přibližně měsíc
a půl, podle rozměru malby.
Spektrum tvorby: malba, kresba, počítačová grafika,
koláže, ilustrace, sochařství, plastika, prostorové instalace,
tattoo, komiks, poezie, design.
Členství: Volné sdružení umělců Jižních Čech, OSA.
V uměleckém světe se pohybuje od roku 2003. Dostala
se po povědomí kulturní scény po celém světě, pravidelně
se zúčastňuje řady samostatných i společných výstav,
výtvarných sympózií a festivalů.
Dostala nabídku na samostatnou výstavu do New Yorské
galerie Artifact v Manhattanu.

tehys@seznam.cz
tel.: +420 735 976 190
www.tehel-michal.webnode.cz
facebook/Michal Surrealista Těhel
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petra@timurova.cz
www.timurova.cz
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Zdeňka Trnečková

Pavel Trnka

Zdeňka Trnečková je svébytnou autorkou postsurrealistické
orientace. Narodila se v Prostějově, kde také žije a tvoří.
Vystudovala Gymnázium Jiřího Wolkera a byla zde jedním
ze zakládajících členů výstavní galerie Artium liberalium.
Do výtvarného dění regionu vstoupila ve druhé polovině
90. let. Její tvorbu charakterizují zneklidňující až provokující
kompozice přírodních motivů, kosmických procesů
a transformací bytostí do zvláštních forem, odmítajících
perspektivu. Její kresby a malby zachovávají svůj impulsivní
charakter uvolněného toku představ v zobrazení proměn
hmoty a figury pomocí vlnivých linií, často s cudně
erotizující tematikou.
Složité obrazové kompozice buduje způsobem
rafinovaného vrstvení řady symbolických prvků fantaskní
povahy, které zpravidla prostupují ústřední figurální osnovu.
Obrazy Zdeňky Trnečkové jsou od jiných snadno
rozeznatelné pro jejich nevšední osobité prvky hlubokého
duchovního rozměru. Svým dílem vzbuzuje respekt jak
u přátel, tak i u znalců výtvarného umění. Její tvorba
je představena v reprezentativní publikaci FIGURÁLNÍ
TVORBA UMĚLCŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE, vydané v roce
2010 Agenturou GALIA v Olomouci.

Východiskem monumentální kresby a akvarelů Pavla
Trnky je figura jako významový celek, založená na
realistické studii těla, avšak zahrnující autorské alter ego,
jež realistickou kresbu deformuje, stylizuje a abstrahuje.
Vyznačuje se především expresivním vyjádřením autorovy
mysli, jeho emocí a postojů. Autora zajímají sociální
témata, mezilidské vztahy a jejich problémy, v nichž
reflektuje vlastní společenské vědomí. Předchozí výstava
Trnkových kreseb a akvarelů v Galerii kritiků v červenci
2016, nazvaná Figura Mašina, se zakládala na vztahu
lidí ke strojům, zbraním či industriální architektuře,
vyjadřovaném figurální symbiózou jako civilizační symbol.
Stávající výstava Figura Krajina posouvá figurální symbiózu
směrem ke krajině, kde vztah lidí k přírodě vytváří přirozené
symboly, inspirované pojetím čínské a japonské tušové
malby. Industriální prvky se redukují na pouhé znaky, často
zcela pohlcované abstrakcí. Figura se stává formálně
absentní, neboť v taoistickém pojetí čínské krajiny
znamenají lidé pouhé body v obrovském vesmíru a v rámci
krajinomalby bývají jen indiferentní skvrnou.
Čínská filosofie sleduje sociální a přírodní jevy
v symbióze, společensky určované pravidly konfuciánské
filozofie a vyjadřované obrazy atmosférických nálad.
Ve starověké čínské říši Sung bylo umění provozováno
konfuciánskými vzdělanci úřednické džentry a během
budování společenské hierarchie, zdola nahoru
k nejvyšším autoritám, se styl krajinomalby postupně
proměňoval od honosného a barvitého zobrazování
přírody k monochromní jednoduchosti a výrazové
střídmosti, v níž realisticky malované scenérie ustoupily do
pozadí ve prospěch vyjádření nekonečnosti vesmírného
prostoru.
Více se o mě dozvíte na www.atelierartfest.cz v sekci
vystavovatelé.

Malířka, fotografka:

Narozena 12. 8. 1975, žijící a tvořící v Prostějově
Kurátorka v Art-kavárna AVATARKA v Prostějově
Soukromá výuka malby, tvorba šperků

ainodis.art@seznam.cz
tel.: 774 180 566
www.obrazytrneckova.cz
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Galerie Zlatohlávek, s.r.o.
U Zvonařky 2536/1a, Praha 2, 120 00
tel: +420 606 546 980
www.galerie-zlatohlavek.cz
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Jan Truchlý

