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o autorech: David Böhm a Jiří Franta tvoří mladou autorskou dvojici, pra-

cující s  nejrůznějšími médii, prostředky a  uměleckými formami, jako jsou 

performance, instalace, nástěnné kresby, knižní ilustrace, videa. Stěžejním 

motivem jejich práce je proces kresby a jeho mnohostranné použití. Kresbu 

jako nejjednodušší a nejpřímější umělecké vyjádření s tradičním řemeslným 

základem posouvají autoři za běžnou hranici této kategorie a zkoumají její 

možnosti. V  kresbě si záměrně staví překážky, kreslí neúměrně dlouhými 

štětci prodlouženými vodovodními trubkami, kresbu lijí sněhem, kresbu 

vytvářejí v prostoru pomocí provázku. Výsledek jejich činnosti mívá podobu 

komiksu, kresleného vtipu, kresleného deníku, nástěnné kresby, ilustrace, 

graffi  ti, konceptuálního umění.

David Böhm vystudoval v  letech 2003–2009 Akademii výtvarných umění 

v Praze, v ateliérech Vladimíra Skrepla a Vladimíra Kokolii. Zísal řadu oceně-

ní za knižní ilustrace a autorské knihy. 

Jiří Franta absolvoval v  letech 2001–2007 Akademii výtvarných umění 

v  Praze, v  ateliéru Antonína Střížka a  Vladimíra Skrepla. Patří mezi členy 

umělecké skupiny Rafani. Jako autorská dvojice byli Böhm a Franta dvakrát 

nominováni na Cenu Jindřicha Chalupeckého.

umělec:   Böhm David (*1982) /   Franta Jiří (*1978)

název díla: Bez názvu (Le Monde)

rok vzniku: 2014

technika: sítotisk, papír, 39/40

rozměr: 50×45 cm

značení: sign. na rubu tužkou Böhm Franta 2014

vyvolávací cena: 2 500 Kč
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umělec:   Böhm David (*1982) /   Franta Jiří (*1978)

název díla: Bez názvu

rok vzniku: 2013

technika: tisk s akvarelem, papír, 32/50

rozměr: 50×45 cm

značení: sign. na rubu tužkou Franta Böhm 2013

vyvolávací cena: 2 500 Kč

02





16

umělec:  Böhm David (*1982) /  Franta Jiří (*1978)

název díla: Bez názvu

rok vzniku: 2014

technika: sítotisk, papír, 15/40

rozměr: 50×45 cm

značení: sign. na rubu tužkou Böhm Franta 2014

vyvolávací cena: 2 500 Kč
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o autorce: Představitelka nejmladší umělecké generace Tereza Sochorová 

Horáková se pohybuje v  oblasti multimediální tvorby, jejíž média střídá 

a kombinuje. Věnuje se však také klasické kresbě a malbě. Hlavními tématy 

jejích děl jsou pohyblivý/statický obraz, světlo, vztah obrazu a textu, procesy 

předávání informace, vzpomínání, imaginarita, toulání, hra a spolupráce. 

Tereza Sochorová vystudovala v letech 2002–2008 Fakultu výtvarných umě-

ní VUT v  Brně, v  ateliéru grafi ky Margity Titlové-Ylovski, ateliér intermédií 

Václava Stratila a  ateliér multimédií Richarda Fajnora. Absolvovala řadu 

zahraničních studijních cest.

umělec:  Sochorová Horáková Tereza (*1982)

název díla: Tebezem

rok vzniku: 2005

technika: litografi e kombinovaná s akvarelem, papír, 2/10

rozměr: 66×46 cm

značení: sign. PD tužkou Sochorová

vyvolávací cena: 1 000 Kč
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umělec:  Sochorová Horáková Tereza (*1982)

název díla: Hořící zajíc ve francouzské krajině

rok vzniku: 2005

technika: litografi e kombinovaná s akvarelem, papír, 6/8

rozměr: 60×71 cm

značení: sign. PD tužkou Sochorová

vyvolávací cena: 1 000 Kč
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o  autorovi: Petr Nikl patří mezi nejvýznamnější představitele generace 

osmdesátých let, jež svoje dílo rozvíjí tvůrčím způsobem do  dnešní doby. 

Všestranné činnosti Nikla zahrnují pečlivou řemeslně dokonalou malbu, 

čerpající inspiraci v rané renesanci a námětově odkazující k laskavé a vlídné 

podobě dětství, kresbu a grafi ckou tvorbu, ilustrace a dětské knihy, za něž 

získal řadu ocenění, inscenovanou fotografi i, kde používá svoje tělo pro 

ztvárnění různých rolí, a  divadelní inscenace, performance propojující 

vizuální a hudební složky do jednoho poetického celku. 

Petr Nikl vystudoval v letech 1981–1987 Akademii výtvarných umění v Praze. 

Je držitelem řady ocenění za nejkrásnější knihu a v roce 1995 získal Cenu 

Jindřicha Chalupeckého. Byl členem skupiny Tvrdohlaví.

umělec:  Nikl Petr (*1960)

název díla: Barevný netopýr

rok vzniku: 1999

technika: litografi e, papír

rozměr: 50×35 cm

značení: sign. PD tužkou Petr Nikl 1999

vyvolávací cena: 2 500 Kč
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o autorovi: Představitel nejmladší umělecké generace Jan Gemrot našel 

své těžiště v hyperrealistické fi gurální malbě zachycující často mezní životní 

situace. Vyhrocené události, extrémní situace nejsou pro diváka vždy zcela 

dešifrovatelné, ale obsahují tíživý pocit zmaru a deziluze. 

Jan Gemrot vystudoval v  letech 2002–2008 Akademii výtvarných umění 

v Praze v malířském ateliéru Zdeňka Berana.

umělec:  Gemrot Jan (*1983)

název díla: Abandoned Art

rok vzniku: 2013

technika: litografi e, papír, 47/100

rozměr: 77×58 cm

značení: sign. PD tužkou Jan Gemrot 2013

vyvolávací cena: 2 250 Kč
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o autorovi: Tomáš Císařovský patří mezi významné představitele generace 

osmdesátých let, jež na českou uměleckou scénu přinesla zájem o postmo-

dernu. Ve  svých velkoformátových fi gurálních olejomalbách zpracovává 

Císařovský cykly z české historie, ale i současnosti a podrobuje je kritice. 

Existencionální vyznění děl je umocněno ostrou barevností pláten, jež je 

částečně ovlivněna autorovým pobytem v Peru, na Islandu a ve francouzské 

Polynésii. Nověji se v  jeho tvorbě objevuje téma krajiny, často dotčené 

lidským zásahem nebo s  architektonickými fragmenty, které se vyskytují 

v přeludné atmosféře bezčasí. 

Tomáš Císařovský vystudoval v  letech 1983–1988 Akademii výtvarných 

umění v Praze.

umělec: Císařovský Tomáš (*1962)

název díla: Chlapec s rejnoky

rok vzniku: 2010

technika: serigrafi e, papír

rozměr: 60×35 cm

značení: sign. PD tužkou T. Císařovský 10

vyvolávací cena: 1 500 Kč
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o  autorce: Pavla Hroudová je původní profesí architektka. Volné tvorbě 

se jako autodidakt věnuje dlouhodobě a  v  posledních letech se ukotvila 

především v  malbě. Práce Hroudové z  nedávné doby mají podobu zářivě 

barevných abstraktních pláten, zachycujících autorčinu imaginaci.

