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XVII.ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška
Asociace jihočeských výtvarníků



Mgr. Jiří Zimola,   hejtman Jihočeského kraje
                                            Südböhmischer Landeshauptmann

Vážení milovníci umění, dámy a pánové,
letos máme již posedmnácté možnost se v rámci výstavy INTERSALON AJV seznámit s 
mezinárodní přehlídkou výtvarného umění dneška. V dosavadních šestnác� ročnících se na ní 
prezentovalo již osm set výtvarných umělců ze sedmadvace� zemí světa, což jenom podtrhuje 
skutečnost, o jak pres�žní záležitost se jedná.
Potěšující zároveň je, že se INTERSALONU daří držet prvotní ideu, která stála přímo u jeho 
zrodu a dosud neztra�la nic ze své aktuálnos�. A to, že tato ak�vita je velmi důležitou, ne-li 
zcela nezbytnou formou komunikace naší výtvarné obce s okolním světem, s veřejnos�, ale 
i uvnitř samotného tvůrčího společenství. Navíc je INTERSALON svým rozsahem a počtem 
zúčastněných autorů mimořádným projektem nejen v Jihočeském kraji, ale i v celé České 
republice. A to, že se letos koná na dvou místech - v květnu v německém Pasově a v říjnu 
v Písku, jen dokládá, že překračuje už i její hranice.
Ostatně samotná síla umění jako takového spočívá právě v tom, že by ani žádné hranice 
mít nemělo. Jenom tak může plnit své poslání, kterým je otevírat brány do lidských duší 
a zároveň kul�vovat a spojovat v dnešní nelehké a nejisté době lidi bez rozdílu sociálního 
postavení, původu či jejich náboženského smýšlení. Proto je naší povinnos� takovéto ak�vity 
podporovat.
Celému tomuto úspěšnému projektu přeji i v následujících letech mnoho úspěchů 
a podnětů k tvůrčímu rozvoji a těm, kteří výstavu navš�ví, neobyčejný kulturní zážitek. 
Své úvodní slovo bych pak ukončil výrokem klasika „Umění mluví za člověka, za národy, za 
lidstvo“.

meine Damen und Herren,

Geehrte Kunstliebhaber, meine Damen und Herren,wir haben heuer schon zum siebzehnten 
Mal die Möglichkeit uns im Rahmen der Exposi�on INTERSALON AJV mit interna�onaler 
Schau der bildenden Kunst der heu�gen Tage bekanntzumachen. In den bisherigen sechzehn 
Jahrgängen präsen�erten sich bereits achthundert bildende Künstler aus siebenundzwanzig 
Ländern der Welt, was nur die Tatsache unterstreicht, um welch anerkannte Angelegenheit  
es geht.
Herzerwärmend ist gleichzei�g , dass es dem INTERSALON gelingt, die ursprüngliche Idee  
zu erhalten, welche gerade an seiner Genese stand und bisher nichts an seiner Aktualität 
verlor. Und zwar, dass diese Ak�vität von großer Wich�gkeit ist, wenn nicht ganz unerläßliche 
Kommunika�onsform unserer gestalterischen Gemeinde mit Umwelt, mit Öffentlichkeit, aber 
auch im inneren der schöpferischen Gemeinscha�. Darüberhinaus ist der INTERSALON mit 
seinem Umfang und der Zahl der mitwirkenden Autoren ein außergewöhnliches Projekt nicht 
nur in der Region Südböhmen, sondern auch in der ganzen Tschechischen Republik.
Und dass es heuer an zwei Plätzen sta�indet - im Mai im deutschem Passau und im Oktober 
in Pisek, zeigt, dass es schon seine Grenze überschri� .
Übrigens, allein die Stärke der Kunst als solches besteht eben darin, dass diese keine Grenzen 
haben sollte. Nur so kann er seiner Berufung nachkommen: das Öffnen der Tore in menschliche 
Seelen und gleichzei�g das Kul�vieren und Verknüpfen von Menschen ohne Unterschiede der 
sozialen Stellung, der Herkun� oder ihrer religiösen Gesinnung, in heu�ger, nicht leichter und 
unsicherer Zeit. Darum ist es unsere Pflicht solche Ak�vitäten unterstützen. 
Diesem erfolgreichen Projekt wünsche ich in den folgenden Jahren viele Erfolge und Reiz zur 
schöpferischen Entwicklung und denen, die die Exposi�on besuchen, ein ungewöhnliches 
kulturelles Erlebnis. Meine Einleitung würde ich dann zum Abschluss mit dem klassischen 
Spruch beenden „Kunst spricht zu den Menschen, zu den Völkern, zur Menschheit“.
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Vít Vavřinec Pavlík, předseda AJV
                                                   Vorsitzender des AJV

Jsem skutečně upřímně poctěn, že mohu opět pozvat všechny příznivce výtvarného umění 
již na 17. ročník INTERSALONU AJV. Tato mezinárodní přehlídka současného výtvarného 
umění se stala již nedílnou součás� společenského a uměleckého života na jihu Čech. Letošní 
ročník se díky dlouholeté vynikající spolupráci s BBK Niederbayern Passau koná na obou 
stranách hranice. Již po tře� přivítal tuto mezinárodní přehlídku současného výtvarného 
umění německý Pasov. Tentokrát INTERSALON AJV reprezentuje 20 let partnerství měst 
Českých Budějovic – Pasova. Za dobu své existence prokázal, že myšlenka veřejné prezentace 
a konfrontace uměleckých názorů má obrovský význam pro vývoj dalších uměleckých 
ak�vit i osobní přínos pro zúčastněné umělce. Na výstavě se postupně vystřídalo již více 
než 800 umělců z 25 zemí světa. Právě ona různorodost a pestrost uměleckých názorů 
i technik je �m nejcennějším přínosem, který umožňuje vnímat nové zkušenos� a inspirace. 
Slavnostní zahájení se postupně stalo událos� nejen v oblas� výtvarné kultury. Na druhou 
stranu úspěch není nic, s čím by se dalo automa�cky počítat. Já se spoléhám na to, že když 
člověk věří tomu, co dělá a dělá to poc�vě z celého srdce, dříve nebo později se úspěch 
dostaví. Poděkování za každoroční přípravu INTERSALONU AJV  patří především kolegům 
umělcům, členům organizačního výboru Asociace jihočeských výtvarníků.

Ich bin wirklich aufrich�g beehrt, dass ich wieder alle Gönner der bildenden Kunst schon 
zum 17. Jahrgang des INTERSALONS AJV einladen kann. Diese interna�onale Vorschau der 
gegenwär�gen bildenden Kunst ist schon ein unteilbarer Teil des gesellscha�lichen und 
Künstlerleben im Südböhmen geworden. Dieser Jahrgang findet dank der langjährigen 
hervorragenden Mitarbeit mit BBK Niederbayern Passau auf den beiden Seiten der Grenze 
sta�. Schon zum dri�enmal begrüsst die interna�onale Vorschau der gegenwär�gen bildenden 
Kunst deutsches Passau. Diesmal INTERSALON AJV repräsen�ert 20 Jahre der Partnerscha� 
zwischen den Städten Budweis – Passau. Während seiner Existenz hat nachgewiesen, dass 
die Idee öffentlicher Präsenta�on und Konfronta�on der Kunstanschauungen eine riesige 
Bedeutung für Entwicklung weiteren künstlerischen Ak�vitäten hat und auch ein persönliches 
Moment für die teilnehmenden Künstler ist. Auf der Ausstellung haben sich mit der Zeit mehr 
als 800 Künstler aus 25 Ländern abgewechselt. Gerade dieser Kontrast und diese Buntheit 
der Kunstanschauungen und Techniken ist der wertvollste Beitrag, welcher ermöglicht neue 
Erfahrungen und Inspira�on wahrnehmen. Die feierliche Eröffnung ist allmählich zu einem 
Ereignis nicht nur im Gebiet gestalterischer Kultur geworden. Anderseits der Erfolg ist nichts, 
womit man automa�sch rechnen kann. Ich verlasse mich darauf, dass wenn man daran 
glaubt, was man macht und wenn man es ehrlich von ganzem Herzen macht, dann kommt 
der Erfolg früher oder später sicher. Dank für die alljährlichen Vorarbeiten des INTERSALONS 
AJV gehört vor allem den Künstler Kollegen, den Mitgliedern der Organisa�onskomitee der 
Assozia�on der südböhmischen bildenden Künstler.
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JUDr. Ondřej Veselý, starosta města Písek
                                         Bürgermeister der Stadt Pisek

Vážení příznivci (nejen) výtvarného umění,
město Písek je přirozeným kulturním centrem severu Jihočeského kraje. Na této 
skutečnos� zakládali rozvoj města nejen naši předkové, ale je hlavní vizí, která provází 
rozvoj města jako červená nit i v dnešní době. S �m souvisí nejen řada významných 
inves�c do tváře města a jeho kulturní vybavenos�, ale také řada významných akcí, které 
se na území města každoročně konají. Nejvýznamnější kulturní akcí v oblas� moderního 
výtvarného umění je bezesporu INTERSALON AJV, jehož již 17. ročník letos v Písku opět 
přivítáme. Tento počin s rostoucím mezinárodním kreditem je již spjat s prostory, které 
jsou jako stvořené pro podobné kulturní počiny, tedy s prostory písecké Sladovny.
Jsem tak přesvědčen, že i letos INTERSALON AJV poskytne zajímavou a často neotřelou 
formou inspiraci pro odbornou i laickou veřejnost a podtrhne ráz písecké Sladovny jako 
kulturního centra v královském městě Písku, který si v těchto dnech připomíná 770 let 
od první písemné zmínky.