Miroslava Trusková

Jsem rodák z Klatov, současně žiji v Plánici, která je
nedaleko. V malování jsem samouk, kdy už v útlém dětsví
mě k tomu vedla maminka. Již ve škole, když nás brávali
na výstavy v hodinách výtvarné výchovy, jsem obdivoval
tehdejší mistry a přál jsem si být také jako oni. Po škole
jsem nastoupil do učiliště na malíře pokojů. Tam jsem
maloval hodně pro kamarády, kteří jezdily na trampy, malé
dřevěné placky. Byly to většinou motivy se zvířaty a indiány.
Malovat obrazy jsem začal už v sedmnácti letech, kdy jsem
nejvíc obdivoval Zdeňka Buriana. A tak ty první obrazy byly
koně a indiáni, ale také portréty. V období vojenské služby
jsem k tomu přidal také krajiny. Obrazy jsem dělal dříve jen
na sololitové desky a jen pro potěšení jako dárky. Asi tak
před patnácti lety jsem začal tvořit i na plátno.
Ty první obrázky byly tužkou a pastelky. Potom jsem
k tomu přidal tempery. To mi vydrželo tak dva roky a jako
samouk jsem toužil malovat olejoými barvy. Ale nemohl
jsem si je v učilišti dovolit, tak přišlo překvapení od rodičů,
kteří mi je koupili. To byla moje první sada olejových barev.
V té době pro mě byly nedostupné i sololitové desky a tak
mé první olejomalby byly vytvořeny na čtvrtky napuštěné
fermeží. Po vojně jsem začal malovat na sololit napuštěný
bílou fermežovou barvou. Dnes maluji na plátna, ale na
desky také. Maluji i akrylátovými barvami, vodovky, tuší
a uhlem.
Moje současná tvorba se zaměřuje převážně na krajiny,
koně a portrét. V posledních pěti letech jsem začal dělat
i fresky na zeď akrylátovými barvy. Také se věnuji obnovám
historických maleb v kaplích a kostelech, renesančních
a barokních fasád. V posledních letech se vracím
i k malování zvířat. Maluji také akty a troufl jsem si i na
složité obrazy jako jsou historické bitvy.

Oblíbeným žánrem Miroslavy Truskové z Tábora, je
vedle klasické fotografie technika luminografie, kde se
pohybuje na hranici Land Artu. Někdy námět dopředu
připravuje a poté hledá správné místo pro jeho realizaci,
jindy je inspirací přímo místo samotné, jako je například
luminografický soubor z Toskánska.
Abstrakce nalezené, či autorkou vytvořené,
minimalismus, linie přírody i lidských křivek... i to můžete
najít na jejích fotografiích. Používá i staré techniky, jako je
camera obscura, kyanotypie a platinotypie.
V současné době se více věnuje industriální fotografii.
Snaží se zachytit atmosféru těžkých podmínek v továrnách
a zároveň nalézt i fotogenická zátiší.
Má za sebou mnoho samostatných i společných výstav.
Jedním z témat je společný projekt Industria, kde společně
s Jindřichem Štreitem a dalšími přáteli představují realitu
i poetiku industriálních prostor.
Fotografii studovala na Fotoistitutu v Praze a stále
navštěvuje Institut fotografických studií PhotoGenia v Brně.
Mezi její profesory patří například Jan Pohribný, Jindřich
Štreit, Kamil Varga a mnoho dalších.

truchlyj@seznam.cz
tel.: +420 727 803 639
www.obrazy-truchly.eu
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mirot@centrum.cz
www.foto-mt.cz
www.500px.com/mirot
https://www.facebook.com/FotoMT/
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Petr Ulrich

Nina Urbanová

Práci se dřevem se v naší rodině věnoval již můj děda
i otec, kteří byli truhláři. Jako kluk jsem měl dřevo kolem
sebe v tátovo dílně a protože mě práce se dřevem voněla
a bavila, tak i já jsem se vyučil truhlářem v plzeňské
Škodovce, kde jsem měl možnost poznat šikovné a zručné
lidi.
Byl mezi nimi i jeden řezbář, který zde také měl svou
dílnu a k němu jsem také jako učedník chodil a obdivoval
jeho práci a začal také vyřezávat.
Díky němu se řezbářství věnuji dvacet pět let a je stále se
čemu učit.

Jsem rodačka z Malých Svatoňovic, prožila jsem tu své
dětství a žiju zde i dnes, kde také tvořím a maluji.
Jsem čistě amatérskou malířkou a jediným vkladem
od života pro mou tvorbu je talent, který jsem zdědila po
svém otci. Na svých obrazech nejraději ztvárňuji krajinu,
někdy i s nádechem tajemna a fantazie. Realistickým
stylem maluji i květiny a zátiší, portréty zvířat a někdy
i lidí. Malování je radost, a tak doufám, že i moje obrazy
tu radost přinášejí ostatním lidem. Nejvíce mi učarovaly
olejové barvy, které mi umožňují hrát si s barevnými
odstíny a světlem. Čas jsem věnovala i ilustracím knížek
pro děti.
Kreslení a malování mě zajímalo už od dětství, ale
výrazněji jsem se malbě začala věnovat až v roce 2011.
První samostatnou výstavu jsem měla v roce 2015. Ráda
svoji tvorbu představuji i na různých festivalech a salonech
umění. Nejvíce si vážím ocenění na Artfestu v Českých
Budějovicích, kde jsem získala 1. místo v malbě.
Stále se učím a malování je můj životní sen.

ulrichpetr@centrum.cz
tel.: 607 137 360
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urbanova.nina@seznam.cz
tel.: +420 604 479 949
www.galerie-u-papulky.webnode.cz
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Miroslav Vajda

Jan Váňa

Pochádza z Levic , no v súčasnosti žije v Prahe. Amatérsky
umelec, ktorý neštudoval na žiadnej umeleckej škole ,
ale umenie ho vždy lákalo.Začínal kresbou ceruzkou,
pastelom, uhlíkom i farbami .
No to ho nenaplňalo, hľadal čím by bol odlišný od
ostatných. Rozhodol sa skúsiť to za hranicami Slovenska
a jeho kroky sa zastavili v stovežatej Prahe, kde pokračoval
v hľadaní nových obzorov. Má rád detaily v obrazoch a tak
ho zaujala kresba guličkovým perom.
Touto technikou bol fascinovaný a vedel , že sa bude
uberat týmto smerom. Posledné roky techniky kombinuje,
obrazy sú tým zaujímavejšie. Kreslí predovšetkým
abstrakcie a má rád , keď si návštevník nájde svoj svet.
Páčia sa mu nové smery, ktorými sa neustále inšpiruje.
Svoje obrazy vystavuje od roku 2004,mal niekoľko
samostatných ale i kolektívnych výstav.
Od roku 2014 sa stal členom voľného združenia
umelcov Južných Čiech.
V roku 2015 na medzinárodnom veletrhu umenia
ArtFest získal 3 miesto v kategórii kresba.
Tvorenie mu dodáva energiu a posúva ho dopredu.
Snaží sa neustále zdokonaľovať a verí,že jeho tvorba očarí
návštevníkov.