Pavla Hroudová vystudovala fakultu architektury ČVUT v Praze.

umělec: Hroudová Pavla (*1968)

název díla: Bez názvu, z cyklu U moře

rok vzniku: 2015

technika: olej, plátno

rozměr: 40×40 cm

značení: vlevo dole „P. Hroudová“

vyvolávací cena: 3 200 Kč
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o  autorovi: Filip Černý patří k  mladé umělecké generaci, vyjadřující se 

prostřednictvím malby. Klasické médium posouvá autor použitím šablon 

a barevných stříkacích sprejů, prozrazujícím inspiraci streetartem. Tématem 

jeho maleb jsou krajiny, fi gurální kompozice a  výseky reality, které ale 

posouvá za hranice běžně viděné skutečnosti.

Filip Černý vystudoval v  letech 1995–2002 Akademii výtvarných umění 

v Praze, v ateliéru Malby I u prof. Jiřího Sopka. V roce 2001 absolvoval studij-

ní stáž na Academie voor Beeldende Kunst Enschede, Nizozemí.

umělec: Černý Filip (*1975)

název díla: Vodopád

rok vzniku: 2010

technika: akryl, plátno

rozměr: 30×35 cm

značení: na rubu sign. Filip Ćerný 2010

vyvolávací cena: 9 000 Kč
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o  autorce: V  roce 2007 pobývala Baráčková v  rámci studijní stáže 

na  Akademii v  Rotterdamu. Během tohoto pobytu vytvořila sérii čtyřiceti 

obrazů, jejichž námětem byla současná světová umělecká díla. Slavná troj-

rozměrná díla převedla Baráčková do malířských pláten, čímž estetizovala 

jejich původní podobu a překódovala původní význam tak, aby byl sdělitelný 

a akceptovatelný pro běžného laického diváka. Baráčková patří k výrazným 

mladým intermediálním umělcům, oscilujícícím mezi malbou a  videem 

s důrazem na osobní a národní traumata a klišé. 

Daniela Baráčková Nováková absolvovala v  letech 2005–2009 studium 

na  Vysoké škole uměleckoprůmyslové v  Praze, v  ateliéru Intermediální 

konfrontace Jiřího Davida a  Milana Saláka. V  roce 2007 byla na  studijní 

stáži na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Malířství II Vladimíra 

Skrepla a Jiřího Kovandy a na Akademii Willema de Kooning v Rotterdamu.

umělec: Baráčková Nováková Daniela (*1981)

název díla: Damien Hirst (2 ks)

rok vzniku: 2007

technika: akryl, plátno

rozměr: 50×60 cm

značení:  na rubu jednoho obrazu sign. 

Da. Baráčková Rotterdam 2007

vyvolávací cena: dohromady 9 000 Kč
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o  autorech: Společný výstavní projekt bratrů Smetanových s  názvem 

Fototektonika byl prezentován v pražské galerii fotografi e v roce 2014. Autoři 

v něm pracovali s běžně používanou reprodukovanou fotografi í a rozmýva-

ným inkoustovým tiskem, které použili jako stavební materiál, jímž pokryli 

celé stěny galerie. Kombinaci fotografi e a  architektury označili pojmem 

fototektonika a  na  jejím základě zkoumali hranice mezi vizuální informací 

fotografi e a možností fotografi emi proměnit prostor galerie. 

Matěj Smetana vystudoval v  letech 2001–2007 Fakultu výtvarných umění 

v  Brně, v  ateliérech intermédií, kresby a  malířství 3, v  letech 2008–2011 

pokračoval doktorským studiem na  Akademii výtvarných umění v  Praze, 

v ateliéru Jiřího Příhody. Filip Smetana vystudoval v letech 2004–2005 VŠE 

v  Praze, fakultu informatiky a  statistiky a  od  roku 2006 studoval Fakultu 

výtvarných umění v Brně, v ateliéru malířství Petra Kvíčaly.

umělec: Smetana Matěj (*1980), Smetana Filip (*1983)

název díla: Fototektonika (9 ks)

rok vzniku: 2014

technika: rozpíjený počítačový tisk (kombinovaná technika)

rozměr: 20×28 cm

značení: sign. na rubu na rubu Smet 2014

vyvolávací cena: dohromady 4 500 Kč
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o autorovi: Sochař a malíř Jan Svoboda zachycuje ve svých barevně tlume-

ných olejomalbách abstrahované znaky a prvky, vycházející z konkrétních 

předmětů či detailů v přírodě. Geometrizované útvary vycházející z reálné-

ho základu však nepůsobí přísně racionálně, ale naopak díky vrstveným 

nánosům jemných barevných valérů jako živý organický celek.

Jan Svoboda vystudoval Stavební fakultu na  Vysokém učení technickém 

v Brně. V roce 2002 ilustroval knihu Mýty Lakotů v nakladatelství Argo Praha.

umělec: Svoboda Jan (*1957)

název díla: Modrá pole

rok vzniku: 2013

technika: olej, plátno

rozměr: 30×40 cm

značení: sign. PD Svoboda

vyvolávací cena: 6 000 Kč
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umělec: Svoboda Jan (*1957)

název díla: Šedé obdélníky

rok vzniku: 2015

technika: olej, plátno

rozměr: 30×50 cm

značení: sign. PD Svoboda

vyvolávací cena: 6 500 Kč
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o autorovi: Jiří Plieštik patří k sochařské generaci osmdesátých let, využíva-

jící ve své práci zejména kámen a bronz. Na konci osmdesátých let se Plieštik 

přiklonil k  tvarově oproštěné a  redukované soše, vycházející z fi gurálního 

základu. Inspirací mu bylo starověké umění Egypta a Kykladských ostrovů, 

ale také setkání se sochařem Zdeňkem Palcrem, který v padesátých letech 

dospěl k  abstrahované a  redukované fi guře. Vedle sochařských prací se 

Plieštik věnuje také fotografi i, designu a kresbě.

Jiří Plieštik absolvoval v  letech 1981–1987 Akademii výtvarných umění 

v Praze.

umělec: Plieštik Jiří (*1956)

název díla: Stopy kontinua

rok vzniku: 2010

technika: kobinovaná technika, papír

rozměr: 42×59,5 cm

značení: sign. PD Pieštik 2010

vyvolávací cena: 600 Kč
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umělec: Plieštik Jiří (*1956)

název díla: Stopy kontinua

rok vzniku: 2009

technika: kombinovaná technika, papír, 11/100

rozměr: 42×59,5 cm

značení: sign. PD Pieštik 2010

vyvolávací cena: 600 Kč

16





46

o  autorovi: V  roce 1991 začal Hayek malovat struktury tvořené černými 

obrysy zeleniny a  ovoce, které pokrývaly celou plochu obrazu. Tento způ-

sob tvorby se stal pro Hayeka typický a  zůstal mu věrný dodnes. Zázemí 

Hayekova malířského světa tvoří drobné přírodní elementy, jako jsou 

semínka, plody, listí, jehličí, větve keřů a stromů, které nabízejí nepřeberné 

množství variací a obměn. Z těchto organických prvků vytváří Hayek dyna-

mickou černobílou malířskou strukturu, navozující dojem, že máme před 

sebou tvary pozitivu nebo negativu, vizuálně blízké podobě fotogramu, jejž 

Hayek ve své další tvorbě použil. Obrazová síť či rastr tvořený černými nebo 

naopak bílými elementy nás současně znejisťuje svojí dvojznačností: je to, 

co vidíme, černá malba na  bílém plátně (hrušky, feferonky, petržel, křen, 

listy devětsilu), nebo je to jen chaos nepravidelných a neidentifi kovatelných 

bílých plošek na černém pozadí? S konstruktivisty spojuje Hayeka potřeba 

hledání řádu a chaosu v rámci obrazové plochy díla.