Geehrte Gönner (nicht nur) der bildenden Kunst,
die Stadt Pisek ist das natürliche Kulturzentrum im Norden der südböhmischen Region.
An diesen Tatsachen legten nicht nur unsere Vorfahren die Entwicklung der Stadt, 
aber es ist die Hauptvision, welche die Entwicklung der Stadt wie ein roter Faden in 
der Gegenwart begleitet. Damit hängen nicht nur Reihen bedeutsamer Inves��onen 
im Aussehen der Stadt und seiner kulturellen Einrichtungen zusammen, sondern auch 
viele bedeutende   Veranstaltungen, die im Stadtbereich alljährlich sta�inden. Die 
bedeutendste kulturelle Veranstaltung auf dem Gebiet der modernen bildenden Kunst ist 
zweifellos das INTERSALON AJV, dessen schon 17. Jahrgang wir in Pisek wieder begrüßen 
können. Diesen Anlaß mit  wachsendem interna�onalen Kredit ist bereits mit  Plätzen 
verbunden, die perfekt geeignet sind für ähnliche kulturelle Anlässe, und zwar mit den 
Räumen der Pisek Mälzerei.
Also bin ich überzeugt, dass auch heuer das INTERSALON AJV, in interessanter und 
o� neuer Form, eine Inspira�on für fachliche und laienha�e Öffentlichkeit bietet 
und unterstreicht den Charakter der Pisek Mälzerei, als kulturellem Mi�elpunkt in 
der  königlichen  Stadt Pisek, die sich in diesen Tagen 770 Jahre von erster brieflichen 
Erwähnung erinnert.
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Mgr. Juraj Thoma, primátor města České Budějovice
                                        Oberbürgermeister der Stadt Budweis

Hos�telé mezinárodní přehlídky výtvarného umění s názvem Intersalon jsou letos hned 
dva. V pořadí už 17. ročník začne v sousedním německém Pasově a zároveň připomene 
dvace�leté partnerství mezi městy České Budějovice a Pasov. Jihočeské pokračování 
bude poté v Písku. Myslím, že není příliš troufalé tvrdit, že u nás tato veskrze umělecká 
výstava zdomácněla. Má spoustu příznivců, obdivovatelů, c�telů, ale i schopné  
pořadatele. Předešlé ročníky jsou toho důkazem. V naší civilizační době poznamenané 
bojem s časem, která mívá v erbu úzký osobní prospěch a ekonomický přínos, je takový 
počin výtvarníků a jejich děl povznášejících ducha, velmi zapotřebí. Jako primátor města 
přeji sedmnáctému ročníku, aby kráčel ve stopách už vyšlapaných, které, jak zkušenos� 
jasně ukázaly, jdou �m správným směrem. Všem návštěvníkům přeji umělecký zážitek 
a vystavujícím autorům pak to známé: Zlomte vaz!

Gastgeber der interna�onalen Schau der bildenden Kunst mit dem Namen Intersalon sind 
dieses Jahr gleich zwei. Schon  der 17. Jahrgang in der Reihe beginnt im benachbarten 
deutschen Passau und gleichzei�g erinnert uns an die zwanzigjährige Partnerscha� 
zwischen der Stadt Budweis und Passau.  Die Südböhmische Fortsetzung wird danach in 
Pisek sta�inden. Ich glaube, dass es nicht allzu gewagt ist zu behaupten, dass sich diese 
durchaus künstlerische Ausstellung bei uns eingelebt hat. Sie hat eine Menge Gönner, 
Bewunderer, Verehrer, aber auch fähige Veranstalter. Die vorigen Jahrgänge sind der 
Beweis dafür. In unserer Zivilisa�onszeit, gekennzeichnet durch Kampf mit der Zeit, die 
den Charakter engen Priva�nteresses und lohnenden Beitrags hat, ist so ein Anlaß der 
Künstler und ihrer Werke, die den Geist erheben, sehr nö�g. Als Oberbürgermeister der 
Stadt wünsche ich dem 17.Jahrgang weitere Schri�e in schon betretenen Spuren, die, wie 
die Erfahrungen klar nachweisen können, die rich�gen sind. Allen Besuchern wünsche ich 
ein künstlerisches Erlebnis und den beteiligten Autoren dann das Bekannte: Alles Gute! 
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Jürgen Dupper,  starosta města Passau
                            Oberbürgermeister der Stadt Passau

Úzké a pro obě strany velmi prospěšné vztahy mezi Profesním sdružením výtvarných 
umělců Dolního Bavorska a Asociací jihočeských výtvarníků trvají již mnoho let. 
Partnerství obou měst Pasova a Českých Budějovic, vzniklé před 20 lety, přináší kromě 
jiného velmi podstatně tuto kulturní výměnu a s �m spojená vzájemná osobní setkání.
Velmi mne proto těší, že i letos se znovu uskuteční významný umělecký projekt 
„Intersalon“ výstavou v domě umělců „Kulturmodell Bräugasse“ v Pasově. Výstava 
nabízí umělcům možnost prezentovat sebe a svoje díla na mezinárodním poli 
a �m upoutat zvláštní pozornost a uznání.
Děkuji panu Vítu Pavlíkovi, předsedovi Asociace jihočeských výtvarníků, stejně tak jako 
předsedovi BBK Dolní Bavorsko, panu Hubertu Huberovi, za jejich zauje� touto věcí.

Seit vielen Jahren bestehen enge und für beide Seiten sehr erfolgreiche Beziehungen 
zwischen dem Berufsverband Bildender Künstler Niederbayern und dem Südböhmischen 
Künstlerverband. Die vor 20 Jahren ins Leben gerufene Städtepartnerscha� Passau 
– Budweis wird unter anderem ganz wesentlich von diesem kulturellen Austausch und 
die damit verbundene Begegnung der Menschen getragen.  
Ich freue mich deshalb sehr, dass auch heuer wieder das bedeutende Kunstprojekt 
„Intersalon“ durchgeführt wird und im Künstlerhaus „Kulturmodell Bräugasse“ in Passau 
gezeigt wird. Die Ausstellung bietet Künstlern die Möglichkeit, sich und ihre Werke 
interna�onal zu präsen�eren und dadurch eine besondere hohe Aufmerksamkeit und 
Beachtung zu finden. 
Ich danke Herr Vit Pavlik, dem Vorsitzenden der Assozia�on der südböhmischen 
Künstlern sowie dem Vorsitzenden des BBK-Niederbayern, Herrn Hubert Huber, für ihr 
Engagement.
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Hubert Huber, 1. předseda BBK. Profesního sdružení výtvarných umělců 
                                  Dolního Bavorska
                                  Vorsitzender, BBK Niederbayern

Pro bavorské a české tvůrce je již samozřejmos� pracovat a vystavovat v té či oné zemi. 
To, že se  mezinárodní projekt AJV  Intresalon uskutečňuje po tře� v Pasově, je možné 
díky přátelské spolupráci zástupců umělců jihočeského a dolnobavorského regionu. 
BBK a AJV děkují městu Pasov za možnost prezentovat sedmnáctý „Intersalon“ v domě 
umění  „Kulturmodell“. Po dalších projektech roku 2013 v Pracha�cích a výstavě v Písku 
se těšíme, že AJV dostala možnost od r. 2014 ukázat současné umění z Českých Budějovic 
v partnerském městě Pasov.

Für die Kulturschaffenden in beiden Ländern ist es mi�lerweile selbstverständlich 
geworden im jeweiligen Nachbarland zu arbeiten und auszustellen. Dass das interna�onale 
Ausstellungsprojekt des AJV „Intersalon“ zum 3. Mal in Passau gezeigt werden kann ist 
dem freundscha�lichen Zusammenarbeiten der beiden Intersessensvertretungen für 
Künstler der Regionen Südböhmen und Niederbayern zu verdanken. Der BBK und der 
AJV bedanken sich bei der Stadt Passau für die Möglichkeit den 17. „Intersalon“ im 
„Kulturmodell““ zu präsen�eren. Nach weiteren Projekten 2013 in Pracha�ce und der 
Ausstellung in Pisek freuen wir uns, wenn der AJV ab 2014 Möglichkeiten bekommt 
zeitgenössische Kunst in Budweis,  der Partnerstadt von Passau zu zeigen.
In kollegialer Freundscha�.
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TIMELESS RIDERS
99 x 80 cm

Sergej Andreevski
Kadinjaca 12a
1060 Skopje
R. Macedonia

tel./fax: + 389 (02) 2044 132
cell phone + 389 (070) 22 16 94
asergej@yahoo.com
www.sergej.com.mk

Born in 1960 in Skopje, Macedonia.
Educa�on:
Graduated from the faculty of Fine 
Arts in Skopje in 1985. In 1987-88 - 
uses scholarship from Galleria di Arte 
Moderna, Roma, Italy for 6 months 
study stay. In 1991 uses scholarship in 
Nürnberg, from the city of Nürnberg, 
Germany for 3 months study 
stay with an exhibi�on in Schloss 
Almoshof Castle. 



Dirk Balke
Reisholzer Wer�str. 7

40589 Düseldorf
Germany

kunst@dirkbalke.com 
www.dirkbalke.com

Born in Solingen. Lives and works in Düsseldorf, 2002–2006. Located in Vienna. Studies:
Neue Kunstakademie Rhein/Ruhr, Essen (NRW). Publishings: 2005 Book “Schmerzfrei Enten 
gucken”about his live-liver-dona�on 2002 to his terminally ill brother. Group and individual 
exhibi�ons in Germany and elsewhere. Awards: Intersalon AJV 2009 / Písek, CZ. On the narrow 
line between naturalis�c and abstract pain�ng there is a hidden treasure, well worth to discover. 
We have to accept that neither (photo-) realis�c nor informal approach to work can achieve an 
altogether completely sa�sfying way of pain�ng.

„DER HAI“ 
Öl auf Leinwand, 100 x 140 cm, 2012



Josef Bavor
Divišova 829
500 00 Hradec Králové
Česká republika

tel.:+420 495 816 147 

cell phone: +420 728 648 141
bavorj@l�k,cuni.cz

Narozen v roce 1944 ve Lho�cích 
u Mnichova Hradiště na Mladoboleslavsku.
Je absolventem Střední odborné školy 
výtvarné na Hollarově náměs� v Praze 
(l958-62). V letech 1965 - 1971 studoval 
na Filozofické fakultě UK v Praze výtvarnou 
výchovu a češ�nu (prof. Cyril Bouda, 
Kamil Linhart, Karel Lidický, Jiří Patera, 
Zdeněk Sýkora). Po maturitě pracoval jako 
propagační výtvarník v jičínském Agrostroji, 
od roku 1971 působí na Lékařské fakultě 
UK v Hradci Králové jako anatomický 
malíř. Externě učí na katedře výtvarné 
výchovy Pedagogické fakulty UHK v Hradci 
Králové. Je členem Unie výtvarných umělců 
České republiky. Těžištěm jeho profese je 
vědecká ilustrace.

