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Vážení příznivci moderního umění,

jsem velice ráda, že vás mohu osobně pozvat na 23. ročník Intersalonu Asociace jihočeských výtvarníků. 

Jejím posláním je rozvíjení všeoborových aktivit v oblasti výtvarné tvorby a jejich prezentace formou výstav. 

Tedy jakýsi dialog mezi umělcem a veřejností. Na umění, ať už jakémkoli, se mi nejvíc líbí jeho působení 

na konkrétního člověka. Když se na jedno dílo bude dívat sto lidí, mohou z něj mít sto různých pocitů. 

Každý člověk je jedinečný a každé dílo proto může působit na jedince jinak. Sama sebe se ptám, jestli s tím 

umělec vůbec počítá. Jestli při diskusi s člověkem, který se přišel na jeho dílo podívat, přijímá návštěvníkův 

pocit jako možnou variantu, nebo si hájí pocit svůj. Anebo radši nediskutuje. Jen poslouchá a tiše se diví 

nebo se směje. Nakonec právě toto si můžeme ověřit při letošním 23. ročníku Intersalonu AJV, který je 

svým rozsahem a počtem zúčastněných autorů mimořádným projektem nejen v jihočeském regionu, ale 

 i v celé České republice. Příležitostí budeme mít dost, protože tato jedinečná výstavní akce zahrnuje 

všechny obory výtvarného umění, od malířství přes sochařství, grafiku až k oborům užitého umění.

Ivana Stráská                                                                                                                Hejtmanka Jihočeského kraje                          

                                                                                                                   Governor of the South Bohemian Region



I am very happy to invite you personally to the 23rd Intersalon of Association of South Bohemian Artists (AJV).

The main envoi is development of all - branch activities in the field of art and their

presentation in the form of exhibitions. So, one could say a kind of a dialogue between the artist and the broad

public. My favourite thing about art - no matter what kind - is the effect on a concrete human being. One artwork, 

spectated by one hundred people, they can have a hundred different feelings about it. Every person is unique and 

therefore each work can have a different effect on them. I ask myself if the artist even takes that into consideration. 

I ask myself - when discussing with an individual spectator who came to see the artist‘s work - does the artist accept 

the visitor‘s feeling as a possible variant, or does he defend his own feeling. Or rather doesn‘t discuss at all. Maybe just 

listens and quietly wonders or laughs. Ultimately, the above mentioned can be verified at this year‘s 23rd Intersalon 

AJV, which is an extraordinary project due to it‘s magnitude and also the number of participating authors, not only in 

the South Bohemian region, but also in the whole Czech Republic. We shall have enough opportunities because this 

unique exhibition event includes all fields of art, from painting to sculpture, graphics to applied arts.



Civilizace, globalizace, centralizace, migrace - separace?

Obraz, raz, dva, variace - tradice?

Projekt, koncept - efekt?

Malování, milování - domnívání?

Media, multimédia, ultramarin - multivitamin?

Černá, bílá - černobílá?

Rum, rozum, umění, umělý - umět?

Kult, kultura - luxus?

Proč - proč ne?

Inspirace, vibrace, transformace - transpirace?

Bohaté navenek - chudé uvnitř?

Dáme, nedáme - máme?

Svět - pohled na svět?

Vidíš, slyšíš - cítíš?

Víra, nevěra - pověra?

Nové - zapomenuté staré?

Minulost, budoucnost - radost?

Hodně lidu - málo lidí?

Věci, lidé, žití - použití?

Idea - ideál?

Facebook, bookface - face to face?

Liberté, égalité, fraternité - cabernet?

Asociace, prezentace, BUDĚJOVICE - VÍCE!

ROTO - MOTO - MOTTO - TON - INTERSALON !!!

Teodor Buzu                                                                                                                                                       malíř            

                                                                                                                                                                               painter 



Civilization, globalization, centralization, migration - separation?

Picture, one, two, variation - tradition?

Project, concept - effect?

Painting, making love - thinking?

Media, multimedia, ultramarine - multivitamin?

Black, white - black & white?

Rum, reason, art, artificial - to know how to produce art?

Cult, culture - luxury?

Why - why not?

Inspiration, vibration, transformation - transpiration?

Rich outside - poor inside?

We shall give, we won‘t give - should we?

The world - a view of the world?

You see, you hear - do you feel?