Autodidakt Pavel Hayek je od roku 1998 členem Klubu konkretistů. V letech 

1990–2000 působil jako člen TT klubu výtvarných umělců v Brně.

umělec: Hayek Pavel (*1959)

název díla: Túje

rok vzniku: 1997

technika: serigrafi e, papír, 11/50

rozměr: 67×53,5 cm

značení: sign. PD Pavel Hayek 97

vyvolávací cena: 1 500 Kč
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umělec: Hayek Pavel (*1959)

název díla: Jadérka

rok vzniku: 2009

technika: serigrafi e, papír, 22/30

rozměr: 72×64 cm

značení: sign. PD Pavel Hayek 09

vyvolávací cena: 1 750 Kč
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o autorovi: Pavel Piekar patří mezi výrazné představitele současné grafi ky, 

zejména linorytu, jemuž se věnuje od  roku 1983 a  který dokázal spolu 

s  Michalem Cihlářem posunout od  zkratkovité expresivní techniky k  pro-

pracovanější a rafi novanější podobě. Jednotlivé tisky s realistickou kresbou 

vznikají soutiskem několika barevných matric, čímž se přibližují kresebnému 

nebo malířskému dílu.

Pavel Piekar vystudoval v letech 1979–1983 Stavební fakultu ČVUT v Praze. 

Absolvoval soukromé výtvarné školení u prof. Bohuslava Kutila, Jana a Jenny 

Hladíkových. Od roku 1990 pracuje v Národní galerii v Praze.

umělec: Piekar Pavel (*1960)

název díla: V jasném slunci

rok vzniku: 2014

technika: kolorovaný linoryt, papír, 3/8

rozměr: 42×49,5 cm

značení: sign. PD tužkou Pavel Piekar XII. 2014

vyvolávací cena: 2 000 Kč
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umělec: Piekar Pavel (*1960)

název díla: Na Horské Kvildě

rok vzniku: 2015

technika: kolorovaný linoryt, papír, 5/8

rozměr: 32×50 cm

značení: sign. PD tužkou Pavel Piekar II. 2015

vyvolávací cena: 1 500 Kč
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o autorovi: Kurt Gebauer je výrazným představitelem sochařské generace 

sedmdesátých a osmdesátých let. Ve své práci se zaměřuje na monumen-

tální sochařství, určené pro veřejný prostor, ale zabýval se také instalacemi, 

akcemi na pomezí land artu a happeningu. Monumentální sochy s fi gurální 

kompozicí a groteskní polohou vstupují do dialogu s divákem v otevřeném 

prostoru a  vybízí jej k  aktivitě. Mezi nejznámější patří cyklus Plavkyň 

a Pomníků.

Kurt Gebauer vystudoval v letech 1956–1959 Sochařsko-kamenickou školu 

v Hořicích v Podkrkonoší a v letech 1963–1969 Akademii výtvarných umění 

v Praze, v sochařském ateliéru V. Makovského a K. Lidického. Od roku 1990 

učí na VŠUP v Praze, od roku 1992 již jako profesor. Je členem umělecké 

skupiny 12/15 Pozdě, ale přece.

umělec: Gebauer Kurt (*1941)

název díla: Péče v sauně, ze souboru Belaaxa

rok vzniku: 2012

technika: litografi e, papír, 4/30

rozměr: 72×51 cm

značení: sign. PD tužkou Kurt Gebauer

vyvolávací cena: 12 000 Kč
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o autorovi: Solitérní fotograf Michal Kalhous vypráví ve svých černobílých 

neostrých fotografi ích příběhy, zachycené jakoby mimoděk a  náhodou, 

zdánlivě bez tvůrčího úmyslu. Nenápadný a tichý vypravěč Kalhous tak uni-

ká představě o dokonalém a precizním záběru a rozšiřuje pole svobodného 

neohraničeného projevu. Fotografi e běžných a všedních záznamů z auto-

rova bezprostředního okolí hledají bez patosu a  sentimentu rovnováhu 

ve světě a jeho odvěkých pravidlech. 

Michal Kalhous vystudoval v  letech 1985–1990 Přírodovědeckou fakultu 

UP v Olomouci, obor učitelství matematika – fyzika, a v  letech 1990–1995 

studoval bez ukončení Dějiny výtvarného umění na Filozofi cké fakultě UP 

v  Olomouci. V  letech 2001–2006 působil jako kurátor Galerie Šternberk, 

od  roku 2010 působí jako vedoucí ateliéru tvůrčí fotografi e na  Ostravské 

univerzitě.

umělec: Kalhous Michal (*1967)

název díla: Bez názvu

rok vzniku: 2002

technika: fotografi e, papír, 1/3

rozměr: 156×107,8 cm

značení: sign. tužkou na rubu Michal Kalhous 2002

vyvolávací cena: 2 500 Kč
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o autorce: Audiovizuální umělkyně Tereza Velíková zkoumá ve svých dílech 

možnosti komunikace, vzájemného porozumění, ale také dezinterpretace 

původního významu řeči. Ve videích zachycuje fragmentárně zachycenou 

realitu, postprodukčně sestříhaný proslov, jehož nový význam obsahově 

nesouvisí s původním sdělením. Složitost komunikace a často nemožnost 

vzájemného porozumění v osobní, ale i obecné rovině je hlavním motivem 

autorčiných prací. 

Tereza Velíková vystudovala v  letech 1999–2005 Vysokou školu umělec-

koprůmyslovou v  Praze, v  ateliéru konceptuální a  intermediální tvorby, 

a v letech 2006–2011 pokračovala v doktorském studiu na Akademii výtvar-

ných umění v Praze. V roce 2005 spoluzaložila galerii Entrance v Praze, kde 

působí jako kurátorka.

umělec: Velíková Tereza (*1979)

název díla: Boty, ze série Špatně položená otázka

rok vzniku: 2013

technika: digitálni tisk na dibondu

rozměr: 70×46 cm

značení: sign. na rubu Tereza Velíková 2013

vyvolávací cena: 7 500 Kč
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o  autorce: Hlavním motivem autorčiny tvorby 

je působení člověka ve  společnosti, v  polaritě 

technického a  duchovního světa, téma času 

a víry. Darina Alster upřednostňuje přímé sděle-

ní, proto se nejčastěji vyjadřuje prostřednictvím 

performancí nebo happeningů, kde sama 

vystupuje v různých rolích.

Darina Alster absolvovala v  letech 2003–2007 

Akademii výtvarných umění v  Praze, v  ateliéru 

monumentální tvorby Aleše Veselého a  Jiřího 

Příhody.

umělec: Alster Darina (*1979)

název díla: Les Reines Prochaines

rok vzniku: 2013

technika: fotografi e, papír

rozměr: 30×45,5 cm

značení: 

vyvolávací cena: 2 500 Kč
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o  autorovi: Fotograf Jan Pohribný se volné 

umělecké tvorbě věnuje od  roku 1969. 

Od  první poloviny osmdesátých let se zaměřil 

na  aranžovanou a  manipulovanou fotografi i 

v  přírodě. Sleduje vztah předmětu k  prostoru, 

fotografuje kultovní místa prehistorické Evropy. 

Prostřednictvím techniky luminografi e (kresba 

světlem) poukazuje na  kulturní rozměr krajiny, 

který je spojený s magií místa a dávnými rituály.

Jan Pohribný absolvoval v  roce 1986 FAMU, 

obor fotografi e. Od  roku 1998 působí jako 

externí pedagog Institutu tvůrčí fotografi e FPF 

SU v Opavě. Je členem FotoFóra (bývalý Pražský 

dům fotografi e).

umělec: Pohribný Jan (*1961)

název díla: Rozloučení

rok vzniku: 2011

technika: barevná fotografi e (pigmentový tisk), papír, 3/15

rozměr: 32×61 cm

značení: sign. PD tužkou Jan Pohribný 2011

vyvolávací cena: 4 500 Kč
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o  autorovi: Série fotografi í Musíš zapomenout na  Johanna z  roku 2013 

patří do  obsáhlejšího cyklu děl refl ektujících téma odsunu německého 

obyvatelstva po  roce 1945 a  proměn českého pohraničí, kterým se autor 

dlouhodobě věnuje. Na základě archivních materiálů a skutečných výpově-

dí, ale také podle vlastních motivů rekonstruuje Houdek události temného 

období české minulosti. 