Narodil jsem se 21. 1. 1979 v České Lípě. Po úspěšně
ukončeném vzdělání v Liberci, jsem se vrátil domů (Česká
Lípa) a začal pracovat. Mým velkým koníčkem se mi stalo
fotografování.
Fotografuji přírodu ve všech směrech. V posledních
letech se zaměřuji na fotografování různých
společenských akcí (Svatby, vernisáže, návštěvy
zákonodárců atd). Za velký přínos v mém životě považuji
spolupráci s Artefaktem CZ Jablonec nad Nisou (Helena
Latislavová, Zdeněk Santner). Dále pro Unii malých
a středních podniků ČR a energetickou společnost E-ON
a pro jiné pro které fotografuji různé dokumenty.
V roce 2010 jsem měl příležitost nafotit sérii fotografií
ze záplav v Libereckém kraji a přilehlém příhraničí (Polsko).
Fotografie se staly tématem mé první výstavy na Krajském
úřadě v Liberci, kde si ji vzal pod záštitu sám pan hejtman
a tehdejší starosta Martin Půta města Hrádku nad Nisou,
kterým se též prohnala velká voda a zanechala po sobě
velkou spoušť. Některé z fotografií byly též publikovány
v regionálních novinách a časopisech. Byl jsem taky
osloven několika kartografiemi, které vydávají mapy,
o dodávání fotografií z Libereckého Kraje.
Za úspěch považuji několik ocenění v celostátní soutěži
o Ceny Modrého Slona. Druhou výstavu jsem již měl
v roce 2016 za podpory Artefakta CZ v Malém divadle
F.X.Šaldy v Liberci. Dále následovala v roce 2017 již třetí
výstava v prostorách zasedací místnosti obce Lázně
Libverda, která nadále běží. A zatím poslední čtvrtá výstava
proběhla v termínu od 1. 2. do 28. 2. 2018 v Krajské
vědecké knihovně v Liberci.
Touto výstavou chci představit svoji tvorbu
z Libereckého kraje a pevně věřím, že si v ní každý
z návštěvníků této výstavy najde fotografii, která jej potěší.

mvajda.daportfolio.com
facebook / Mvajda.art
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jv79.jva@gmail.com
tel: +420 777 148 329
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Josef Vašák

Marie Veselská

Josef Vašák, malíř a ilustrátor se narodil 16. 11. 1947
v Rychnově nad Kněžnou.
V autorské tvorbě ho zajímají negativní jevy současné
civilizace. Globalizace a destrukce lidských vztahů,
dekadence a úplná absence duchovních hodnot. Jako
věřící člověk kóduje ve svých obrazech řešení daného jevu.
Písmem a malířským pohledem konfrontuje dva rozdílné
světy – svět duchovní čistoty a svět globálního rozkladu,
svět, kde je hodnotou „být“ proti světu s prioritou „mít“.
Kromě autorské tvorby maluje portréty a kopie na
zakázku a zabývá se ilustrátorskou tvorbou.

Napsáno bylo: Marie Veselská pochází z malé obce
Rohatec, nyní žije v sousedním městě Hodoníně. Na
malé vesnici, s řekou Moravou za zády, vyrůstala a byla
vychována ve víře v člověka a přírodu. To autorku
charakterizuje nejen jako člověka, ale i jako umělkyni.
Řeka Morava znamená pro malířku velkou lásku, jsou to
vzpomínky na dětství a současně je to její velká inspirace.
Častý pobyt v přírodě dal zpočátku vzniknout mnoha
a mnoha krásným fotografiím. To byl začátek umělecké
tvorby a dovedl autorku až k tvorbě malířské, kde převažuje
krajinomalba. Svou tvorbu Marie Veselská postupně
rozšířila o motivy zátiší a figurální tvorbu, souběžně
se samostudiem vícevrstevné techniky pak přidala
ke své tvorbě portréty. Příroda zůstává nejoblíbenější
autorčinou inspirací. Realismus je styl, v kterém se autorka
pohybuje ve všech jeho nuancích, od volného realismu
přes spontánní realistickou malbu až k hyperrealismu
u portrétů. V posledním období pozorujeme u některých
prací mírný přesah do jiných směrů a tento přesah je
touhou osvobodit se od tradičních ustálených malířských
realistických postupů. Stálé hledání a proměny vlastního
výrazu je pro autorku charakteristické a my se můžeme
těšit na její další nové umělecké projevy.
Co jsem kdy řekla já: „Malování je jako tanec nebo
jako píseň, vezme vás do náruče a vynáší někam nahoru,
kde vnímáte svět zcela jinak, necháte se unášet. Sníte
i když bdíte. Snažím se hlavně procítit k motivu, který je
v mé představě. Vyvěrá to ze mne a jak to proudí, já to
chytám a usazuji na obraz. Maluji lužní les, stará koryta
řeky Moravy, vodní hladinu, ticho, šumění listí, zpěv ptáků,
krajinu, která je mi blízká. Voda, to je jako šperk v krajině,
můj hlavní motiv. Nebo cesta, taky úžasná inspirace, odkud
a kam vede, kdo jsme a kým jsme na té cestě my. Neustále
se klaním přírodě a snažím se jí přiblížit. Člověk sám je
příroda, vše je inspirující a jedinečné.
Více se o mě dozvíte na www.atelierartfest.cz v sekci
vystavovatelé.