Morfologie přírody. 
Pohled do mikroskopu odhalí netušené 
souvislos�. Věděl to už Leonardo da Vinci: 
tvary, základní skladebné prvky, se v 
přírodě opakují. Naše tělo, všechno živé, 
veškerá příroda kolem jsou stvořeny podle 
téhož stavebního principu, podléhají týmž 
zákonům růstu a zániku. Naděje života: 
semínko klíčící v půdě, embryo skryté v 
lůně matky. Morfologické poznání vybízí k 
meditaci o univerzáIních principech života, 
k úvahám o jakémsi vyšším a tajemném 
smyslu, o řádu, kterému je vše živé - tedy 
i čIověk - podřízeno. Konečnost individuáI 
ního a nekonečnost univerzálního by�. . . 
organismus. Bolest a naděje. Srůstání.
Jizvy na těle či na duši. Naděje vykoupená 
boles�. Přítomnost s�nu dává vyniknout 
světlu. Pokora a úžas před řádem by�.

MIKROKOSMOS
olej na  plátně



* 1950 v Klatovech. Absolvent Gymnasia, Konzervatoře v Praze (violoncello), Pedagogické fakulty v Plzni  (výtvar-
né umění), člen Unie výtvarných umělců ČR. 96 samostatných a společných výstav v ČR a v zahraničí. Zastoupen 
ve sbírkách: Česká spořitelna a.s. v Sokolově a Klatovech, Mero ČR a.s. Kralupy nad Vltavou, radnice a Reiffei-
sen Bank Furth im Wald, radnice a Reiffeisen Bank Geiselhöring, radnice Neutraubling, soukromá nemocnice 
Mnichov, galerie moderního umění  Viechtach, Madeta České Budějovice, Mero Pipeline Ingolstadt. Realizace 
„Strom života“ ČS a. s. v Sokolově, výška 5,5 m. 

TANEC
olej na  plátně 140 x 100 cm

Jindřich Bílek
K Zaječímu vrchu714/4

339 01 Klatovy
Česká republika

jindrabilek@seznam.cz



Dalia  Blauensteiner  
Braunsdorferstrasse 14,  
A-3500  Krems  / Egelsee
Austria

tel. : +436766206412
dalia@dalia-galerie.at
www.dalia-galerie.at

Was born 1962 in Lithuania.  In 1985 graduated from Siauliai University  Art  Department.  A�er 
studies worked in Lithuania as an Ar�st and Designer in Culture Centrum  and as Art Tutor in 
Gymnasium and Culture Centrum Art Studio.  Managed and par�cipated in some interna�onal  
youth  projects.  Managed  Folk  Art Union of the region.  Since 2003 lives in Austria (Krems).
Crea�ve ac�vi�es:  Gallery DALIKO Curator (Krems), organiza�on of exhibi�ons,  installa�ons, 
stage decora�ons for theatre  and events , design publica�ons, catalogues etc. She had  joint and 
personal and group exhibi�ons of her pain�ngs: in Lithuania and  Latvia, Germany , Denmark,  
Austria, Czech Republik, Italy, USA , Canada. Most pain�ngs are oil on canvas. Pain�ngs 
are owned by official ins�tu�ons and by private collectors in Lithuania, Poland,  Czech, 
Denmark, Germany, Norway, Sweden, Italy, Austria, USA. 

AKT
olej na plátně-öl auf leinwand 100 x 100 cm, 2010



Autor se zaměřuje na téměř fotorealis�cký detail 
skutečnos�, který pouhým vytržením z reálného 
kontextu nabývá novou obsahovou kvalitu, 
často je použit jako podklad pro další lineární 
geometrickou kresbu vytvořenou technikou ši� 
bílou nebo barevnou ni�. Vztah mezi převážně 
monochromní podkladovou malbou detailu 
lidského těla a šitou geometrickou kresbou, 
upomínající na tetování kůže, vytváří zvláštní 
napě� a proměnlivé významové konotace.

PhDr. Václav Malina

Vladimír Blažek
Sousedská 1
312 00 Plzeň

Česká republika

tel.: +420 724 912 205

POD POVRCHEM III
olej malba na ubrusu, 75 x 75 cm, 2013



Katerina Bohac Linares
Venezuela

katerina.bohac@la�n-art.com
cell phone: +420 774 332 420
www.la�n-art.com

Narodila se v Caracasu, Venezuela. 
Její otec, původem Čech, ji uvedl do 
evropské kultury již v dětském věku. 
Její venezuelská matka ji předala rodný 
jazyk a lásku k umění. Kateřina ukončila 
studia Výtvarného umění na Andské 
univerzitě v Méridě a na Uměleckém 
Ins�tutu Armanda Reveróna v Caracasu 
se specializací na keramiku. Během 
svého studia realizovala různé práce 
v oblas� performance a městké instalace.

Kateřina se také účastnila individuálních 
i kolek�vních výstav ve Venezuele, 
Itálii, Rakousku a České republice, kde 
představila malby a keramiku. 
V současné době se věnuje propagaci 
a šíření la�nskoamerického umění 
v České republice, je zakladatelkou La�n 
Art Gallery a vystavuje své práce i práce 
svých kolegů v prostorách Dellmayr Kaffee 
Gallery v Praze.



Petr Brátka
Špitálské nám. 285
390 01 Tábor
Česká republika

Narozen, 3. 2. 1951 Tábor
Po maturitě na gymnáziu (K. Valter) studoval na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích, kde 
absolvoval na Katedře výtvarné výchovy v roce 1973 (J. Hyliš, T. Pchálek, B. Kraus, F. Šimek). 
Členství:  Asociace jihočeských výtvarníků (Unie výtvarných umělců České republiky), volné sdru-
žení Setkání. Četná zastoupení v domácích i zahraničních sbírkách. Vedle malby a grafiky se věnuje 
i plas�ckým disciplínám. Ceny: bronzová medaile světové přehlídky malých �sků v Pekingu 1998. 
Cena Intersalonu 2004 České Budějovice, Premio Xilografia Europa, Tipoteca Italiana, 2006.

SLUNEČNÍK
olej na plátně 100 x 140 cm, 2013



Narodil sa 5.5.1961 v Sečovciach, v rokoch 
1980 – 1986 študoval na Vysokej škole vý-
tvarných umení v Bra�slave na Oddelení 
monumentálnej maľby
( doc. J. Kresila, prof. E. Lehotská). Od 
roku 1995 pôsobí ako pedagóg na Vysokej 
škole výtvarných umení v Bra�slave. Po 
úspešnom zakončení habilitačného pro-
cesu na Akadémii výtvarných umení v Pra-
he bol v roku 2002 menovaný docentom. 
V roku 1996 získal cenu Ex Aequo na 
Bienále grafiky v Štátnej galérii v Banskej 
Bystrici a prvú cenu na Medzinárod-
nom trienále akvarelu Novohradského 
múzea a galérie v Lučenci v roku 2004. 
V roku 2011 mu bola udelená 
cena hejtmana Juhočeského kra-
ja na výstave Intersalon v Písku. 
Vystavoval na mnohých výstavach doma i 
v zahraničí, je zastúpený takmer vo všet-
kých významných verejných i súkromných 
zbierkach na Slovensku. Žije v Bra�slave.

NA KONCI SVETA
meď, 200 x 100 cm,  2013

Stano  Bubán
Šafárikova 11
075 01 Trebišov
Slovenská republika



Teodor Buzu
Kostnická 158
390 01 Tábor
Česká republika

teobuzu@centrum.cz
www.teodorbuzu.com

narozen:  3.5.1960, 
Drasliceni, Moldova
Studia / Studies: 
Charkovský umělecko průmyslový 
ins�tut (1980-1985) prof. O. Veklenko. 
Členství / Membership:
Asociace  jihočeských výtvarníků,
(Unie výtvarných umělců ČR), 
skupina “Torzo” -  Praha, 
skupina Neuen Milben - Rakousko
Ry�ř rumunského řádu Comandor

                                                      

 Nejhezčí den v mém životě byl v noci
    The nicest day in my life was the night

SILENCE
akvarel, 100 x 70 cm, 2012



Helena Drdová
Bechyňská 650
392 01 Tábor
Česká republika

tel.: +420 381 253 179
cell phone: +420 774 963 179 

HLAVA - BLÍŽENCI
bronz 2010

Narozena 25.5.1946 v Táboře. Studium: 1962 - 1966 výtvarný obor Střední průmyslové školy keramické v Bechyni, 1968 - 1973 
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, (obor výtvarná výchova - český jazyk), specializace sochařství v ateliéru prof. 
Vladimíra Navrátila. Zaměstnání: středoškolská učitelka na táborském gymnáziu, restaurátorka Husitského muzea v Táboře. Členství: 
Asociace jihočeských výtvarníků v Českých Budějovicích. Uspořádala několik samostatných a zúčastnila se řady kolektivních výstav 
i zahraničních (Německo, Rakousko). Zastoupení: park Rozária Flóry Olomouc, soukromé sbírky v České republice a Německu. 
Ocenění: Pamětní medaile Univerzity Palackého v Olomouci za kamennou plastiku život proti smrti.
Ve své tvorbě věnuje pozornost tvarům přírody, architektury a především výrazovému bohatství lidského těla.



Suzana Fântânariu-Baia
Str. Gh. Lazăr nr.4,  Ap. 12
300082-Timișoara
România

fanatanariu@yaho.com
h�p: //geocentral.net/suzana

Born September 15, 1947 in Baia - 
Făl�ceni, Suceava County / România. 
Graduate of the Ins�tute of Visual 
Arts “Ioan Andreescu”, Cluj - Napoca. 
Professor at the Faculty of Fine Arts 
at the West University of Timișoara. 
Doctor of Visual Arts. Member of the 
Interna�onal Society for Engraving 
SMTG, Krakov, Poland.

„Star�ng it with the human silhoue�e 
seen in the rela�onship between 
the „cover„ and the hidden „core” 
invested with cultural significa�on, 
the ar�st gets more and more closer 
to the body which she assumes as an 
existen�al experience”.
Ileana Pin�lie, 
„The Body of Inner Awakening” 

(Suzana Fântânariu-Baia), 2007
                                                   

„THE BODY OF INNER AWAKENING”I (Paris 
theater-Autumn Fes�val in Paris)  print, 
postcards-ar�s�c re-interven�on , 20 x 29  cm, 
2006



Jan Fekete
Atelier Kultur AXE
Esteplatz 7 / 1 a
1030 Wien
Austria

tel./ fax +43 171 338 08
cell phone :+43 0676 9111609 
janfekete2006@gmx.net

Narodil sa v r. 1958 v Buzici na Slovensku. 1979 - 1982 štúdium na VŠVU v Bra�slave, „Maľba“ u 
docenta Stoklassa. 1984 - 1990 štúdium na Hochschule für angewandte Kunst, Viedeň, „Maľba“ 
u profesora Adolfa Frohnera. 1986 - 1990 štúdium na Akademie der bildenden Künste, Mníchov, 
„Maľba“ u profesora Jürgena Raipku. 1990 diplom na Akademie der bildenden Künste, Mníchov. 
Od r. 1990 pedagóg na VŠVU v Bra�slave. 1996 vymenovanie za docenta na VŠVU v Bra�slave. 
1994 -1996 pedagóg na Universität für angewandte Kunst, Viedeň MKL Visuelle Mediengestaltung. 
Žije a pracuje vo Viedni a v Bra�slave.