Lukáš Houdek, fotograf autodidakt, se umělecké fotografi i věnuje od roku 

2010, kdy zpočátku refl ektoval především zejména svoji vlastní identitu 

v  konfrontaci s  okolní společností a  jejími postoji k  odlišným sociálním 

skupinám. Vystudoval romistiku na Filozofi cké fakultě Karlovy univerzity.

umělec: Houdek Lukáš (*1984)

název díla: Bez názvu, ze série Musíš zapomenout na Johanna

rok vzniku: 2013

technika: digitální tisk, papír, 1/8, limitovaná edice

rozměr: 40×60 cm

značení: sign. na rubu fi xem L. Houdek 13

vyvolávací cena: 4 000 Kč
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o  autorce: Multimediální tvorba Lindy Čihařové se pohybuje v  rozmezí 

nových médií, v  kombinaci s  malbou, kresbou, videem a  fotografi í. Její 

projekty jsou konceptuální a často mají podobu interaktivních performancí. 

Hlavním inspiračním zdrojem autorky je přitom krajina a přirozené životní 

prostředí, které se vlivem lidského působení proměňuje a  nabízí různé 

možnosti mezidruhové komunikace. Autorku zajímají také vědecké metody 

při výzkumu přírodních a ekologických procesů.

Linda Čihařová vystudovala v  letech 2002–2008 Vysokou školu umělecko-

průmyslovou v  Praze. Během studií absolvovala stipendijní studijní cesty 

do Holandska a Mexika.

umělec: Čihařová Linda (*1982)

název díla: Ekosystém, Písnická louka

rok vzniku: 2003

technika: fotografi e (digitální koláž), papír

rozměr: 24×45 cm

značení: sign. na rubu fi xem Linda Čihařová 2003

vyvolávací cena: 2 500 Kč
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o autorce: Fotografi e Jejich ulice patří do černobílého fotografi ckého cyklu 

Blízká tma, který Kotzmannová vytvořila v  letech 1999–2000. Cyklus volně 

navazuje na  předchozí fotografi cký soubor diplomové práce s  názvem 

Dočasná osoba (1997–1998), v němž Kotzmannová na  různých detailech 

a  výsecích současného světa hledala odlesk vzdálené budoucnosti. 

Zneklidňující aspekt jiného světa s  prvky science fi ction je obsažen také 

v  jinak všedních záběrech velkoformátových fotografi í cyklu Blízká tma. 

Kotzmannová ve své práci ráda pracuje se spojením konceptuální fotogra-

fi e s  klasickou černobílou analogovou fotografi í, s  fotografi í pracuje jako 

s objektem, kombinuje je s videem a instalací. 

Alena Kotzmannová vystudovala v  letech 1992–1998 Vysokou školu 

uměleckoprůmyslovou, v  ateliéru konceptuální a  intermediální tvorby 

(prof. Adéla Matasová), a Ateliér fotografi e (doc. Pavel Štecha). V roce 2009 

absolvovala doktorský program v oboru výtvarné výchovy na Pedagogické 

fakultě Karlovy univerzity v Praze.

umělec: Kotzmannová Alena (*1974)

název díla: Jejich ulice, ze série Blízká tma

rok vzniku: 1999/2000

technika: fotografi e, papír, 2/7

rozměr: 39×54,5 cm

značení: sign. na rubu tužkou Alena Kotzmanová

vyvolávací cena: 1 500 Kč
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o autorovi: Ivan Pinkava patří mezi výrazné představitele české fotografi e 

střední generace, jehož tvorbu se zájmem vyhledávají a  vystavují také 

evropské a americké galerie. Nejznámější část jeho práce tvoří klasické čer-

nobílé aranžované portréty a akty, které díky svým promyšleným atributům, 

gestům, ale také svojí fyzickou podobou představují spíše nadčasový výjev 

propojující současnost s naší kulturní a historickou pamětí. Výjevy čerpají 

z  archetypálních lidských výjevů, antické mytologie, Starého a  Nového 

zákona a  odkazují k  portrétní tradici v  renesanci, manýrismu a  baroku. 

Součástí Pinkavovy tvorby je také série zátiší, kde se objektem zobrazení 

stávají staré deky a  molitany, zachyceny v  počátku svého nenávratného 

rozpadu. Kompozice zátiší je však vybudovaná jako fi gurální scéna, v níž je 

postava nahrazena starými opotřebovanými předměty. Nadčasová scéna, 

odehrávající se v neurčitém čase, zpřítomňuje odvěkou lidskou zkušenost.

Ivan Pinkava studoval v letech 1981–1986 FAMU, obor umělecké fotografi e. 

Patří ke  spoluzakladatelům Pražského domu fotografi e, jehož členem byl 

do roku 2007.

umělec: Pinkava Ivan (* 1961)

název díla: Pro Francise Bacona

rok vzniku: 2011

technika: černobílá fotografi e, papír, 1/3

rozměr: 37×27 cm

značení: sign. na rubu Ivan Pinkava

vyvolávací cena: 27 000 Kč
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o autorovi: Farbstudie patří k souboru Novotného malířsky pojednaných 

vzorníků světelných kreseb – fotogramů, vznikajících při stejnoměrném 

osvětlení fotografi ckého papíru postupným, selektivním přetíráním vývojkou 

a někdy také skládáním papíru. Novotný je ve své práci fascinován samot-

ným médiem malby a  fotografi e a  technickými aspekty, které souvisejí 

se vznikem díla. Výsledkem bývá minimalisticky čistá abstraktní malba či 

fotografi e odkazující pouze k  sobě samé. Obsahem Novotného děl je 

vizualizace procesu vzniku díla pouze na  základě působení základních 

technických prvků a jeho předložení či sdílení s divákem. 

Jaromír Novotný absolvoval v  letech 1993–1999 ateliér Jitky Svobodové 

a Miloše Šejna na Akademii výtvarných umění v Praze.

umělec: Novotný Jaromír (*1974)

název díla: Farbstudie

rok vzniku: 2014

technika: fotogram, papír

rozměr: 22×16,5 cm

značení: sign. na rubu tužkou Jaromír Novotný 2014

vyvolávací cena: 6 000 Kč
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o autorovi: Malířská tvorba Petra Duba překračuje limity a hranice běžně 

chápaného závěsného malířského díla. Dubovy malby-objekty zkoumají 

vlastnosti daného média, jako je rozměr, plošnost, instalační možnosti, 

a záměrně je redefi nují, narušují a dekonstruují. Abstraktně pojaté plátno 

slouží jako obalový materiál, schránka skrývající objekt vytvořený často 

z průmyslového odpadu. To hlavní se v  tomto případě neodehrává pouze 

na povrchu díla, ale také uvnitř. Obraz má vnitřní prostor, hloubku. Tvorba 

vzdáleně odkazující na minimalismus a konstruktivní tendence šedesátých 

let se v současnosti řadí k širokému proudu neokonceptuální malby.