tel.:+420 732 666 137
www.vasak.cz
joseph-art.deviantart.com
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marie.veselska@seznam.cz
tl.: +420 608 807 804
www.facebook.com/marie.veselska.3
plus.google.com/u/0/+MarieVeselsk%C3%A1ART
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Ivana K. Vich

Viktorie R

Narodila se v 27. 3. 1982 v Trutnově, kde žila do svých 20-ti
let. Již od útlého věku aktivně malovala a docházela do
ZÚŠ, kde také úspěšně absolvovala složením závěrečné
zkoušky z volné tvorby (kresba, suchá křída). Poté se
zúčastnila první oficiální výstavy umělců nedaleko Prahy.
Dále se její cesta ubírala jiným směrem. Po pauze,
kdy odbočila od své autorské tvorby a působila ve
fotografickém ateliéru v Praze, bylo malířské nutkání tak
silné, že se k tvorbě opět naplno vrátila. Jako maminka
dvou malých dětí potřebovala tvořit doma, najít vhodný
styl, barvy, techniku ... najít sama sebe. V jejich dílech se
odrážejí různé malířské styly tvořené převážně akrylovými
barvami a strukturou. Rychlé schnutí akrylu jí umožňuje
pružně vyjadřovat emoce a myšlenky na plátno. Ráda ve
své volné tvorbě zobrazuje témata osobního růstu a díky
myšlenkovým mapám dokáže přenést na plátno příběh,
který není prvoplánově srozumitelný, nicméně každý si
do něj může zrcadlit to své, proto často obrazům nedává
jména. Její tvorba je žánrově velmi rozmanitá.
Hlavní ale je, aby forma dobře vyjadřovala obsah. Nyní žije
a maluje nedaleko Prahy na Berounsku. Do její tvorby se
díky učení různých technik opět vrací olejové barvy.
Absolvované a aktuální kurzy: dlouhodobý kurz figurální
kresby, kurz vášnivé imprese Ihor Bychkivskyy, dlouhodobý
individuální kurz realistické malby Alexandr Pavlov –
aktuálně navazující dlouhodobý kurz a konzultace.
Akce: ilustrování školního časopisu, výtvarné akce pro
děti, několik menších výstav, autorská výstava v rodném
Trutnově, host seminářů osobního rozvoje a propojení
malování, vizualizace k audiočlánku na témata osobního
rozvoje.

Narodila jsem se 24. 11. 1986 a pocházím z Olomouce.
Vystudovala jsem střední řezbářskou školu a po studiu
se dál věnovala vyřezávání při zaměstnání. Několik let
jsem spolupracovala s řezbáři a restaurátory, než jsem
se rozhodla řezbě více sama věnovat. Nyní vyřezávám
ze dřeva různé druhy plastik a reliéfů podle zakázek, od
betlémů, portrétů podle fotek, zvířat, abstraktů až po
různé sošky a krajiny. Dále se věnuji psaní a rekreačně
fotografování.

ivanakvich@gmail.com
www.ivanakvich.com
Facebook: (Ivana K. Vich)
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viktorierubenova@seznam.cz
www.rezbarkavr.cz
www.woodartist.eu
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Ivana Višňovcová

Alena Vitáková

Volám sa Ivana Višňovcová a pochádzam zo stredného
Slovenska. Pracujem v oblasti Home stagingu a dizajnu
pre realitný trh. Olejomaľbe sa venujem už 3 roky. Maľba
obrazov ma vždy fascinovala. Moje diela zachytávajú
ženu, sú živé s jasnými farbami a nesú sa v štýle lyrického
romantizmu. Znázorňujem jej pôvab, jemnosť, krásu,
odvážnosť, dráždivosť a božskosť.
Odrážajú a dávajú nekonečnú energiu a silu
bohyne-ženy samotnej. Abstraktné prvky v obraze
sú veľkým aspektom každého umeleckého diela
a v kombinácii so zmyselnou dynamikou a romantikou
vytvára pre diváka nezabudnuteľný zážitok. Umenie je
odrazom nášho života, odrazom seba samého. Aby som
čo najlepšie zachytila silu ženy, inšpirujem sa u svetových
fotografov a niektorých ruských maliarov.
ítim, že tento smer je mojim životným poslaním, napĺňa
ma pocit, že zdobím domovy krásou.
Ale taktiež úsmev a slzy šťastia žien, ktorým sú tieto
obrazy maľované ma posúvajú v živote vpred.
Posledná výstava v roku 2018: Můj šálek kávy – kaviareň
Praha, Karlín.

Zabývám se zobrazováním převážně egyptské mytologie.
Opírám se o autentické egyptské umění, které rovněž
procházelo dlouhým vývojem. Egypt jsem mnohokrát
navštívila, včetně muzea v Káhiře. Navštívila jsem též
muzeum v Berlíně, kde jsem zhlédla bustu Nefertiti, kterou
v současné studuji a maluji.
Zobrazuji egyptské bohy, faraony, faunu i floru
a architekturu. Maluji řadou různých technik (např. olej
či akryl), vytvářím také linoryty a koláže. Od roku 2016
zpracovávám také sklo (český křišťál), které vyhovuje mým
výtvarným představám o vysoce estetickém materiálu.
V současné době zpracovávám sedmidílný celek
omalovánek na téma Egypt, ze kterého mi již vyšly celkem
čtyři omalovánky.

okna@vasebyvanie.eu
tel.: +421 907 314 767
www.vasebyvanie.eu/art-obrazy
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Alena.Vitakova@seznam.cz
tel.: +420 603 436 997
www.alenavitakova.cz
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Petra Vlhová