ANGEL
PC grafik, 70 x 50 cm, 2013



 Poldi Habermann
U studně 2

586 05 Jihlava
Česká republika 

www.habermann.cz
poldi@habermann.cz

 

ŽABÁK 
kovová plas�ka,výška 70cm, 2012

Narozen 1955 Jihlava, CZ 
Člen Sdružení výtvarných umělců 
Vysočiny (součást Unie výtvarných 
umělců ČR). 
Studia: 1974 – Ústředí uměleckých 
řemesel, Myslíkova 6, Praha 1, 
sochař, kovář, malíř a restaurátor 
kovu – studium Praha, Berlín. 1989 
– Mistr umělecké řemeslné práce 
v oboru Uměleckého Kovářství. 
1990 – Absolvent evropského 
restaurátorského kurzu památek 
v Benátkách CENTRO EUROPEO 
UNESCO.



Herbert Hafner
Germany

1947 Geb. in Perlesreut, Bay. Wald. Sohn von Franz und Maria Hafner aus Wallern, Böhmerwald. 
1969 Studium an der Akademie der Bildenden Künste in München, Plas�k und Kunsterziehung bei den 
Professoren H. Ladner, E. Koch und H. Sauerbruch Mitarbeit im Atelier des Bruders Leopold Hafner 1975 
Staatsexamen  für Kunsterziehung 1977- Kunsterzieher am Gymnasium Leopoldinum in Passau -2011 
verstärkte Beschä�igung mit Fotografie. Ausstellungen: München, Passau, Deggendorf, Pracha�tz, Budweis, 
Herrsching – Andechs,  Cagnes sur Mer, Perlesreut.

ROUE DE BICYCLETTE
fotografie



Zdeněk Harazin
Na Výsluní 672

373 44 Zliv
Česká republika

harazzin@seznam.cz

ZASTAVENÍ
akryl na plátně, 90 x 110 cm, 2012



Jan Hendrych
Buštěhradská 3 /1600
Praha 6
Česká republika

 
Tvorba profesora Akademie výtvarných 
umění v Praze Jana Hendrycha (1936) 
spoluurčovala a stále ovlivňuje bilanci 
českého sochařství od samého počátku 
šedesátých let až do současnos�. Je tomu 
tak v několika významných obdobích 
a vývojových zlomech českého umění. 
V tomto ohledu patří u nás dílo Jana 
Hendrycha k nejvíce inicia�vním výtvarným 
programům posledního půlstole�. 
 
K bytostným vlastnostem Hendrychova 
sochařského projevu patří důvěrná znalost 
klasické realis�cké modelace - uplatnil ji       
v téměř nepřehlédnutelné řadě vynikajících 
portrétů a v groteskně expresivních 
ženských aktech v životním měřítku. Jeho 
tvorba se ale v šedesátých letech podílela 
i na vývoji radikálně nekonformních proudů 
české abstrakce. Především v podobě 
strukturálního symbolismu, programu          
v českém umění mimořádně významném. 
Následně v rámci pop-artu a nové 
figurace, v souvislostech světových proudů 
Hendrychem osobitě interpretovaných.

HLAVA, RUKA, cement, 2012



Miloslav Hlubocký
Švehlova 2571

390 02 Tábor
Česká republika

tel.: +420 381 231 186
keramika.hlubocký@seznam.cz

HLAVA:
hrubá šamotová hmota pálená na 1200°C.

Narozen 23.2.1947 v Táboře. 
V letech 1962-1966 studoval na Střední 
průmyslové škole keramické (Bohumil 
Dobiáš st. a ml.). Žije a pracuje v Táboře, 
věnuje se rotační a stavěné keramice. 
Členství: Asociace jihočeských výtvarníků 
v Českých Budějovicích, volné sdružení 
Setkání. Zúčastnil se několika kolek�vních 
výstav doma i v zahraničí. Keramická 
sympozia keramiků - pedagogů v Bechyni, 
Karlových Varech, Duchcově aj. 

 



Narozen: 14.2.1943 v Týně nad Vltavou. 
Vzdělání: UMPRUM Brno, profesor  
Jindřich Svoboda, Karel Langer, Jaroslav 
Lukeš. Vyučen u svého otce Ladislava 
Hodného v oboru knižní vazba. Ceny za 
uměleckou knižní vazbu: Internacionále 
de la Leriere Lousanne (Švýcarsko), 
Trienále umělecké knižní vazby (například 
Kroměříž, Brno, Karlovy Vary). Zastoupen 
ve sbírkách v USA, Německu, Švýcarsku, 
Belgii, Francie, Maďarsku, Slovensku. 
Ceny za malbu: Cena bienále malby 
Trebišov 2010, Cena Intersalon 2010, 
Cena města Týn nad Vltavou za celoživotní 
uměleckou tvorbu 2013.
Účast na plenérech: Slovensko, Maďarsko, 
Polsko, Ukrajina, Česká Republika. Stáž: 
Metodis�cká Universita Dallas, USA.
Žije a pracuje: Atelier Hodný, 
U Kublova 17, Praha 4, Atelier Hodný, 
Nábřeží 5. května 199, Týn nad Vltavou. 

BEZ NÁZVU
olej na plátně, plátkové zlato

Ladislav Hodný
Nábřeží 199
375 01 Týn nad Vltavou
Česká republika

ladislavhodny@centrum.cz



Walter Holzinger
Angermayerstr.20

A – 4910 Ried i.I
Austria

Ausbildung zu Bautechniker - Werbedesignerschule Linz - Studium Bildende Kunst an der 
Kunstuniversität  Linz (Bildhauerei und transmedialer Raum, Kulturwissenscha� 7 Semester) - 
Vorsitzender der Innviertler Künstlergilde. Auseinandersetzung mit Raum im weitesten Sinne und 
deren Wahrnehmung, Kunstvermi�lung – Lehrerfortbildung - Erwachsenenbildung, Erarbeitung 
von Konzep�onen im Vermi�lungs und Umsetzungsbereich Kunst, Einladungen zu div. Symposien 
in In - und Ausland. Studienreisen nach Mexiko, Guatemala, Zentralasien (Seidenstraße).Laufende 
Ausstellungen bzw. Ausstellungsbeteiligungen. Zweimaliges Auslandss�pendium Egon Schiel 
Zentrum in Krumau / CZ. Kunstprojekt „Sprachräume“ mit der Universität der Künste Berlin.

INTERVENSION 12
Mischtechnik auf Leinwand 30 x 30 cm, 2011



Ladislav Hovorka
Česká republika
 
ladislav.hovorka@unfocused.cz
www.unfocused.cz

Fotograf a výtvarník. Fotograf cyklů.
Absolvent Akademie múzických umění, 
Katedry filmového a televizního obrazu, 
vystavuje samostatně už od roku 1973, 
za�m měl 27 autorských výstav (Olomouc, 
Ostrava, Praha, Vianden - Luxembourg, 
Ankara - Turecko, Sofia - Bulharsko), 
zúčastnil se řady společných výstav.
Ladislav Hovorka vynalezl a používá 
vlastní vizuální systém pro snímání aktů, 
zcela UNFOCUSED, následně pak založil 
skupinu UNFOCUSED, sdružující umělce, 
za�m fotografy a malíře s podobným 
přístupem k interpretaci reality.
Jako „klasický fotograf“ - jak o sobě sám 
říká - obvykle snímá i komplikované 
snímky v jednom kroku, bez dalších úprav 
ve fotokomoře, laboratoři nebo počítači. 
Svoje fotografie většinou prezentuje 
v cyklech, což bude následek jeho studia 
kamery na FAMU.
Jeho tema�cký okruh se nedá definovat 
jen jako „ruce a akty“, i když jsou to  
nejčastější mo�vy jeho poe�ckých 
fotografií, často hledá obrazové mo�vy, 
které jsou bez pomoci fotografické 
kamery neviditelné.

„NUDE/AKT WHITELINE XIV. - XVI.“,  UNFOCUSED 
fotografie, pigmentový �sk



KERAMICKÁ GEOMETRICKÁ KOMPOZICE
kamenina

Václav Hrůza
P. Bezruče 335/II
392 01 Soběslav
Česká republika



  

Hubert Huber
Ringstrasse 1
94081 Fürstenzell
Germany
www.huberthuber.de

1956 narozen v Gurlarnu u Pasova/
Dolní Bavorsko, 1978-1981 vyučení na 
dřevosochaře, od roku 1981 umělec na 
volné noze, od roku 1987 1. Předseda 
profesního spolku výtvarných umělců 
Dolní Bavorsko, 1988 s�pendium Civitella 
D’Agliana (Itálie), od roku 1988 účastník 
a poradce při “Kunst  im öffentlichen 
Raum” (Umění ve veřejném prostoru), 
1989 člen umělecké skupiny “AR 
83 GE”, 1990-1994 předseda BBK 
Spolkové republiky Německo, od roku 
1992 iniciátor a motor “Kulturmodell 
Bräugasse” (Kulturní model Pivovarská 
ulička) v Pasově, 1993 “11 x Junge 
Kunst” (“11 x mladé umění”), Umělecký 
a živnostenský spolek Řezno, od roku 
1994 člen skupiny “Kunst und Bauen” 
(“Umění a stavitelství”), BBK LV Bavorsko, 
2001 nositel ceny za kulturu okresu Pasov, 
2005 medaile za kulturu spolkové země 
Horní Rakousy. Iniciátor a zakládající 
člen Produzentengalerie Passau (Galerie 
producentů Pasov). Velké množství 
individuálních i skupinových výstav doma 
i v zahraničí. Zastoupen ve veřejných 
i soukromých sbírkách, organizátor 
národních i mezinárodních výstavních 
projektů a sympozií. Další informace 
naleznete na internetových stránkách!