Petr Dub vystudoval v letech 2003–2009 Fakultu výtvarných umění v Brně, 

v  malířských ateliérech I–III (Petr Kvíčala, Martin Mainer, Petr Veselý), 

kde v  roce 2009 získal cenu rektora a  cenu děkana za  diplomovou práci 

Unframed, a následně zde také pokračoval v doktorandském studiu v atelié-

ru intermédií u Václava Stratila (2009–2012).

umělec: Dub Petr (*1976)

název díla: Not Centered at All

rok vzniku: 2014

technika: syntetické laky, dř evo, plátno

rozměr: 38,5×56,5×8,5 cm

značení: na rubu fi xou sign. Petr Dub

vyvolávací cena: 7 500 Kč
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o  autorce: V  tvorbě Patricie Fexové se prolíná trvalý zájem o  médium 

malby, její iluzornost a proces malování s možnostmi významových i výra-

zových přesahů. Autorka na  sebe upozornila sérií obrazů s  názvem Data 

Paintings z let 2006–2007, zachycující duhovou barevnost CD nosičů. Jejich 

prostřednictvím ukázala na působení hmotného výrazu malby v kontrastu 

k nehmotné, digitální informaci kompaktního disku. V další sérii podobně 

pracovala s malbou zachycující duhovku oka a v poslední době se rozhodla 

prozkoumat samotný akt malování v ryze abstraktní sérii.

Patricie Fexová vystudovala v letech 1993–1995 malířský ateliér Radoslava 

Kutry a Jiřího Načeradského a vzápětí v letech 1995–2001 Akademii výtvar-

ných umění v Praze (AVU), v malířském ateliéru Vladimíra Skrepla.

umělec: Fexová Patricie (*1975)

název díla: Bez názvu č. 4, ze série Zadní strany abstrakcí

rok vzniku: 2011

technika: malba na skle

rozměr: 50×60 cm

značení:  

vyvolávací cena: 4 500 Kč
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o autorovi: Výrazný představitel umělecké generace osmdesátých let Petr 

Kvíčala rehabilitoval ve své tvorbě ornament jako základní skladebný prvek. 

Původní inspirací mu při tom byla krajina, v níž si uvědomil možnosti abstra-

hovaných geometrických elementů, jež se cyklicky opakují. Hlavním výrazo-

vým prostředkem se mu stala ornamentální linie, zejména vlnovka, lomené 

linie, které se vzájemně kombinují, překrývají a vrství. Vedle volné malířské 

tvorby rozvíjí v poslední době také monumentální realizace v architektuře. 

Petr Kvíčala působí od  roku 1994 jako pedagog na  Fakultě výtvarných 

umění v  Brně, v  roce 2001 působil jako docent na  Akademii výtvarných 

umění v Praze. V roce 1991 získal Čestnou cenu Jindřicha Chalupeckého. 

Je členem umělecké skupiny Měkkohlaví.

umělec: Kvíčala Petr (*1960)

název díla: No. XXIV

rok vzniku: 2012

technika: serigrafi e, papír, 20/25

rozměr: 50×70 cm

značení: sign. PD Petr Kvíčala 2012

vyvolávací cena: 7 000 Kč
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o autorce: Malířská tvorba Alice Nikitinové, umělkyně ukrajinského původu, 

je často spojena s  prostorovými a  objektovými výstupy. Tématem jejích 

maleb jsou zvětšené detaily běžných předmětů, nářadí nebo dopravních 

značek, které na  ploše obrazu fungují spíše jako abstraktní barevné kom-

pozice, více či méně odkazující na svůj původní význam. Nikitinová vychází 

z  tradice abstraktní malby avantgardních umělců první třetiny 20. století, 

kterou ve své práci reviduje, nově formuluje a odlehčuje. 

Alice Nikitinová vystudovala v  letech 1998–2004 Akademii výtvarných 

umění v Praze, v ateliéru malby prof. J. Sopka.

umělec: Nikitinová Alice (*1979)

název díla: Lampa I.

rok vzniku: 2013

technika: olej, plátno

rozměr: 90×65 cm

značení: sign. na rubu Alice Nikitinová 2013

vyvolávací cena: 24 000 Kč
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o  autorce: Konceptuální malba geometrických abstraktních pláten tvoří 

základ tvorby Jany Babincové. Během studia upevnila autorka svůj zájem 

o racionální geometrickou hladkou malbu, která současně nabízí klíč ke čte-

ní. Tím je kódování obrazů podle barev, do nichž Babincová často vkládá 

osobní či emotivní sdělení. Dekódování díla divákem však není primárním 

záměrem autroky. Obrazy fungují především samostatně ve  své vizuální 

podobě.

Jana Babincová vystudovala v  letech 1997–2002 obor výtvarná výchova 

a německý jazyk na Pedagogické fakultě Palackého univerzity v Olomouci 

a  v  letech 2002–2006 ateliér malby Petra Kvíčaly na  Fakultě výtvarných 

umění v Brně.

umělec: Babincová Jana (*1977)

název díla: Bubínek

rok vzniku: 2009

technika: akryl, plátno

rozměr: 70×100 cm

značení: sign. na rubu fi xem Jana Babincová 2009

vyvolávací cena: 15 000 Kč
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o autorovi: V roce 2006 vyvinul Šimera novou techniku new dripping, která 

se stala symptomatickou pro celou jeho další tvorbu. Stékané obrazy jsou 

volně inspirovány tvorbou Jacksona Pollocka, jednoho z hlavních předsta-

vitelů abstraktního expresionismu, a dají se interpretovat jako postkoncep-

tuální malba nebo postmoderní revize geometrické a konstruktivní tvorby. 

Zatímco Pollock po  plátně expresivně rozhazoval cákance barvy, Šimera 

pracuje jiným způsobem. Na horní hranu rámu nanese kapku a nechá ji sté-

kat po obraze působením gravitace. Výsledkem je geometrická skladba čar 

a linií, kde se prolíná barevný a kompoziční záměr umělce a ničím neřízená 

náhoda, což byl důležitý aspekt mnoha konstruktivně orientovaných autorů 

šedesátých let.

Evžen Šimera vystudoval v  letech 2000–2006 Akademii výtvarných umění 

v  Praze v  ateliéru V. Skrepla, a  v  letech 2010–2013 absolvoval doktorské 

studium na  Vysoké škole uměleckoprůmyslové v  Praze. V  roce 2008 byl 

nominován na  Cenu Jindřicha Chalupeckého a  v  roce 2009 získal Cenu 

kritiků pro mladou malbu, česká sekce ICA.

umělec: Šimera Evžen (*1980)

název díla: Vertical – Horizontal

rok vzniku: 2014

technika: akryl, plátno

rozměr: 90×70 cm

značení: sign. na rubu Šimera 2014

vyvolávací cena: 20 000 Kč
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o  autorovi: Jan Šerých patří k  výrazným představitelům mladé generace 

konceptuálně orientovaných malířů. V  devadesátých letech byl jedním 

ze členů skupiny Bezhlavý jezdec, z  níž vzešli rozdílní, ale velmi cenění 

autoři Josef Bolf, Ján Mančuška a Tomáš Vaněk. Pro tvorbu Jana Šerých je 

charakteristická minimalistická forma a práce s jazykem geometrie, v rámci 

níž pracuje s problematikou kódů, systémů. Z běžných předmětů naší sou-

časnosti, jako je počítačová klávesnice nebo ciferník hodin, použije detail 

nesoucí systémové informace a  transformuje je do  umělecké výpovědi. 

V jeho tvorbě se mísí „vysoké“ s „nízkým“, čistá estetika redukovaných forem 

se sférou popkultury a masmédií, skepse vůči možnostem a smyslu umě-

leckého díla, zkoumání limitů jazyka či různých způsobů třídění informací 

s ryze subjektivními impulzy. 