Faith, disbelif - superstition?

New - forgotten old?

Past, future - joy?

Lots of people - a few people?

Things, people, living - use?

Idea - ideal?

Facebook, bookface - face to face?

Liberté, égalité, fraternité - cabernet?

Association, presentation, BUDĚJOVICE - MORE!

ROTO - MOTO - MOTTO - TON - INTERSALON !!!



Intersalon České Budějovice, přeshraniční konstanta na poli visuálního umění, je důležitá komunikační 

platforma v současné evropské sociální a kulturní dimenzi. Je ustavena ve skutečné organizaci tvůrců, 

kteří v době její existence převzali roli stimulující umělecké tvorby. Výstavy s širokou tématikou poskytují 

reprezentativní ukázky komunitního umění. Některé vzorky jsou zastoupeny umělci, kteří pokračují v estetickém 

modelu orientovaném na realitu - figurativní nebo nefigurativní - jiní jsou známí v abstraktním umění,  

s experimentálními avantgardními akcenty, či samotným vyjádřením vnitřního života autorů. Ve všech 

modalitách existují záslužné úspěchy, které lze umístit v blízkosti mistrovského díla.

Současně, v nespoutané symbióze se znalým publikem – tedy se skutečnými spotřebiteli/konzumenty 

současného umění - se podzimní Intersalon v Českých Budějovicích jeví jako výstavní událost excelence.

Viorel Mărginean                                                                                            malíř, Čestný člen Rumunské akademie

                                                                                            painter, Honorary member of the Romanian Academy



Ceske Budejovice Intersalon, a constant with cross-border definition of the last years in the field of 

visual arts, is an important communication platform in the contemporary European social and cultural 

dimension. It is set up in a real organization of creators, who assumed in the period of existence the role 

of stimulating artistic creation.

The wide-ranging exhibitions offer an overview of representative samples of community art. Some are 

represented by artists who are in continuation of the aesthetic model oriented towards reality - figurative 

or non-figurative - others are noted in abstract art, with experimental, avant-garde accents, expression of 

the authors‘ inner life. In all the modalities there are meritorious achievements and this can be located in 

the proximity of the masterpiece.

At the same time, in an undisguised symbiosis with a knowledgeable audience, true consumers of 

contemporary art, the Fall Intersalon from Ceske Budejovice is emerging as an exhibition event of 

excellence



C.K. Rotora mototour… 
(z lat.Tempora mutantur)

30 let od „Sametu“, 30 let od pádu „Železné opony“… Umění jako odraz doby? Definice povýtce 
předrevoluční. Jak odrážet tuto dobu? Jak se neutopit v bramboračce? Všeho je tak nějak příliš, přes moc, 
i umělců je příliš, a to zejména výtvarných.  Muzikanta by vypískali nebo neposlouchali, po galeriích nebo 
kavárnách visí ledacos pod jednotícím Prázdno a Nuda. A zároveň jako by z výtvarného umění postupně 
mizelo to hlavní, a to je řemeslo. Dokonalá znalost výtvarných technik, dříve základní podmínka pro tvůrčí 
práci, samozřejmě spolu s talentem, byla podloudně nahrazena komunikačním aspektem umění. A to ve 
smyslu: budeme komunikovat umění dumáním. Můžeme za to my, teoretici. Obraz, socha, fotografie, 
grafika postupně ztrácí své jedinečné postavení svébytného artefaktu, musí být totiž posvěceno, „do této 
doby se hodí či nehodí“ …posuzujeme my, teoretici, my to totiž víme nejlépe. 
A tak jsem se i já, jako výtvarná teoretička, pokusila něco podsunout Asociaci jihočeských výtvarníků. A to 
něco je téma ROTO-MOTO. ROTO, odvozeno od „otáčet se“, jako se otáčely gigantické špulky při navíjení 
hraničních drátů před 30 lety,  MOTO, silné motory tehdejších navijáků, dohromady pak: časy se mění? 
Domnívala jsem se, že poctivý tvůrčí přístup členů AJV (a jejich pečlivě vybíraných hostů),  v přehlídce 
profilované stejně jako před rokem opět pouze formátem, je třeba orientovat rovněž tematicky. A pozvednout 
tak úroveň každoroční výtvarné přehlídky zase o stupínek výše. Vždyť: úspěšně se popasovat s námětem: 
to byl základ pravého mistrovství ve všech historických epochách. Nešlo mi tedy rozhodně o jakýsi pokus  
o výtvarný koncept. Část ze 78 vystavujících téma respektovala a u ostatních je to druhdy obtížně 
rozpoznatelné. Intersalon tak už není jen klasickou výtvarnou přehlídkou, přesáhl sám sebe. 3 desetiletí 
doby trvání Intersalonu, 3 desetiletí trpělivé práce, se zúročují.  A je to především zásluhou těch, kteří se 
při plném profesním Vytížení, a z nichž někteří již nejsou mezi námi, podíleli na výběru autorů, organizaci, 
instalaci, přípravě katalogu atd. atd. Jde prostě o velkou mezinárodní přehlídku klasického výtvarného 
umění, která je již svým způsobem raritou. A mně nezbývá než popřát: dámy a pánové, ať se špulky točí! 
Rototour!