...AMA... 11, ATOMMACHTAMERIKA
q-print auf acryl, 50 x 50 cm



Robert Hübner
Nibelungengasse 4

A-4060 Leonding
Austria

tel.: +43 +732 670 942
+43 +676 847 898 344

www.roberthuebner.at

*1967, lebt und arbeitet in Leonding, 
OÖ Kunsthochschule Linz Studium 
1993 Diplom Kunsthochschule Linz, 
Künstlerisches Lehramt. 1992-1999 
Studium Film und Video bei Janusz 
Kondra�uk, Kunsthochschule Linz seit 
1991 Freier Grafiker, Mediendesigner, 
Illustrator seit 1994 Lehrtä�gkeit an 
der Kunstuniversität Linz seit 2008 
Leitung Künstlergruppe Parz, OÖ 
seit 2012 Leitung Ins�tut Raum & 
Design, Kunstuniversität Linz Seit 2007 
Ausstellungen und Beteiligungen mit 
Malerei und Objekten im In- und Ausland. 
Davor Beteiligungen an interna�onalen 
Videofes�vals, zahlreiche künstlerische 
und kommerzielle Realisa�onen für 
Internet, Bühnenbild, in Grafikdesign und 
Illustra�on. 
Meine aufregendsten und nachhal�gsten 
Reisen führten mich nach Tokio, Japan. Ich 
bin dort förmlich in einem urbanen Rausch 
der Faszina�on dieser Stadt erlegen. 
Ähnlich ging es mir bei futuris�schen 
urbanen Filmen wie Metropolis, The 
Blade Runner oder Fi�h Element. Nichts 
verzaubert mich mehr als diese exzessiven 
Visionen von urbanen Landscha�en

URBANE VISIONEN
Acryl auf Leinwand 180 X 120 cm, 2008/ 2010



Ludmila Kaprasová
U Malvazinky 2 A
150 00 Praha 5
Česká republika

tel.: +420 606 260 342
ludmilakaprasova@seznam.cz

KRAJKA



Rudolf Kláfenböck
Grosse Messergasse 6

94032 Passau
Germany

Geb. 1952 in Passau, Tä�g als Graphiker, Photograph, Filmemacher, Spurensammler, 
Kabare�st und Autor, Lebt in Passau.

PSYCHOANALYSE
38 x 25 quer Silbergela�ne-Abzug, 2007



Renáta Kocmanová 
Zlatá 75
330 08 Zruč – Senec
Česká republika

renata.kocmanova@email.cz

Renáta Kocmanová se narodila roku 1979. Je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze, ateliéru 
figurálního sochařství a medaile prof. Jana Hendrycha (2008) a Pedagogické fakulty Západočeské 
univerzity v Plzni oboru Učitelství uměleckých předmětů pro střední školy (2003). Roku 2007 se 
zúčastnila zahraniční stáže na Ecole Na�onale Superieure d´Art ve francouzském  Dijonu. Od r. 2008 až 
dosud působí na Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni, jako odborný asistent. Od roku 
2010 je členem Umělecké besedy. Její sochařská práce je zaměřena především na interpretaci figury 
a krajiny. Je jí vlastní organické tvarosloví, odkazující na tělesný základ, nepřímo poukazující na těsný 
vztah člověka s přírodou. Je zaměřena na hledání auten�cké výpovědi k prověřovaným konstantám 
(figura, krajina, fragment, torzo), k problema�ce in�mity, prožívání niterného, individuálního, ve vztahu 
k zákonitostem obecným a společnos�, k souvztažnostem a kontrastům vnitřního a vnějšího prostředí. 
Vedle sochařské práce se ak�vně věnuje umělecké knižní vazbě.

TERRA 01-04  Z CYKLU ŽIVLY,
 29,7cm x 23cm, kombinovaná technika, 2012



miluji a maluji 
krásu ve všech podobách

Narozen 29. června roku 1938 ve Hvozdné 
u Zlína. Po maturitě na gymnáziu v Třebíči 
byl přijat v roce 1956 na pražskou 
AMU a nastoupil do ateliéru profesora 
Smutného, obor kresba a malba 
a později přešel do ateliéru profesora 
Tröstera. Studia ukončil v roce 1961.
Po skončení vojenské základní služby 
v roce 1963 byl přijat jako výtvarník 
v Československé televizi Praha. Zde 
působil až do roku 1992. Pro televizi 
připravoval scénické návrhy a souběžně 
se zabýval kostýmními návrhy, např. 
K. M. Walló - Smutná princezna, J. K. 
Tyl – Strakonický dudák aj. Mimo tuto 
hlavní činnost se účastnil na mnoha 
samostatných výstavách své grafické 
tvorby doplňované o volnou malbu. 

ČECH
akryl na desce, 2011

Vojtěch Kolařík 
Soběslavská 8
100 01 Praha

Česká republika



Vladimír Krčma
Cihlářská 16
602 00 Brno
Česká republika

vladimir.krcma@seznam.cz

BLADERUNNERS
dřevěný reliéf polychromovaný, 95 x95 cm 



1943 geboren in Bad Warmbrunn/Riesengebirge. 1961 -  1964  Studium der 
Gebrauchsgraphik in München. Ab 1965 freiberufliche Tä�gkeit als Graphikerin. 
Seit  1986 in Passau. Au�räge und freie graphische Arbeiten: Diverse  
Buchillustra�onen. Handzeichnungen mit Farbs�� / Ölkreide auf Papier. Original 
Lithographien, Radierungen und Monotypien. Feder-Tusche,  Arbeiten auf Papier. 
Diverse Gruppen-und Einzel-Ausstellungen  in Passau und dem Umland. Ankäufe 
der Ostbayerischen Kulturs��ung und der Stadt Passau.

FARBSTIFT AUF PAPIER
70 x 50 cm, 2013

K

Angelika v. Krieglstein-Bender
Mozartstr. 17
94032 Passau
Germany

tel.:  +43 851 34714
a.krieglstein@t-online.de



PROSTOROVÁ KRAJKA

Geboren 1970 in Offenburg, Baden-
Wür�emberg. 
Ausbildung zur Damenschneiderin in 
München. Lebt und arbeitet seit 1991 in 
Pasau. Gründung der Patchworkgruppe 
Passau 1999. Weiterbildung in tex�len 
Kursen. Kursleiterin bei vhs Passau und 
lvhs Niederalteich tex�le Projekte und 
Kurse für Kinder an Schulen ab 2010 
Mitglied bei BBK Niederbayern seit 2001 
regelmäßige Ausstellungen und Ausstellu-
ngsbeteiligungen

Regina Lechner
Germany

„BEWEGT“2013
Baumwolle, textile Arbeit, bemalter Stoff, genäht 84 x 144 cm



TORZO SLAVOBRÁNY
akryl,  90 x 180 cm

Antonín Malec
Zachariášova 8

370 04,
 České Budějovice

Česká republika

tel.: +420 728 076 716
malec@atelier-malec.cz

Narozen 7. 7. 1935 v Uhřínově, maturoval 1953 na gymnáziu ve Velkém Meziříčí. V letech 1953 – 1959 
studoval fakultu architektury a pozemního stavitelství na ČVUT v Praze. Žije v Českých Budějovicích, kde 
pracoval jako projektant ve Stavoprojektu v oboru architektury, urbanismu, interiéru a výstavnictví, 
později ve Státním projektovém ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů Praha. Od roku 
1991 pracuje ve vlastním architektonickém a designérském atelieru. Je členem České komory architektů 
a Asociace jihočeských výtvarníků při Unii výtvarných umělců ČR. Zúčastnil se řady architektonických 
a výtvarných soutěží, spolupracoval s dílnami mnoha uměleckých řemesel a s významnými umělci: sochaři, malíři, 
restaurátory, tex�lními výtvarníky, keramiky, uměleckými kováři, štukatéry atd. Jako autor se podílel na realizaci 
výtvarných děl v architektuře a to jak v exterieru tak v interieru. Zúčastnil se většinou kolek�vních výstav architektury, 
příležitostně výtvarných výstav doma i v zahraničí s Asociací jihočeských výtvarníků. Získal několik ocenění v oboru 
architektury, či rekonstrukce historických interiérů.



Narodil se v roce 1944 v Třebechovicích p.Orebem a v roce 1962 maturoval na SPŠ strojnické 
v Rychnově n.Kněžnou. Jako výtvarník propagace začal pracovat v roce 1967 v královéhradecké 
Fotochemě a postupně v několika dalších podnicích. V letech 1976 – 1979 absolvoval šes�semestrální 
Studium teorie a praxe grafiky periodik při Fakultě žurnalis�ky UK v Praze. Výtvarníkem na volné 
noze v oboru reklamní grafiky, ilustrace a výtvarného humoru se stal v roce 1984. Kreslený humor 
v minulos� publikoval v domácích novinách a časopisech, ilustroval řadu knížek a jeho kresby léta 
o�skoval švýcarský humoris�cký časopis Nebelspalter. Jeho práce jsou zastoupeny ve sbírkách 
pořadatelů mnoha mezinárodních soutěží a fes�valů kresleného humoru ve světě, na kterých také 
získal řadu ocenění. V roce 1990 vydal knížku kresleného humoru Žiju, povolení mám, a v roce 2006 
velkou monografii výtvarného humoru Pavel Matuška Usmívání – kresba / malba / řezba. V ČR za�m 
uspořádal více než 70 samostatných výstav a zúčastňuje se  pravidelně mnoha výstav kolek�vních. Je 
členem Unie výtvarných umělců v Hradci Králové.