Jan Šerých vystudoval v  letech 1992–1999 Akademii výtvarných umění 

v Praze.

umělec: Šerých Jan (*1972)

název díla: Tma

rok vzniku: 2013

technika: akryl, plátno

rozměr: 90×90 cm

značení: sign. na rubu Jan Šerých 2013

vyvolávací cena: 50 000 Kč
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o  autorovi: Název díla Vědomí jako základní předpoklad byl použit jako 

název výstavy manipulovaných fotografi í Jiřího Thýna v pražské galerii Hunt 

Kastner v roce 2014. V těchto pracích ohledává Thýn, stejně jako v dalších 

dílech z  několika posledních let, podstatu fotografi ckého obrazu a  jeho 

sdělení prostřednictvím nenarativní fotografi e, k níž ho vedla skepse k foto-

grafi cky objektivnímu znázornění reality. Thýn fotografi e narušuje řezem, 

čímž abstrahuje formu obrazu a zdůrazňuje kompoziční složku. Pozměněné 

fotografi e autor znovu přefocuje a ruší tak naučené vnímání fotografi e jako 

převodu trojdimenzionální skutečnosti do  dvourozměrné plochy. Tvorba 

Thýna patří volně do širokého rámce postkonceptuálního umění navazující-

ho současně na fotografi ckou tradici. 

Jiří Thýn studoval v  letech 1998–1999 Institut tvůrčí fotografi e na Slezské 

univerzitě v  Opavě a  v  letech 1999–2005 absolvoval fotografi cký ateliér 

prof. Pavla Štechy na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Byl dvakrát 

nominovaný na Cenu Jindřicha Chalupeckého.

umělec: Thýn Jiří (*1977)

název díla: Vědomí jako základní předpoklad I.

rok vzniku: 2014

technika: fotografi e, papír

rozměr: 42,5×31 cm

značení: sign. na rubu Thýn

vyvolávací cena: 10 000 Kč
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o autorovi: Tvorba Františka Kowolowského je spojena s ostravskou výtvar-

nou scénou. S Jiřím Surůvkou a Petrem Lysáčkem tvoří skupinu František 

Lozinksi, o.p.s, v níž přes svoji vzájemnou odlišnost nacházejí společné téma 

sociální kritiky, podvratného umění, narušování a ironizovaní zažitých klišé 

ve  společnosti, zejména prostřednictvím performancí a  akcí. Kowolowski 

se věnuje malbě, performanci, instalaci, videu a fotografi i. Nezařaditelnost 

a nestálost jeho uměleckého vyjádření je v zásadě také jeho strategií. Malbu 

vnímá Kowolowski jako médium, jehož tradiční podobu postmoderně 

překračuje, zejména nově pojatým instalačním řešením. Obrazy odkazují 

k  umění samotnému, jež současně dekonstruují a  znovuutváří významy 

skrze strukturu znaků a odkazů, které v sobě obsahují a na něž odkazují. 

František Kowolowski vystudoval v letech 1986–1991 Akademii výtvarných 

umění ve Varšavě, v ateliéru malby Jana Tarasina a Ryszarda Winiarskiego. 

V  současné době (od  roku 2004) působí jako odborný asistent v  ateléru 

Malby II na  Ostravské univerzitě a  jako kurátor Galerie 99 Domu umění 

města Brna.

umělec: Kowolowski František (*1967)

název díla: Bez názvu

rok vzniku: 2013

technika: olej, karton

rozměr: 80×59 cm

značení: sign. na rubu fi xem F. Kowolowski 2013

vyvolávací cena: 3 500 Kč
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o autorce: Petra Herotová sleduje a komentuje ve své práci stereotypy rolí 

ve  společnosti, často v  návaznosti na  vlastní rodinné zázemí, jehož auto-

biografi cké sdělení však předkládá v  obecnější rovině. Hlavním médiem 

autorky je kresba, ať již na papíře, nebo ve formě objektů, instalací. 

Petra Herotová vystudovala v  letech 1998–2004 ateliér grafi ky na  Fakultě 

výtvarných umění v  Brně a  v  letech 2004–2007 ateliér intermediální kon-

frontace Jiřího Davida na VŠUP v Praze.

umělec: Herotová Petra (*1980)

název díla: Bez názvu

rok vzniku: 2014

technika: kresba propiskou, kancelářský papír

rozměr: 29,5×21 cm

značení: 

vyvolávací cena: 2 000 Kč
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o autorce: Vztah k minulosti je důležitou součástí tvorby Jitky Mikulicové. 

Vizuální informace uplynulých etap 20. století exponuje Mikulicová do sou-

časnosti a  dekonstruuje jejich významy. Ve  starších pracích využila jako 

skladebný a estetický prvek motiv dřevěné intarzie, v nových dílech zobra-

zuje sebe a své známé jako hrdiny socialistické propagandy. V nejnovějších 

malbách posunuje schéma modernistické koláže. Důležitým a  spojujícím 

prvkem prací Jitky Mikulicové je zapojení osobní paměti do  obecnějšího 

rámce dějin umění. 

Jitka Mikulicová vystudovala v  letech 1999–2004 malířský ateliér Martina 

Mainera na Fakultě výtvarných umění v Brně a v letech 2004–2007 Vysokou 

školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru konceptuální a intermediální 

tvorby Jiřího Davida.

umělec: Mikulicová Brody Jitka (*1980)

název díla: Bez názvu

rok vzniku: 2012

technika: akvarel, tuš, rám, sklo

rozměr: 29×20,5 cm

značení: sign. na rubu tužkou Brody Mikulicová 2012

vyvolávací cena: 5 000 Kč

41





96

o autorovi: Práce Lukáše Machalického se v posledních letech zaměřují 

především na vztah textu a informací, které v sobě psané slovo nese, a mož-

nost vyjádření těchto vztahů pomocí trojrozměrné instalace. Patrný je také 

vliv architektury, ke které se autor staví jak z pozice teoretické, kde zkoumá 

procesy, jež architekturu a urbanismus přímo nebo nepřímo ovliňují (insta-

lace Raut, 2013), tak z pozice prostorové. Hlavním výrazovým prostředkem 

autora jsou objekty, videoinstalace, intervence do veřejného prostoru.

Lukáš Machalický vystudoval v letech 2003–2009 Vysokou školu umělecko-

průmyslovou v Praze.

umělec: Machalický Lukáš (*1984)

název díla: Bez názvu

rok vzniku: 2015

technika: objekt

rozměr: 68×45×4,9 cm

značení: 

vyvolávací cena: 6 000 Kč
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o  autorovi: Malířská tvorba Roberta Šalandy má charakter soudržného 

celku s  ucelenou koncepcí, přestože jednotlivá díla vznikají samostatně 

a nemají vnitřní návaznost na ostatní. Autor se zaměřuje na práci se symbo-

ly, jejich významy a jejich zdánlivě banální použití. V malbě je zřejmý autorův 

ironický odstup a  odlehčení, který se vědomě brání představě o  vážném 

poselství malby. Smysl malby by měl být zjevný okamžitě a nezprostředko-

vaně, měl by spočívat v tom, co divák vidí.

Robert Šalanda vystudoval v letech1995–2002 Akademii výtvarných umění 

v  Praze, v  malířském ateliéru Jiřího Sopka. Absolvoval řadu zahraničních 

studijních cest.

umělec: Šalanda Robert (*1976)

název díla: Bez názvu

rok vzniku: 2013

technika: akryl na sololitové desce

rozměr: 50×70 cm

značení: sign. na rubu fi xem Robert Šalanda 2013

vyvolávací cena: 10 000 Kč
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o  autorce: Kamila Zemková patří k  nejmladší umělecké generaci, která 

našla hlavní médium své tvorby v  malbě. V  portrétech, autoportrétech 

a  interiérech vyjadřuje intimitu nahlíženou při pohledu do  osobní sféry 

autorky. Pokoje a  interiéry zachycující prostory autorčina vlastního bytu 

ukazují emocionální zaujetí k místu, v němž žijeme. 