Ludmila Vlnková

„Sklo výsostne povyšuje maľbu, dáva jej štvrtý rozmer,
možnosť nekonečnej hĺbky pohľadu.“
Sklárska výtvarníčka Mgr. art. Petra Vlhová se narodila
roku 1980. Je absolventka VŠVU v Bratislave, oddelenie
sklárskeho výtvarníctva. Venuje sa tvorbe umeleckého
a úžitkového skla, objektom, inštaláciám zo skla,
dizajnérskej a interiérovej tvorbe, maľbe na sklo a voľnej
maľbe. Sklo považuje za živú, dynamickú hmotu, ktorá
dýcha, rozpína sa a dokáže meniť tvar. Sklo je plné
farebného svetla.
Originalitou invenčného prejavu sa radí
k pozoruhodným autorom najmladšej generácie
sklárskeho umenia na Slovensku. Profesionálnemu
spracovaniu skla v jeho úžitkovej i umeleckej podobe sa
venuje už od roku 1995. Za ten čas vytvorila zaujímavé
dizajnérske solitéry i úžitkové originály.
Jej tvorba má živočíšny, biomorfný, tvarovo členitý
a variabilný bunečný základ, v ktorom pulzuje život.
Inšpiráciu nachádza v samotnom cykle života. Hľadá
v ňom vzájomné väzby, symboly a súvislosti dvoch
protikladov. Napätia medzi nimi, ktoré sú zdrojom života
jeho zrodu a nekonečných metamorfóz.
Aktívne sa zúčastňuje kolektívnych výstav sklárskej
i maliarskej tvorby na Slovensku i v zahraničí. Za diela
získala niekoľko domácich i medzinárodných ocenení.
Je členkou výtvarnej skupiny Cont art.

Žije v hlinenom domčeku so záhradou v malebnej dedinke
na Slovensku. Narodila sa v Českých Budějoviciach. Maľuje
príležitostne, ale vždy keď sa ozve vnútorný hlas. Má
veľa rôznych Hobbys. Momentálne v záujmoch prevláda
enkaustika a permakultúra. Rada trávi voľný čas v prírode,
skúša jej rozumieť a niečo z nej aj zobraziť no neodmieta
ani potulky svojej fantázie a to sa odzrkadľuje aj v jej
dielach...

www.peglass.sk
Instagram: peglass_art
Facebook: obrazy a šperky peglas
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vlnkova@seznam.cz
Bánovce nad Bebravou
Slovenská republika
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Dana Voštová

Jiří Vráblík

Ahoj všem! Ráda bych se Vám představila jako mladá
začínající umělkyně. Jmenuji se Dana Voštová, narodila
jsem se roku 1999 v Táboře, odkud pocházím. Studuji
grafický design na Střední uměleckoprůmyslové škole
v Bechyni a ve svém volnu se věnuji malování. Kreslit mě
bavilo už od dětství. Zkoušela jsem malovat zátiší, krajiny,
zvířata, auta nebo jsem čerpala ze své fantazie.
Když mi bylo asi dvanáct, tak jsem naprosto propadla
portrétům a jiným tématům jsem již nevěnovala tolik
pozornosti. Dlouhou dobu jsem trénovala kresbu tužkou
a snažila se ji dotáhnout až k realistické dokonalosti, ale po
čase jsem začala zkoušet nejrůznější techniky a dospěla
k názoru, že barevný obraz na zdi má mnohem větší efekt
než pouhá kresba tužkou. Má studie barvou započala
v akvarelových pastelech, pokračovala jsem křídou,
vyzkoušela akvarel a nakonec jsem zakotvila v tempeře
a akrylu.
K mému vývoji také přispěla výuka na
uměleckoprůmyslové škole, kde jsem se mohla přiučit
i grafickým technikám, z nichž mě oslovil hlavně sítotisk
a linoryt. Co se týče stylu, tak jsem zaujatá pop artem,
stencil artem, komiksem. Také miluji graffiti a pouliční
umění, především proto, že je to umění obyčejných lidí.
Mám ráda barvy, živost, hravost. Ve své tvorbě se snažím
zaměřit na mladé lidi a mojí generaci. Bylo by mi ctí
inspirovat mé vrstevníky také k malování, tvoření a šíření
jejich prací mezi další lidi. Na mých plátnech nejčastěji
naleznete hudební interprety, kteří mě nějakým způsobem
inspirovali a motivovali, nebo mám jednoduše ráda jejich
muziku, či obdivuji jejich charakter a přístup k životu.
Baví mě zachycovat tváře lidí, kteří na světě po sobě
zanechávají odkaz a svou prací, slovy či třeba hudbou
ovlivňují stovky lidí kolem, včetně mě.

Před 25 lety jsem byl neustále na cestách někde ve světě.
Nakonec mě osud odvál někam úplně jinam. Zpět do
Beskyd, ráji lesů, kopců a luk. Na Vsetínsko kde jsem se
i narodil.
K vytváření soch mě dostalo samotné souznění
a spojení duše s materiálem, láska a víra ve svou práci
v tvorbě každého kusu uměleckého díla. Na tvořivé cestě
používám dřevo a kámen, kterým dávám tvar nejčastěji
v podobě reálné fauny a ženských aktů jež v každé vypráví
příběh. Jsem členem Sdružení umělců Moravy a Slezska.
Každoročně se účastním mnoha mezinárodních
a tuzemských výstav a sympózií např. Festival Tomsk
Rusko- Sibiř, Sympózium Šamorín Slovensko, Výstava
umění dřeva Praha, Výstava Art salon Praha. Ať je život jaký
chce, vždy je cesta, jak můžete jít dál.
A pokud se na té cestě můžete dělit o tu krásu
i s ostatními, tak ji naplňuji.