Pavel Matuška
Svatopluka Čecha 501
503 46 Třebechovice 
p.Orebem
Česká republika 

tel.+420 723545401 
matuska.pavel@atlas.cz
www.pavelmatuska.cz

BOLAVÁ KRAJINA POSEDLÁ TMOU



Miroslav Mezera
náměs� Míru 252 

375 01 Týn nad Vltavou
Česká republika

tel.: +420 603 202 568 
miroslav@fotomezera.cz 

www.fotomezera.cz

BEZ NÁZVU
koláž



VZPOMÍNKA NA TRUMPETISTU
olej na sololitu 50 x 50 cm, 2012 

Mar�n Micka
Branka 261
374 01 Trhové Sviny
Česká republika

tel.: +420 774 127 598
mickamar@�scali.cz



TYPOGRAFICKÁ ÚPRAVA KNIH

Květa Monhartová
Rabštejnská ul. 22

  323 00 Plzeň
Česká republika

mart.mon@wordonline.cz 
tel: +420 377 530 352, 

cell phone: +420 723 134 269

ZLATÝ VKLAD
diptych, akryl na plátně, 170 x 105 cm, 2008

Studia: 1956 -1960 soukromé studium 
u Jaroslava Kantora.
Ilustrace: Milan Hrabal: Nepokoje, Albis 
interna�onal, Ús� nad Labem 1994. 
Karel Klostermann: Dopisy Betyně, Albis 
interna�onal, Ús� nad Labem 1995. Ivan 
Mar�novský - Vladimír Kaiser: Povídky 
z modré planety, Albis interna�onal, Ús� 
nad Labem 1998. Ivan Mar�novský: Malý 
plzeňský dekameron a trochu pitaval. 
Albis interna�onal, Ús� nad Labem 
2000. Josef Hrubý: Básně na pohlednici - 
Po’emes sur une karte postele, Pro libris, 
Plzeň 2002. Vladimír Novotný: Plzeňské 
sedmile� – obálka a fron�spice 2006. 
Markéta Irová: Až i já, až i ty ... 2006. 
Květa Monhartová: Přesedni na můj vůz, 
IMAGO ET VERBUM, Plzeň 2008.



Irena Nováková
ČSLA 35
Planá nad Lužnicí 
Česká republika

o.i.novakovi@seznam.cz

Studia – SUPŠ sklářská v Kamenickém 
Šenově, obor tvarování, malování 
a leptání skla. JU pedagogická fakulta- 
učitelství pro základní umělecké školy, 
obor výtvarný. Výstavy skupinové 
- Wortnerův dům v Českých 
Budějovicích, Dům umění v Českých 
Budějovicích, Pacov Galerie v bývalém 
kostele, Veselí nad Lužnicí kulturní dům 
2004, Veselí nad Lužnicí kulturní dům 
2007, Planá nad Lužnicí 2009. Výstavy 
samostatné - Divadlo ,,Pod Čepicí“ 
v Českých  Budějovicích. Galerie Na 
chodbě SUPŠ Bechyně 2011, 2012, 
Divadlo Viola Praha 2012.

AKVÁRIUM
akryl na plátně 110 x 140 cm



,,PHANTASY I.“ 2012, 
projekční fotografie, �sk na plátně 110 x 175 cm

Vít Vavřinec Pavlík
5. května 150
384 51 Volary
Česká republika

www.vitpavlik.cz

Narozen 15. 1. 1976 ve Volarech. V roce 
1999 absolvoval Jihočeskou univerzitu 
v Českých Budějovicích – obor 
učitelství pro umělecké školy. Téhož 
roku byl přijat do profesionálního 
sdružení výtvarných umělců Asociace 
jihočeských výtvarníků. V současné 
době vykonává funkci předsedy 
Asociace jihočeských výtvarníků 
a ředitele Základní umělecké školy 
ve Volarech. Těžištěm jeho výtvarné 
činnos� je kresba, monumentální 
malba a projekční fotografie.

Ocenění:
1993 – Cena Německa ve výtvarné 
soutěži (host Spolkového sněmu 
v Berlíně) SRN
2006 – Cena Junge Kunst SRN
2006 – Cena za přínos v oblas� malby 
na Bienále malby a sochařství V4 SK



Narozen 6. 2. 1950 v Pro�víně. Absolvent Střední všeobecně vzdělávací školy v Písku (maturita 1969), Střední odborné 
školy výtvarné v Praze (maturita 1971) a Akademie výtvarných umění v Praze (absolutorium 1983 v atelieru prof. 
Oldřicha Oplta, zároveň absolvoval pedagogické studium, 1982 výměnný pobyt na Národním vysokém ins�tutu krásných 
umění v belgických Antverpách). Věnuje se malbě, kresbě, ilustraci a grafice. Člen Asociace jihočeských výtvarníků 
(Unie výtvarných umělců ČR). Od r. 1983 6 samostatných výstav v Česku a účast na 35 kolek�vních výstavách v Česku 
a zahraničí (Bulharsko, Německo, Rakousko). Realizace grafického designu obalů a ilustrací. Zastoupen ve veřejných
a soukromých sbírkách v Česku a zahraničí (Bulharsko, Německo, Rakousko, Rusko, Švýcarsko, USA).

HANGÁR II.
olej na plátně 80 x 100 cm, 2010

Petr Pfleger
Mírová 317
398 11 Pro�vín
Česká republika

tel.: +420 382 252 593



ZBYŇKŮV DVOREK 
linoryt 46 x 66 cm, 2011

Pavel Piekar
Srbská 1

160 00 Praha 6
Česká republika

piekar@ngprague.cz
www.pavelpiekar.cz

Profesní životopis: 1979-1983 Studia na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Soukromé výtvarné školení u prof. 
Bohuslava Ku�la, Jana a Jenny Hladíkových. Od 1990 zaměstnán v Národní galerii v Praze. Členství ve skupinách:
Člen  Umělecké besedy od r. 2007 a Hollar od r. 2009.
Patří k výrazným představitelům současné grafiky, spolu s Michalem Cihlářem a dalšími generačními 
souputníky  překonali vnímání  linorytu jako lapidární expresivní techniky. Jako samouk a zejména 
pod vedením manželů Hladíkových, se věnoval a stále věnuje realis�cké kresbě, která je základem 
jeho výtvarného výrazu. Od roku 1983 se zaměřil na linoryt a našel vlastní metodu, jak linoryt přiblížit 
iluzivnímu malířství. Námět rozkresluje na matrice pro jednotlivé barvy (30-50), jejichž sou�skem vzniká 
mnohabarevný linoryt. Pro zachycení valéru používá různě hustý rastr. Od soudobé výtvarné praxe se 
odlišuje snahou o pravdivý citový prožitek a vys�žení atmosféry místa. Vytváří cykly krajin, městských zá�ší,  
imaginárních portrétů, skupinových scén, posvátných prostorů, inspiruje se osobnostmi kulturní historie. 
Emocionální sdělení a kryptoautoportréty (L. Šiklová) jsou hlavní sférou výtvarné mluvy Pavla Piekara.
                     napsala: Iva Knobloch



TYPOGRAFICKÁ ÚPRAVA KNIH

Radomír Postl
Topolová 8
370 08 Č. Budějovice
Česká republika

GRAFIKA
dřevořez, 30 x 20,5 cm 



Jiří Ptáček
Mánesova 64
České Budějovice
Česká republika

cell phone:+420 607 518 580
ptacek.atelier@seznam.cz 

Narozen: 29. března 1949 v Praze.
Studia: 1966 - 1970 Střední odborná 
škola výtvarná Praha,
1970/1976 Akademie výtvarných 
umění Praha (prof. Arnošt Paderlík). 
Žije a pracuje v Českých Budějovicích.



Narozená 12.7.1935 ve Dvoře Králové nad Labem. Žije a pracuje v Praze. Je absolventkou Vysoké školy 
uměleckoprůmyslové Praha, ateliér prof. Antonína Kybala (1961-1967). Ve své profesionální činnos�  se 
nejdříve věnovala tex� lnímu � sku. Později, ve spolupráci s mnohými architekty, aplikovala tex� lní � sk do 
architektury. V tomto období začala vytvářet i své první klasicky tkané tapisérie. Této tvorbě se věnuje 
dodnes. Prezentovala se také na mnohých hlavně oborových zahraničních výstavách. V poslední době: 
DreiLanderKunst Passau, Německo - 2004 Europa Tapestry Forum, Dánsko, Německo, Francie - 2005, 
2006 Amerikan Tapestry Biennial v USA - Tampa, Louiswille - 2008 Amerikan Tapestry Biennial v USA 
- Athens, Fort Wayne - 2012, 2013.

Božena Pýchová
Na Truhlářce 38
180 00 Praha 8

Česká republika

vladimir.pycha@volny.cz

PERSAIDY
klasická tkaná tapisérie 160 x 165 cm



Reshat Ame�
Tomo umski 5

Gos�var
Macedonia

tel.:+389 (0)78322622
rame�@yahoo.com

3 FORM

Born May 16, 1964 in Gos�var
Educa�on 1980 - 1984 - Art High School, 
Skopje. 1984 - 1988 – Faculty of Fine 
Arts, Skopje, in the class of Ana Temkova. 
2000 - 2002 - Postgraduate studies at the 
Faculty of Fine Arts, Prish�na, in the class 
of Rexhep Feri. Work experience 1989 - 
Art teacher, Elementary School, v. Vrutok, 
Gos�var. 1995 - Professor, Faculty of 
Pedagogy, Skopje. 1999 - Par�cipated in 
the Project “European Programme for
Development of Educa�on in Macedonia”, 
TEMPUS. Programme: 2000 - Faculty of 
Fine Arts, University of Tetovo. 2003 - 
President of the Art Educa�on Commi�ee 
in the Ministry of Educa�on of the 
Republic of Macedonia. 2004 - Member 
of the Art Commi�ee in the Ministry of 
Culture of the Republic of Macedonia. 
2007 - Member of the Senate of the 
University “St. Ciril and Metodius” Skopje. 
2008-Member of the Art Commi�ee in 
the Ministry of Culture of the Republic of 
Macedonia for - Biannual of Venice 2008 
- Professor of pain�ngs, Faculty of Art in 
“USHT” - Tetovo 2009 - Visi�ng professor 
for pain�ngs in Interna�onal University in 
Novi Pazar.



His profession is glass ar�st. Artūras Rimkevičius is a member of Lithuanian Ar�st Union since 
1997. Marital status – married to Daina Rimkevičienė. EDUCATION 1979 – finished J. Naujalis 
Secondary Art School; 1984 – graduated from Lithuanian Na�onal Ins�tute of Art, Kaunas Applied 
Art Division and acquired a profession of applied art (glass) ar�st.  1997-1999 – graduated from 
Vytautas Magnus University and became Master of Art Cri�cism. Languages – Polish (excellent), 
Russian (excellent), English (good).WORK EXPERIENCE 1982-1984 – art teacher at Lithuanian 
Na�onal Ins�tute of Art, Kaunas Industrial Art Division; 1983-1984 – art teacher at Kaunas 
Secondary School No 27; 1986-1993 – art teacher at Kaunas College of Art; 1993-1994 – chief 
ar�st of JSC Nemus; since 1995 – director of glass and stained glass studio DAINA ir ARTūras; 
since 1999 – art teacher at Kaunas College, J. Vienožinskis Art Studies Centre.OEUVRE Artūras 
Rimkevičius par�cipates in exhibi�ons since 1983. He works in ar�s�c glass and stained glass area, 
enjoys cold and hot glass processing, the plas�c of glass. A. Rimkevičius spends �me on combining 
sheet glass with bronze lately. Also he seeks for plas�c solu�ons, based on contrast principle, 
philosophy. A. Rimkevičius’ oeuvre was influenced by such ar�sts as G. Didžiūnaitytė, V. Janulionis, 
V. Naru�s, K. Milkevičius, D. Palukai�enė.