Kamila Zemková absolvovala v roce 2009 Fakultu výtvarných umění v Brně 

v ateliéru intermédií u Václava Stratila.

umělec: Zemková Kamila (*1983)

název díla: Kolo

rok vzniku: 2006

technika: olej, plátno

rozměr: 110×95 cm

značení: sign. fi xem na rámu K. Zemková

vyvolávací cena: 10 000 Kč
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umělec: Zemková Kamila (*1983)

název díla: Stromek

rok vzniku: 2006

technika: olej, plátno

rozměr: 84×96 cm

značení: sign. fi xem na rámu K. Zemková

vyvolávací cena: 9 000 Kč
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o  autorce: Ludmila Smejkalová se ve  své tvorbě pohybuje mezi malbou, 

kresbou a textilem s autorskými kresbami. Často také tato jednotlivá média 

propojuje do jednoho celku či je vzájemně kombinuje. Témata autorčiných 

děl, podaných expresivní malbou a  ostrou barevností, vycházejí z  reality, 

zachycují osobní zkušenosti, ale také vnější události. 

Ludmila Smejkalová absolvovala v letech 2001–2007 Akademii výtvarných 

umění v Praze, v ateliéru Vladimíra Skrepla.

umělec: Smejkalová Ludmila (*1979)

název díla: Negro

rok vzniku: 2001

technika: akryl, plátno

rozměr: 120×80 cm

značení: sign. na rubu Smejkalová Lí. 2001

vyvolávací cena: 6 000 Kč

46





106

o  autorovi: Tvorba Jaroslava Valečky je ukotvena v  tradičním malířském 

médiu. Prostřednictvím dnes již ne zcela běžné olejomalby odkazuje k tra-

dici Munchova expresivního symbolismu. Barva hraje u Valečky klíčovou roli, 

je nositelem exprese, emocí a skryté symboliky.

Jaroslav Valečka absolvoval v letech 1991–1998 Akademii výtvarných umění 

v  Praze, v  ateliéru malby prof.  Sopka a  ateliéru plastiky prof.  Hendrycha. 

Během studií podnikl tři studijní cesty do  Norska, Německa a  Nizozemí. 

V roce 1993 získal stipendium Sorosovy nadace současného umění a v roce 

1996 získal cenu Hlávkovy nadace.

umělec: Valečka Jaroslav (*1972)

název díla: Bludičky

rok vzniku: 2010

technika: olej, plátno

rozměr: 60×50 cm

značení: sign na rubu J. Valečka 2010

vyvolávací cena: 9 000 Kč
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o  autorovi: Jiří Surůvka patří mezi nepřehlédnutelné osobnosti střední 

umělecké generace a je klíčovou postavou ostravské kulturní scény. Malíř, 

tvůrce digitálních obrazů, videí, performancí, instalací a objektů podrobuje 

ve  své práci společnost a  poměry jasné a  neskrývané kritice. Podvratný, 

ironický a parodický aspekt je neodmyslitelnou součástí Surůvkovy tvorby, 

v  níž hraje důležitou roli spojení absurdních, nečekaných a  nevhodných 

setkání a situací, komentující s dávkou humoru, ale i cynismem naši kulturní 

a společenskou paměť.

Jiří Surůvka vystudoval v letech 1984–1992 Ostravskou univerzitu. Od roku 

2003 vede ateliér Nová média na  Ostravské univerzitě. Spolu s  Petrem 

Lysáčkem je spoluzakladatelem performativní skupiny Předkapela Lozinski, 

později s Františkem Kowolovskim přejmenované na František Lozinski.

umělec: Surůvka Jiří (*1961)

název díla: Local disaster

rok vzniku: 2001

technika: digitální tisk, plátno

rozměr: 30×40 cm

značení: sign. Na rubu J. Surůvka 2011

vyvolávací cena: 5 000 Kč
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o autorovi: Obtížně zařaditelný autor Martin Zet, používající ve své tvorbě 

rozličné techniky, materiály a postupy a neúnavně přecházející do různých 

způsobů vyjádření, vytváří monumentální, ale i  pomíjivá díla, nenápadné 

performance a výrazné public art – intervencí do veřejného prostoru, v němž 

jej zajímá kolektivně prožívaná skutečnost, kritické, sociální a někdy také poli-

tické aspekty současné společnosti. Martin Zet je typický umělec-nomád, 

který reaguje na situaci přímo v terénu, účastní se různých mezinárodních 

sympozií a akcí public artu. Jeho postavení na české scéně je zcela výjimeč-

né, většina jeho prací totiž vzniká v zahraničí, kde je kladně refl ektována. 

Martin Zet vystudoval monumentální tvorbu u  Jiřího Bradáčka na pražské 

Akademii výtvarných umění (1979–1985). Od  roku 2010 vede na  Fakultě 

výtvarných umění v  Brně ateliér videa. V  Libušíně nedaleko Kladna, kde 

žije, založil vlastní Centrum současného umění (ZCCA-Libušín). Získal 

cenu od Vladimíra Kokolii, udělovanou umělci nad 35 let příslušníky mladší 

generace.

umělec: Zet Martin (*1959)

název díla: Český med

rok vzniku: 2004

technika: digitální tisk na meshi

rozměr: 62×79 cm

značení: sign. PD tužkou Martin Zet

vyvolávací cena: 10 000 Kč
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o autorovi: Hlavní oblastí zájmu Richarda Wiesnera jsou instalace a inter-

vence do  veřejného prostoru, s  nimiž se řadí do  současné vlny postkon-

ceptuální tvorby. Autorova tvorba se pohybuje na  hranici angažovaného 

umění, politiky nebo institucionální kritiky, jejichž status, hodnoty a  klišé 

trefně zpochybňuje a  tematicky se dotýká společenských fenoménů, ale 

i relativizace samotného umění.

Richard Wiesner vystudoval v  letech 1996–2002 ateliér konceptuální 

a  intermediální tvorby u  Adély Matasové, na  UMPRUM v  Praze. Během 

studií absolvoval několik stáží na univerzitách v Americe a Evropě.

umělec: Wiesner Richard (*1976)

název díla: Radiace

rok vzniku: 2015

technika: objekt

rozměr: 36,5×27×20 cm

značení: sign. R. W. 2015

vyvolávací cena: 20 000 Kč
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o autorovi: Plakát významného grafi ka Zdeňka Zieglera vznikl jako součást 

konceptuálního a fi lmového díla vizuálního umělce Romana Štětiny. Plakát 

vznikl úpravou jednoho z  nerealizovaných plakátů Zieglera z  roku 1977. 

Film Ztracený případ, za  nějž Štětina získal v  roce 2014 Cenu Jindřicha 

Chalupeckého, je téměř osmdesátiminutová detektivka sestříhaná ze všech 

devětašedesáti dílů legendárního seriálu poručíka Colomba do nové epizo-

dy. Film sleduje hranice mezi fi lmovou postavou a hercem, který ji ztvárňuje, 

a tematizuje snahu fi lmového průmyslu uchovat postavu co nejblíže divác-

kému očekávání. Štětina ve své tvorbě pracuje s audiovizuálními záznamy, 

videem, instalacemi, ve  kterých jej zajímá práce se zvukem a  mluveným 

hlasem, ale také vizuální stránka předmětů s tím spojených.