Danny.Vostova@seznam.cz
tel.: +420 702 894 463
www.facebook.com/dianavostova
www.instagram.com/dana_vostova/
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tel. +420 601 229 990
www.drevorezba-jv.cz
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Anna Vršecká

Gabriela Vršková

Narozena 10. 7. 1973 v Praze. Větší část dětství a dospívání
strávila v malebné vísce s názvem Hřiměždice ve
Středním Povltaví s mnoha žulovými lomy, z jejíhož
okolí dosud čerpá náměty některých svých obrazů.
Výtvarnou činností se začala zabývat intenzivněji
v roce 2009. Základy výtvarné a grafické tvorby získané
v mládí na katedře výtvarné výchovy PF Západočeské
univerzity v Plzni rozvíjela díky soukromým lekcím od
přední české ilustrátorky a akademické malířky Věry
Krumphanzlové. Prošla několika kurzy kresby a malby,
tvorby šperků z polymerových hmot a soch z Powerpolu.
U Česko-japonské společnosti v Praze absolvovala kurz
sumi-e. Absolvovala též modistický kurz.
Ve své výtvarné tvorbě ráda experimentuje s různými
barvami, médii i materiály a kombinuje jejich použití.
Preferuje akrylové a akvarelové barvy. Z grafických technik
si oblíbila linoryt a monotyp.
V rámci volby motivů preferuje nejen krajiny a přírodní
motivy, ať už se jedná o faunu nebo flóru, ale i figurální
motivy. Nechává se též inspirovat různými zahraničními
kulturami (egyptskou, severskou, japonskou aj.) Náměty
čerpá ve svém nejbližším okolí, a také na svých
zahraničních cestách po evropských i mimoevropských
zemích. Své vjemy z těchto cest nechává ve své mysli či
na plátnech "zrát" i několik let a v závislosti na momentální
náladě se k nim vrací. Její obrazy jsou ve své podstatě
záznamem vzpomínky na nějaké místo.
Pravidelně se účastní různých výstav, salónů výtvarníků,
českých i zahraničních plenérů a prezentuje svá díla též
na mezinárodních festivalech umění. Její díla jsou v řadě
soukromých sbírek v Čechách i v zahraničí. Velkou oblibu
si její obrazy získaly na plenérech pořádaných na tvrzi
operního pěvce Gustava Beláčka ve slovenské Kotešové.
Více se dozvíte na www.atelierartfest.cz v sekci
vystavovatelé.

Jmenuji se Gabriela Vršková a k umění a tvorbě mám
hluboký vztah již od dětství. Však jsem vyrůstala v hudební
rodině, sama jsem studovala příčnou flétnu a zpívala
ve sboru bílých hlasů na konzervatoři Licinio Refice
(Frosinone) v Itálii, kde jsem žila do svých 22 let. Pak mne
ale život s rodinou vrátil v roce 1992 zpět do Čech a od
dalšího studia flétny a hudby obecně odpoutal.
Jelikož mou další láskou je věda a jsem Sci Fi fanda,
nastoupila jsem na VŠCHT a to proto, že jsem od dětství
snila, že vynaleznu elixír věčného mládí. :) Dnes už vím, že
ten elixír vyrobit nelze, protože jej ve skutečnosti máme
všichni ukryt sami v sobě a jedna z cest, jak z něj čerpat je
právě tvořivost.
Vysokou školu jsem úspěšně dostudovala, ale cesta
života ze mne nakonec chemika neudělala, ovšem zas tak
daleko od vědy mne nezavedla, stal se ze mne totiž ajťák.
:-D A tak se od roku 1998 dodnes se živím konzultantskou
činností v IT a na delší dobu jsem od umělecké tvorby
byla trošku odvedena. Stále jsem něco málo tvořila, ale
skutečně aktivně tvořím teprve od roku 2013 a to díky
mému přestěhování z Prahy do Klecan, které dnes vnímám
v mém životě jako významnou a osudovou událost.
Nejdříve to začalo zpěvem v Klecanské ochotnické
kapele Lakomé Barky a pak jsem ještě objevila a hned
začala navštěvovat umělecký Ateliér Šoltysovy. Zprvu jsem
navštěvovala jen keramickou dílnu Mgr. Dany Šoltysové
a následně jsem přidala i výtvarné kurzy a otevřené ateliéry
akademického malíře MgA. Dušana Šoltyse. Pod vedením
skvělého malíře, a hlavně úžasné osobnosti Dušana Šoltyse
jsem nalezla cestu, jak otevřít a projevit můj barevný
kouzelný vesmír. Klecanská tvůrčí vlna mne též dovedla
zpět k hudbě, a tak jsem se ještě navíc přidala k ženské
pěvecké skupině Carillon pod vedením Terezy Staňkové.
Více se o mě dozvíte na www.atelierartfest.cz v sekci
vystavovatelé.

info@vria.cz
tel.: +420 731 950 577
www.vria.cz.
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vrskovag@seznam.cz
kouzelny-vesmir.webnode.cz
www.facebook.com/ArtMagicUniverse/
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Aleš Výmola

Marek Werthaim

Zpěvák akustické punkovo folklórní kapely 12:piet, který
miluje život, improvizaci a absurditu světa. Tvoří potrhlé
punkové plakáty a absurdní mozaiky, ve kterých se jeho
láska a pohled na svět prolíná s řemeslem.
Kombinuje typografii, absurdní nápisy a emotivní
výstřiky opičí části mozku s precizní technikou nahodilosti
a božské nedokonalosti. Ve své tvorbě používá tzv.
upcyklaci – kdy ze starých věcí tvoří nové a dává jim nový
smysl. Miluje chyby v matrixu a moment překvapení, který
vzniká z improvizované tvorby.
Vždy má záměr, ale nikdy neví, co z toho vznikne a jak
to bude vypadat. Protože nikdy nic neočekává, je také vždy
neuvěřitelně překvapen a šťasten z výsledků své práce.
Mozaikami se zabývá od roku 2018.
Oficiálně se živí tvorbou znělek pro různé české televize
a též jako nezávislý videoproducent. Jeho oblíbený
drink je kromě vína a únětického piva Slivovica, jelikož
bůh je uvnitř. Pochází ze Slovácka a momentálně žije
a tvoří mozaiky spolu s ostřílenou mozaikářkou Pavlínou
Pecko v Bráníku. Starají se o 5 dětí, 3 kočky, 2 želvy, 1
chameleóna a zhruba 50 kaktusů a sukulentů. Na záchodě
mají klasické bílé obkladačky.