Artūras  Rimkevičius
Linksmoji g. 16
Lt - 48430, Kaunas,
Lithuania

tel +370 68042281
stainedglass40@yahoo.com 

RED LINE 3, 2012



BEZ NÁZVU 
fotografie

Ivana Řandová
Nábřežní 85

386 01 Strakonice  
Česká republika

tel.:+420 736 220 166
foto.randova@seznam.cz 

Nar. 29.7.1965 ve Strakonicích. Členka Asociace jihočeských výtvarníků. Přes 30 let zachycuje lidské 
osudy, proměny krajiny i neočekávaná setkání světla s tmou. Své fotografie vystavovala v Itálii, na 
veletrhu Svět knihy, v Senátu ČR a na mnoha dalších místech naší vlas�. Je kmenovou ilustrátorkou 
nakladatelství Hrad Strakonice. Účastní se také dokumentace a výzkumů našich památek (Hrad 
Zvíkov, Strakonický hrad, zámek Kratochvíle, lidová architektura aj.). Pochází z rodu světoznámého 
lidového stavitele Jakuba Bursy.



Geboren 7.10.1950 in Olching/bei München. 1971 – 75 Studium an der Akademie der Bildenden 
Künste, München. Malerei und Grafik bei Karl-Fred Dahmen. 1975 - 83 Atelier in München seit 1983 
Atelier in Unterthalham (Niederbayern). 1990 Mitbegründer der Produzentengalerie Passau. 1995 
Gründung der Gruppe „Aorist“ (Brinkmann, Scherling, Schnell). 1998 Gründung der „Gruppe Vierkant“ 
(Ge�en, Gerlach, Rogge, Scherling) seit 1980 Lehrau�räge an den Universitäten Bielefeld, Bremen, 
Rostock, LMU München, Gesamthochschule Kassel. Arbeiten im öffentlichen Besitz. Bayerische 
Staatsgemäldesammlung. Stadt Bie�gheim-Bissingen, Stadt Griesbach, Stadt Ingolstadt. Stadt Passau, 
Oberhausmuseum, Museum für Moderne Kunst, Passau Stadtarchiv Vilshofen. Museum Weserburg, 
Bremen. Fundacion Pablo Picasso, Malaga, Calcografia Nacional, Madrid.

Theo Scherling
Germany

„SCULL“
 Pigmente und Sand auf Leinwand, 50 x 50 cm, 2012



Jürgen Ferdinand Schlamp
Maing 12, D-94532
Aussernzell
Germany

jf@schlamp.de

Akademie der Bildenden Künste 
München. Hochschule für Bildende 
Künste Berlin. Meisterschüler der 
Hochschule für Bildende Künste Berlin. 
Tutor an der Hochschule für Bildende 
Künste Berlin. Kunstpreise der Großen 
Berliner Kunstausstellung. Lehrau�rag 
an der Akademie der Bildenden Künste, 
München 1998-2008 Jury-Mitglied der 
Jahres - Ausstellung des Südböhmischen 
Künstler-Verbands.

.45.7.3.ACR. 
Acryl auf Leinwand 100 x 100 cm, 2013



Gerhard W. Schmidbauer
Kadolz 

652062 Großkadolz
Austria

tel.: +436 991 012 476
schmige@schmige.com

Narodil se 1959 v Korneuburgu, NÖ, 
(Dolní Rakousko).
Po dlouholetém hledání svérázného 
uměleckého stylu experimentováním s mnoha 
uměleckými technikami, vyvinul Gerhard 
W. Schmidbauer ojedinělou grafickou techniku, 
jak dosáhnout třídimenzionálního reliéfu na 
papíře, jíž nazval „der Reliefschni�grafik“/
vyřezávaný reliéf.
Jednotlivé čás� vybraného mo�vu jsou 
skalpelem vyřezávány z kartonu různých 
tloušťek, struktur, barev a ods�nů a pak 
skládány zadní stranou, na sebe do vrstev, 
které nemají vždy stejnou výšku. Výsledkem 
je perfektní iluze tře� dimenze – hloubka, 
perspek�va, světlo a s�n, vše se zdá být reálné, 
diváku se dostává dojmu, že může přímo 
vstoupit do některé z uliček…
Tyto jedinečná grafická díla jsou pevně spjata  
s umělcem G. W. Schmidbauerem, jehož  
inspirace je ovlivněna tradiční venkovskou 
architekturou Dolního Rakouska. Zejména 
v oblas� zvané „Weinviertel“ si hledá své 
náměty ve vesničkách, stranou turis�ckeho  
ruchu. Gerhard W. Schmidbauer je 
spoluzakladatelem a členem uměleckých 
spolků a sdružení – „Die Neuen Milben“ 
und „ABRAXA-GILDE“, dále je členem 
spolku „Künstlergemeinscha� Westliches 
Weinviertel“, „Klosterneuburger Künstlerbund“, 
AJV - Asociace jihočeských výtvarníků 
a „EAA – European Ar�sts Asso�a�on“, „Kunst 
für Menschen in Not“, Kuns�abrik (stadlau). 
Pravidelně se zúčastňuje četných výstav 
v galeriích, muzeích a veřejných ins�tucích jak 
v tuzemsku, tak i v zahraničí.

SEERUNZENWEG, 
Zyklus: Straßen-Bäume, 60 x 80 cm



ZÁBLATÍ 
klasická fotografie na papíře  46 x 50 cm, 2012

Vlas�mil Slabý
Zvěro�ce 126

392 01 Soběslav
Česká republika

vsfoto@volny.cz



Jiří Stejskal
Na Ohradě 363/II

392 01 Soběslav
Česká republika

tel.: +420  602 840 073

Narozen v  Soběslavi, kde žije 
a pracuje. Absolutorium v atelieru 
prof. Cyrila Boudy na Univerzitě 
Karlově v Praze. Pracuje v oblas� 
malby, grafiky a ilustrace. V roce 1984 
po habilitaci jmenován docentem 
malby na Jihočeské univerzitě 
v Českých Budějovicích. Je členem 
Unie výtvarných umělců České 
republiky a členem umělecké 
skupiny „EN FACE 91“. Od poloviny 
50. let se účastnil řady domácích 
i zahraničních výstav (Belgie, Francie, 
Německo, Itálie, USA aj.) a uskutečnil 
více než 70 výstav samostatných. 
Stejskalovy obrazy jsou zastoupeny ve 
významných českých  i zahraničních 
sbírkotvorných ins�tucích a jsou také 
součás� řady soukromých sbírek ve 
více než 6 zemích světa.

STOPY V LESE
momotyp, 50 x 40 cm, 2013



1946 geb. in O�ensheim, 1964-70 Akademie 
der Bildenden Künste Wien bei Prof. Melcher, 3 
Akademie-Preise, 1968 Kultur-Förderungspreis 
des Landes OÖ, 1970 Diplom, 1970 Biennale 
Tokio, 1971 Biennale Kyoto, 1977 Biennale 
Ljubljana, seit 1973 an der Hochschule für 
Gestaltung Linz, seit 1989 Professor, 1991-
2000 Rektor der Kunst-Universität Linz, 1993 
Jury-Preis Biennale Cagnes sur mer F, 1997 - 
2001 Vorsitzender des OÖ Landeskulturbeirates, 
2001 Goldenes Ehrenzeichen des Landes OÖ, 
2001 Studienaufenthalt in Chengdu, China, 2003 
Studienaufenthalt in Paliano, Italien, 2007 OÖ 
Landeskulturpreis, 2008 12. Intersalon-Preis 
Ceské Budejovice, ORF-Landesstudio Filmportrait; 
Aktuelle Ausstellungen 2010: St. Peter an der Sperr, 
Wr. Neustadt, Stadtmuseum Nordico „S��er x 3“ 
Sammlungen u.a: Alber�na Wien, Österreichische 
Galerie Belvedere Wien, Lentos Kunstmuseum 
Linz,  Museo Casabianca Malo/Vicenza I, 
Stadtmuseum Albstadt D, Kunstsammlung des 
Landes OÖ Kunst im öffentlichen Raum u.a. 
AKH Wien, Altes Rathaus Linz, Osterkapelle S�� 
Herzogenburg NÖ, zahlreiche Neugestaltungen 
von Sakralräumen in OÖ.
Wolfgang S��er lebt und arbeitet in O�ensheim 

bei Linz.

Wolfgang S��er
Weingarten 5
4100 O�ensheim
Austria

OPUS CIM. BIG APPLE 5
Mischtechnik auf Zementgrund, Lwd., 90 x 70 cm, 2004 



Vojtěch Storm 

Dlouhá 21 
České Budějovice
Česká republika

vojtstorm@gmail.com

Narozen r. 1937 v Praze, studium 
architektury na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové u profesora 
A. Benše v Praze 1957 - 1963, působil 
jako urbanista a projektant staveb, 
od r. 1969 žije a pracuje v Českých 
Budějovicích, od r. 1991 ve vlastním 
projektovém atelieru,vedle toho 
v letech 1974 - 1987 jako okresní 
konzervátor památkové péče. Obory 
působnosti: architektura, památky, 
krajina, odborná publicistika. Účast na 
Intersalonu r. 2002.

SMĚROVÝ PATNÍK,
pálená hlína, v. 41 cm 



Luděk Stukbauer
Masarykova 436

373 41 Hluboká nad Vltavou
Česká republika

stukbauer@ajv.cz 
tel: +420 774 563 364

Narozen 7. 3. 1954 v Českých Budějovicích.
Studia: 1975-79 PF Č. Budějovice (matema�ka – výtvarná výchova), 1983-85 PF UK Praha 
(výtvarná výchova). Od r. 1991 samostatné a společné výstavy v Česku, Rakousku, Německu, 
Itálii, Irsku, Švýcarsku a na Slovensku. Od r. 1993 člen AJV.