Roman Štětina studoval v letech 2006–2009 Ústav umění a designu v Plzni, 

v ateliérech M. Pěchoučka, D. Zahoranského a A. Matasové. Od roku 2009 

studuje na  Akademii výtvarných umění v  Praze v  ateliéru Tomáše Vaňka 

a  Jiřího Skály, od  roku 2013 studuje na  Städelschule ve  Frankfurtu nad 

Mohanem, v ateliéru Judith Hopf a Douglase Gordona.

umělec: Ziegler Zdeněk (*1932)

název díla: Plakát k fi lmu Ztracený Případ umělce Romana Štětiny

rok vzniku: 2014

technika: barevný tisk, papír

rozměr: 84×60 cm

značení: sign. na rubu Roman Štětina 2014

vyvolávací cena: 2 500 Kč

51





116

Alster Darina — 60

Babincová Jana — 82

Baráčková Nováková Daniela — 32

Böhm David — 12, 14, 16

Černý Filip — 30

Čihařová Linda — 66

Císařovský Tomáš — 26

Dub Petr — 74

Fexová Patricie — 76

Franta Jiří — 12, 14, 16

Gebauer Kurt — 54

Gemrot Jan — 24

Hayek Pavel — 46, 48

Herotová Petra — 92

Houdek Lukáš — 64

Hroudová Pavla — 28

Kalhous Michal — 56

Kotzmannová Alena — 68

Kowolowski František — 90

Kvíčala Petr — 78

Machalický Lukáš — 96

Mikulicová Brody Jitka — 94

Jmenný rejstřík



117

Nikitinová Alice — 80

Nikl Petr — 22

Novotný Jaromír — 72

Piekar Pavel — 50, 52

Pinkava Ivan — 70

Plieštik Jiří — 42, 44

Pohribný Jan — 62

Šalanda Robert — 98

Šerých Jan — 86

Šimera Evžen — 84

Smejkalová Ludmila — 104

Smetana Filip — 34

Smetana Matěj — 34

Sochorová Horáková Tereza — 18, 20

Surůvka Jiří — 108

Svoboda Jan — 38, 40

Valečka Jaroslav — 106

Velíková Tereza — 58

Wiesner Richard — 112

Zemková Kamila — 100, 102

Zet Martin — 110

Ziegler Zdeněk — 114



AUKČNÍ ŘÁD
AUKČNÍ DŮM SÝPKA, S.R.O.

1. Tento aukční řád je vydán za účelem organizace prodeje uměleckých děl aukčním domem AUKČNÍ DŮM SÝPKA, s.r.o. 
formou aukcí. Aukce pořádané dle tohoto aukčního řádu jsou organizované dle mezinárodních zvyklostí v oblasti obchodu 
s uměním a v souladu s právními normami České republiky. Aukce jsou přístupné pouze pro klienty aukční síně a další 
osoby se souhlasem aukční síně. Aukční síní se rozumí společnost Aukční dům Sýpka s.r.o. se sídlem Údolní 70, 602 00 
Brno, IČ: 277 52 682, která provádí dražbu na žádost vlastníků dražených předmětů:
ve čtvrtek 3. 9. 2015 v 18 hodin, v Galerii U Betlémské kaple, Betlémské nám. 8, Praha 1.

Tento aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho dodržovat.
Celý aukční řád je k dispozici na výstavě dražených předmětů v Galerii U Betlémské kaple 8, Praha 1 a Galerii Sýpka, Údolní 
70, Brno.

2. Dražební předměty jsou označeny a popsány včetně uvedení nejnižšího podání (vyvolávací cena) v dražebním katalogu, 
který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dražebního řádu. Informace k jednotlivým položkám v katalogu jsou 
poskytnuty prodávajícím. Důraz je kladen na maximální přesnost údajů. 
Aukční dům Sýpka neručí za správnost a úplnost těchto údajů. Dražitel má možnost seznámit se se všemi předměty před 
konáním aukce na předaukční výstavě. Na reklamace ohledně ceny, stavu, popisu a funkčnosti předmětů, nebude po 
udělení příklepu brán zřetel. Předměty budou draženy v pořadí uvedeném v katalogu. Společnost zajistí při dražbě vyvolání 
předmětu jeho pořadovým číslem. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím dražebního čísla.

Za příhozy se přitom považuje:
• 200 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 5 000 Kč
• 500 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 5 000 Kč, ale méně než 10 000 Kč
• 1 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10 000 Kč, ale méně než 20 000 Kč 
• 2 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 20 000 Kč, ale méně než 50 000 Kč
• 5 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50 000 Kč a více

O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby.

3. Vydražitel je povinen vyřídit své závazky po skončení aukce. Vydražiteli je účtován k vydražené ceně aukční poplatek 20 %.
Tyto provize jsou konečné a obsahují 21 % DPH. Při platbě platební kartou je provize zvýšena o 3 %. Po dohodě 
s dražebníkem je možno zaplatit celkovou částku bankovní převodem, nebo hotově při převzetí věci, nejpozději 
do deseti dnů po skončení aukce, pokud není dohodnuto jinak.

4. Dražitel může dražit kteroukoli věc i bez osobní přítomnosti na dražbě:
• vyhotoví-li písemnou plnou moc na společnost AUKČNÍ DŮM SÝPKA, s.r.o. k zastoupení na dražbě
• určí-li věci, které za něho má Aukční dům Sýpka dražit
• určí-li limit, do kterého za něho Aukční dům Sýpka má přihazovat, a to pro každou věc zvlášť
• dražit po telefonu lze po písemné dohodě

5. Vydražené předměty budou vydány ihned po zaplacení v místě konání dražby nebo na základě "potvrzení o zaplacení 
ceny“ v kanceláři Siriri o.p.s., Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2, nejpozději do deseti dnů od dne konání dražby.

6. Aukční dům neodpovídá za případné tiskové chyby a barevné odchylky v sazbě katalogu.



Plná moc k zastupování při dražbě
a přihláška k dražbě

Zmocňuji �rmu Aukční dům Sýpka, s.r.o. Údolní 70, 602 00 Brno, IČ: 27752682, aby mne zastupovala na aukci, která se 
bude konat dne 3. 9. 2015 v 18.00 hod., Praha 1, Galerie U Betlémské Kaple, Betlémské nám. 8, Praha 1 a dražila za mne do 
uvedených limitů následující věci

Dále beru na vědomí, že v tabulce musí být jednoznačně určen předmět dražby (včetně katalogového čísla) a musí být 
u něj stanoven nákupní limit v Kč nebo možnost udílet pokyny telefonem.

Zavazuji se, že vydražené předměty zaplatím nejpozději do 10 dnů ode dne konání aukce. K vydražené věci bude účtován 
aukční poplatek dle platného aukčního řádu. Zmocnitel prohlašuje, že jsou mu známy dražební podmínky dražebníka.

Účastník dražby tímto současně dává dražebníkovi souhlas podle zák.č. 101/2000 Sb. ke zpracování svých osobních údajů, 
a to za účelem vyrozumívání účastníka o konání dražeb a zasílání dražebních katalogů.

Jméno

Příjmení, titl.

Telefon

Tel. pro dražbu

E-mail

Číslo OP

Ulice

Město

PSČ

Stát

Datum a místo:     Podpis:

Katalog.
číslo Předmět dražby – název Nejnižší

podání
Nákupní limit

v Kč
Pokyny telefonem
/ mob. či. tel. č. /





Text Marika Svobodová

Jazyková korektura Petra Patáková

Fotografi e Marie Tučková

Grafi cká úprava a sazba písmem Neue Haas Unica™ Vojtěch Lunga

Fotografi e na obálce Alena Kotzmannová (Jejich ulice)

Ilustrační strany byly vytvořeny s použitím těchto děl:

přední předsádka Jiří Plieštik (Stopy kontinua)

zadní předsádka Pavel Hayek (Jadérka)

frontispis Ivan Pinkava (Pro Francise Bacona)

strany 10–11 Jan Šerých (Tma)

Tisk OTTOVA TISKÁRNA, spol. s r. o.

SIRIRI o. p. s.

Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2

www.siriri.org

Praha 2015

BENEFIČNÍ
AUKCE
UMĚLECKÝCH
DĚL
ve prospěch SIRIRI o. p. s.