Již od malička jsem si rád kreslil, vytvářel různé komiksy
a poslouchal muziku. Zřejmě v tom hrají roli i geny,
protože můj otec je výtvarně nadaný hudebník. Pozoroval
jsem jeho malířskou tvorbu i poslouchal zkoušky jeho
kapely u nás doma. Má tvorba je tedy celkově ovlivněna
pocity a prožitky z dětství a dospívání, které bylo ve všech
směrech obsahově dost silné.
V roce 2013 jsem se začal věnovat malbě cíleněji.
Konkrétně jsem se zabýval tématem fantasy. Později jsem
přešel na abstraktní projev, který mi začal být bližší a při
malování jsem se cítil svobodněji. Nějakou dobu jsem
se trochu hledal v projevu, než jsem našel takový, který
je mi charakteristický. Obrazy, které maluji, se tak stávají
průhledem do nitra mé současné osobnosti a vnímavý
pozorovatel se tak může o mne leccos dozvědět...Ukázka
malby jednoho z mých obrazů:
V roce 2017 jsem se účastnil mezinárodního ART
FESTIVALU na Výstavišti v Praze, kde jsem se se svým
kolegou malířem, podílel na společné malbě díla, které se
podařilo úspěšně vydražit v aukci.
Kreativita mne ovlivňuje i v již zmíněných jiných
směrech, jako například psaní povídek s tématem fantasy
a skládání hudby. V roce 2017 jsem například vydal své
první sólové album.
Mám také již víceletou zkušenost s veřejným
vystupováním před publikem. Zpívám, hraji na kytaru, ale
mojí láskou jsou bicí nástroje. Poslední hudební uskupení,
s nímž vystupuji, je kapela Flou. Ukázka z koncertu
kapely: https://www.facebook.com/flou.hudba/
videos/1146398192110645/
Zabývám se také tvorbou videí na youtube, kde
presentuji vtipné momenty ze života a užitečné informace
ze světa hudby.
Více se o mě dozvíte na www.atelierartfest.cz v sekci
vystavovatelé.

tel: +420 777 143 088
www.alesvymola.cz
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marek.werthaim@gmail.com
tel.: +420 739 427 757
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Werner Zährl

Milena Záležáková

Představuje Curvingismus, jehož podstatou je zobrazení
obrazových vjemů autora pomocí křivek. Křivky
připomínající stopy ve vodě vyřezané surfovým prknem
nebo také křivky stop na svahu v čerstvém sněhu, které
vytvořil sjezdař, užívající si svou jízdu.
Stopy křivek na plátně, vytrácející se podobně jako na
hladině moře v barvách, které umocňují celkový výraz díla,
mohou někomu vzdáleně připomínat spoje vitráže.
Werner Zährl se narodil v Karlovarském kraji, kde
také působí. Mezi jeho prvotní díla patřily realistické
malby s japonskou tématikou, která se nepozorovaně
přehoupla k tématům bouřlivého moře, starodávných lodí
a nekonečných pláží.
Autorova díla proplula až do současnosti, do života lidí
21. století, do jejich zálib i neřestí. Křivky a úsměvy lidí spolu
s uvědoměním si nekonečné krásy jejich bytí v dnešním
uspěchaném světě autor zobrazuje nejenom ve svých
kresbách, ale i v malbách, které nás nutí snít, a nechat se
unášet kamsi do dáli s pocitem dobré nálady. Z původní
japonské tématiky přenesl snad pouze velkou signaturu,
kterou vkládá do svých děl především ultramarínově
fialovou barvou.
Na Mezinárodním veletrhu výtvarného umění Ateliér Art
Fest se bude autor prezentovat díly: Sirény, Rialto, Doky
Svaté Kateřiny, Vášeň a další.

Narodila se na severu Čech, kde nyní žije a tvoří v malebné
krajině nedaleko Česko-saského Švýcarska v obci Dolní
Poustevna. Malování byl vždy její sen, ale plní si ho až nyní.
Řídí se heslem: „Nikdy není pozdě.“
Tento sen je pro ni relax a únik před realitou všedního
života s možností, jak svojí tvorbou potěšit nejen sebe,
ale i druhé...Je členkou Volného sdružení umělců Čech,
Moravy a Slovenska. Ke své tvorbě používá akrylové ,
olejové barvy, které ji doslova učarovaly .

www.werner-zahrl.com
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Maluje od roku 2017, ale už stihla několik výstav

2017 Artfest – České Budějovice
2018 Autorská výstava – Dolní Poustevna
2018 Setkání ... jen tak – Sezimovo Ústí

milena.zalezakova@seznam.cz
tel.: +420 725 892 346
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Marek Zimka

Alice Rybka Zumrová

Marek pochází z východu Slovenska, od Levočských
vrchu. Jako malému chlapci mu učarovaly hory, lesy a zvěř
žijící tam... Věnuje se převážně malbě obrazům přírody,
zachytávající faunu a flóru. Malbě obrazů přírody se věnuje
již 20 let. Měl několik výstav na Slovensku, reprezentoval
svá díla i v Česku, Ostravě, i v Polsku.