Hanna Sturmayr
Kirchengasse 12
5280 Braunau
Germany

tel.:+43 680 558 56 57
johast@gmx.at

1976 geboren in Braunau am Inn 
1996 Matura an der Höheren 
Lehranstalt für wirtscha�liche 
Berufe, Braunau 1996 - 98 
Universität Salzburg - Fachtheologie, 
Kunstgeschichte 1998 – 2005 
Studium an der Kunstuniversität 
Mozarteum Salzburg, Abteilung 
für Kunst- und Werkpädagogik, 
Diplom mit Auszeichnung 2005 
Würdigungspreis des Ministeriums 
für Unterricht und Kunst 2006 – 08 
Arbeit in der elterlichen Gärtnerei 
2008 Eintri� in den Schuldienst 
(Gymnasium Braunau, Kunst- und 
Werkerziehung)  seit  2010 intensive 
künstlerische Auseinandersetzung 
– Malerei, Objekt, Video seit  
2011 Lehrau�rag an der Höheren 
technischen Lehranstalt Braunau, 
A u s b i l d u n g s s c h w e r p u n k t   
Mediendesign – Grundkurs 
Künstlerisches Gestalten, Foto, 
Video, Trickfilm, Anima�on) seit 
2010 Mitglied des „Herbstsalons“ 
Braunau/Simbach seit 2012 Mitglied 
der Innviertler Künstlergilde Frühjahr 
2013 – Ateliergründung: form[at], 
Braunau.

„MAN, BORED…“ 
Sperrholz, Plexiglas, Karton. ca. 
20 x 30 cm, 2012



Vladimír Suchánek
Nový Svět 27
118 00 Praha 1
Česká republika

Narodil se 12. února 1933 v Novém Městě 
nad Metují. Po absolvování Akademie 
výtvarných umění v Praze se věnoval 
grafické tvorbě, především barevné 
litografii, kromě toho byl činný v oblas� 
knižní ilustrace, exlibris a známkové 
tvorby. Jeho bohatou výstavní činnost 
představuje 156 samostatných výstav 
doma i v zahraničí, účast na více než 
300 výstavách a mezinárodních bienále, 
odkud si přinesl 31 cen a uznání. Svými 
díly je zastoupen v Národní galerii a v celé 
řadě českých a zahraničních uměleckých 
sbírek. V roce 1997 byl jmenován členem 
Evropské akademie věd a umění se 
sídlem v Salcburku. V roce 2006 mu bylo 
uděleno státní vyznamenání Medaile 
za zásluhy oblas� umění. Od roku 1995 
je předsedou Sdružení českých umělců 
grafiků HOLLAR.

NÁVŠTĚVA
litografie, 66 x 48cm



Josef Synek
Dlouhá 869
388 01 Blatná
Česká republika

tel.: +420  723 017 440

RYBY
olej, 50 x 70 cm, 2011



Marie Michaela Šechtlová
Dukelských bojovníků 1944 
390 03 Tábor 
Česká republika

sechtlova@seznam.cz
www.wix.com/sechtlova/home

Nar. 17.3.1952 v Praze 
Studium: Střední odborná škola výtvarná 
v Praze 1971-1977, Vysoká škola umě-
leckoprůmyslová v Praze (atelier grafiky a 
ilustrace prof. Z. Sklenář, J. Anderle, J. Mi-
kula) volná grafika, knižní ilustrace, malba.
Člen Hollaru od r. 2006 
Ve své tvorbě se věnuje volné grafice, 
mezzo�ntě a litografii, exlibris, knižni 
ilustraci,
malbě a počítačové grafice. Ve spolupráci s 
architekty - mozaiky.
Od roku 2004 spolupracuje na projektu 
digitalizace rodinného archivu fotografií 
a na přípravě výstav historické fotografie 
pro muzeum Šechtl-Voseček
h�p://sechtl-vosecek.ucw.cz/index.html

POTOPA
olej 100x210cm



Petr Štěpán
Hajany 8
388 01 Blatná
Česká republika

tel. 728 360616

Po roce 1989 odchází z Prahy do 
Hajan u Blatné. Práce pro česká 
muzea - výroba kopií sbírkových 
předmětů, návrhy a realizace výstav 
(Náprstkovo muzeum, Lnáře).
Restaurování drobných sakrálních 
památek. Výstavy obrazů Praha, 
Vyšehrad, Písek, Zvíkov, Blatná. 
Ilustrace knih.

ŘEČIŠTĚ SVĚTLA
 2013



Narozen/Born: 4. 4. 1957, Humpolec. Členství/Membership: Asociace jihočeských výtvarníků, Nové 
sdružení pražských umělců, Syndikát fotografů České republiky. Fotografuje především camerou 
obscurou - jednoduchým op�ckým zařízením ve tvaru uzavřené skříňky, v jejíž jedné stěně je malý 
otvor, který na pro�lehlé stěně vytváří obraz vnějšího prostoru na základě přímočarého šíření světla. 
Pro práci používá originální dřevěnou bednu, do které vkládá černobílý fotopapír formátu 50 x 60 cm. 
Celý proces je založen na ručním zpracování klasickou chemickou cestou. Obraz se vytváří bez použi� 
jakéhokoliv objek�vu. 
He works mainly with big camera obscura (pinhole camera). Black and white photo paper of format 
50 x 60 cm is used as the nega�ve. Picture is made by hand of the classic chemical process without 
object-lens.

Pavel Talich
V Zahájí 51, 

391 11 Planá nad Lužnicí
Česká republika

pavel.talich@centrum.cz 
tel.: +420 723 156 657

ŽIVLY 

přímý obraz z camery obscury, 49 x 58 cm - rám 74 x 81 cm, 2012



Ivan Uhlíř
391 20 Radenín 86
Česká republika

tel.: +420 732 641 243
ivan.uhlir@email.cz

DVOJICE
malovaná keramika, 2012



Milan Váchal
Slovanská 72
32600 Plzeň

Česká republika

milan.vachal@seznam.cz

BERLÍN
digitální fotografie



Rudolf Valster
Niederlanden

www.rudolfvalster.nl/recent 

Solo Ausstellung: 2009 “Alte = 
Neue”, Kunstenhuis, Amsterdam 
2012 “Juxtapositions”, Amsterdam 
2012 “Halal Madonna’s”, Theater De 
Engelenbak, Amsterdam 2012 “Kunst 
in die Zimmer”, Loenen aan de Vecht 
2012 “The Art Of Communication”, 
Haarlemse Streifen Tage, Haarlem 
2012 “Galerie Art-Eck, Solingen, 
Deutchland. 

OHNE TITEL
aquarell, 110 x 76cm, 2013



Ion Văsâi
Lucăcioaia no. 67, Moineş�, 

Bacau, code 605400
România

tel. 0234/362389
cell phone: 0742098744

avangardart @ yahoo.com

Born May 13, 1953, Moineş� city, Bacau 
County, a graduate of the Faculty of 
History - Philosophy, Department of Art, 
University Al. I. Cuza, „Iasi, 1979, class 
of professor Vladimir Florea, Member of 
Ar�sts Union of Romania, in 1990.

ION VASAI PORTRAIT 1



Radka a Vlas�mil Vodákovi
Klimentská 7/1237
110 00 Praha 1
Česká republika 

tel.: +420 222 319 531
radkavodakova@seznam.cz
vlas�milvodak@seznam.cz

R. Vodáková nar. 1947 v Brně, absolvovala 
VŠUP v 1971 u prof. B. Felcmana. 
Založila a 12 let vedla výtvarný obor Tvorba 
dekora�vních předmětů z tex�lních
a přírodních materiálů ve Střední 
umělecké škole tex�lních řemesel v Praze.
Do desítky pražských zdravotnických 
zařízení instalovala monumentální 
malby na deskách, tex�lní intarzie 
a paravány. Účastnila se desítek 
autorských a oborových kolek�vních 
výstav. Vytváří tex�lní aplikace, tex�lní 
prostorové objekty a herní předměty.

V. Vodák nar. 1946 v Plzni, absolvoval 
VŠUP v 1970 u prof. A. Kybala ateliérovou 
cenou. Od r. 1984 působil jako vedoucí 
Atelieru tex�lní tvorby na VŠUP, od 
r. 1990 řídil Školský ústav umělecké 
výroby (od 1995 VOŠTŘ a SUŠTŘ). Nyní 
vyučuje na Katedře výtvarné kultury 
a tex�lní tvorby PdF UHK. Účastnil 
se desítek autorských a kolek�vních 
oborových výstav. Tká vazebné 
tapiserie a gobelíny, vytváří prostorové 
objekty z drátů a skleněného vlákna.

OTEVÍRÁNÍ
drátěný objekt s paličkováním

215 x 90 x 75 cm, 2010



Sieglinde Weindl
Wol�uberstr. 33
Passau
Germany

sieglinde.weindl@vr-web.de

Geb.: 1963  in Passau. Arbeiten 
und leben in Passau 20 - jährige 
kon�nuierliche Auseinandersetzung in 
Tex�l- und Materialkunst, verschiedene 
Druckgrafiken und Fotografie, 
Autodikta�n 2004 - 2006 

OHNE TITEL
Tex�lkuns�echnik, Merinowolle, rohes Leinen und 
andere Naturmaterialien
ca 2,20 Meter, Durchmesser: ca.: 15 cm bis 25 cm. 
2012/2013

Sommerakademie Frauenau Arbeiten 
an der Druckwerksta� für Lithografie 
am Kulturmodell. Mitglied Kunstverein 
Passau Mitglied BBK Niederbayern 
Regelmäßige Jahres ausstellungs 
beteiligung  beim Kunstverein Passau und 
BBK Niederbayern Passau.



Tudor Zbârnea
Moldova

tudorzbarnea@yaho.com
www.zbarnea.arta.md

REZONANSE, olej na plátně

Born on 29 December, 1955, Nisporeni, Moldova
Study and training: Na�onal College of Fine Arts I.E.Repin, ChişinăuUniversity of Arts George 
Enescu, Iasi (Romania), the Faculty of Fine Arts , Course – pain�ng (prof. Corneliu Ionescu) 
1990 - Member of the Union of  Ar�sts of Moldova 1992 - Member of the Group ZECE 1996 
- Member of the Union of Ar�sts of Romania 1997 - Member of the UNESCO Interna�onal 
Associa�on of Professional Ar�sts From 1984 is par�cipates in official exhibi�ons in the country 
and abroad organized by the Ministry of Culture and the Union of Ar�sts  of Moldova; since 
1992 - organized by the Union of Ar�sts  of Romania.
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Za fi nanční podpory
Města Č. Budějovice