Jsem umělecká keramička a narodila jsem se 16. 12. 1967
ve Vrchlabí. Pocházím z Hostinného, horského města
papírenského průmyslu, které se může pochlubit antickým
muzeem s největší sbírkou antických soch ve střední
Evropě. Náměstí samo tvoří čtvercové loubí a sochy obrů
nadživotní velikosti na fasádě renesanční radnice. To
město na mě působí zvláštní nostalgickou atmosférou
a tajemnem, snad proto, že bylo svého času určeno
k zatopení a měla zde vzniknout přehrada.
Od mala jsem děvče tvořivé a když mě strýc jednoho
dne vzal ke svému známému do atelieru, abych viděla
jak se dělá keramika a kde to tak zvláštně vonělo hlínou
a na kruhu pod rukama Mistra rostly nádoby rozličných
tvarů – rozhodla jsem se, co budu v životě dělat. „Aličko,
to ale musíš hodně jíst, aby jsi měla sílu, to není práce
pro ženskou,“ říkal mi strýc Karel Havlata (vášnivý sběratel
polodrahokamů).

Posláni autora v jeho tvorbě?

Ukázat lidem krásy a rozmanitosti přírody a jejich obyvatel.
Vštěpovat lidem do srdci lásku k přírodě, hlavně dětem.
Protože jakmile naučíme děti lásce k přírodě, z dívek
vyrostou vzorné matky a z mužů otcové, milující nejen
přírodu, ale i rodinu.

Hlína mě očarovala.

Absolvovala jsem SOU, obor keramik pro uměleckořemesné práce, ve Velkých Opatovicích, maturitou jsem
ukončila SOŠ – v Praze, obor umělecký keramik a později
pak studovala Rudolfínskou Akademii starožitníků v Praze.
Několik let jsem učila v ZUŠ v České Třebové.
Vystavovala jsem v Hostinném, Galeriích Vysočina
v Poličce, v Žirovnickém zámku, Chrudimy, Galerii Ještěr
v České Třebové, Zábřehu, Galerii Lautner v Mohelnici
a jinde.
Jako keramička na volné noze jsem začala v roce 1990
tvořit v malé dílně u Dvora Králové nad Labem ve vesničce
Starobucké Debrné. Dnes žiji a tvořím v České Třebové.
Točím na hrnčířském kruhu rozličné nádoby rozmanitého
charakteru a modeluji větší objekty ze šamotové hlíny. Tato
tvůrčí práce v současné době u mne převažuje. Umožňuje
mi vyjádřit se tvarem hmoty.
Více se o mě dozvíte na www.atelierartfest.cz v sekci
vystavovatelé.
marek.zimka@gmail.com
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www.fler.cz/alice-zumrova
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Mgr. Monika Žemličková
Monika Žemličková se narodila v Prachaticích 1. 1. 1982
a žila nedaleko v Těšovicích. Prožila zde 26 let a jižní
Čechy jsou její velkou láskou a tam se též utvářela její
láska k přírodě a umění. Své studium i přes výtvarné vlohy,
jež rodiče nepodporovali, avšak obdivovali, započala na
střední pedagogické škole v Prachaticích. Její srdce a slova
doma prosadily své a dále pokračovala na SSUPŠ v Písku,
kde se věnovala malbě, kresbě, grafice, sochařské tvorbě
a dějinám umění. Své studium úspěšně završila na PF JU
v Českých Budějovicích v oboru Učitelství pro ZUŠ - VV,
kde se opět věnovala malbě, kresbě, grafice, PC grafice,
sochařské tvorbě, architektuře, dějinám umění ...
Momentálně žije a tvoří v Příbrami. Vystavovala
v průběhu studijních let mnohokrát v jižních Čechách,
dále po studiích samostatně i skupinově v Příbrami a také
tento rok na Moravě. A v září bude k vidění na ATELIER
ART FESTU v Praze. Její mnohé obrazy jsou v soukromém
vlastnictví.
„Maluji od dětství a je to můj svět, který jsem dříve
nechápala, tak jak bych měla, a určovala se ve světě normality
normálně a snažila se podle vzoru zapadat. Vlastně to ale
stejně nešlo... Postupně jsem zjistila, že obrazy, které mám
v hlavě nepřetržitě, nejdou zapudit běžnou prací, kam
mě většina směřovala a že plátno je má kůže, barvy má
krev a právě jen čas je můj nepřítel. Co jsem pak ztvárnila
vycházelo z mé hlavy, mých myšlenek a srdce.
V mé tvorbě naleznete portrétní obrazy a akty, které
mají svou neskrývavou symboliku se zaměřením na
psychologickou stránku – na vnitřní pohnutky a zvětšený
detail. Obdivuji ženské tělo, jeho krásné křivky, plné, nebo
kostnatější, lidské oči, které jsou oknem do duše... Hraji si
s myšlenkami budoucího, minulého i stávajícího. Trápí mne
nesourodost žití, finanční různost, chudoba, opilství, život
v trápení, naopak i spokojenost a krása bytí. Hloubám nad
postavami a obličeji a vnímám to tajemno každého z nás.“
Více se o mě dozvíte na www.atelierartfest.cz v sekci
vystavovatelé.
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sodmo@seznam.cz
tel.: +420 777 575 036
www.fler.cz/monickaz
www.fler.cz/monickaz1
www.galeriezeml.mypage.cz
www.facebook.com/
Monickaz-358758267571464/
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Autorka Tereza Kotková, Název Lost on You

Aukce současného umění
1.–26. 9. 2018 na livebid.cz
www.artauk.cz

VELKOOBCHOD VÝTVARNÝCH POTŘEB
WHOLESALE OF ART SUPPLIES

výhradní zastoupení známých světových značek pro ČR

www.art7.cz e-mail: info@art7.cz U Tržnice 1263, 272 01 Kladno
227