Doc. Irena Mádlová, PhD.                                                                                                                             kunsthistorik



C.K. (Imperial decree) Rotora mototour…
(from latin Tempora mutantur)

30 years since „Velvet“, 30 years since the fall of the „Iron curtain“…… Art as a reflection of its time ? 
Definition mainly pre - “revolutionary“. How could one reflect this time ? How would one not drown in  
a potato soup ? In general there is too much of everything, too many artists as well, fine arts in particular. 
The musician would be booed or ignored, meanwhile galleries are filled with various production under  
a unifying label emptiness and boredom. At the same time it seems as if the main thing is gradually 
disappearing from the visual arts, and that is the craft. The perfect knowledge of art techniques, formerly  
a basic condition for creative work, of course, together with talent, was sneakily replaced by the 
communication aspect of art. In the sense : that we would communicate so called art by deep thinking. It 
is however all our fault, blame us theoreticians. Image, statue, photography, graphics gradually lose their 
unique position of a distinctive artifact, for it must be sanctified „fits or does not fit this time“ … after 
thorough judgement, we – the theoreticians - know best. Thus as an art theoretician myself, I also tried to 
push something to the Association of South Bohemian Artists. And that is the ROTO-MOTO theme. ROTO 
derived from „turning“ just as gigantic spools were spinning when winding the border wires 30 years ago, 
MOTO, the powerful engines of the winches of the time, then together: times are changing ?
I thought that the honest creative approach of AJV members (and their carefully selected guests), in the 
show profiled just as a year ago again only by its format, should also be thematically oriented.
And raise the level of the annual art show again a step higher. After all: to successfully deal with the 
subject: that was the foundation of true championships in all of history. My point definitely wasn‘t an 
attempt at an art concept. Part of the 78 exhibiting subjects respected the theme, as for others it is often 
difficult to recognize it. Intersalon is no longer just a classic art parade, it exceeded itself. The 3 decades of 
intersalon, the 3 decades of patient work, bear interest.
And it is mainly thanks to those who, in full occupation, and some of whom are no longer among us, 
participated in the selection of authors, organization, installation, catalog preparation, etc. It is simply  
a big international exhibition of classical fine arts, which is a rarity in its own way. And I have no choice but 
to wish: ladies and gentlemen, let the spools spin! Rototour!





Martin de Arriba
Málaga, Španělsko

ROTO MOTO 
fotografie 2019



Pilar Bandrés
Málaga, Španělsko

ON THE ROAD
Mixed technique on table

Measurements 50 x 50 x 4 cm
2019



Hans Benesch 
Düsseldorf, Německo

TACHOGRAF-1 
 fotografické koláže, 50 x 50 cm, 2019



Petra Benešová
Plzeň, Česká republika

KRUHY NA VODĚ 
CIRCLES ON THE WATER



Dalia  Blauensteiner
Krems, Rakousko

PŘÍRODA II, NATURE
 fotografie, Alu Dibond, 50 x 50 cm, 2019



Vladimír Blažek
Plzeň, Česká republika

PŘEPIS ČÁSTI MÉHO EKG ZE DNE 6.10.2014,ČAS 11_5747
akryl, kresba tuší na plátno 



Marek Borsányi
Č. Krumlov, Česká republika

ZÁPASNÍK
sádra, cca 15 cm, 2019



Lenka Březinová 
Sokolov, Česká republika

190625
kresba, 50 x 50 cm, 2019



Josef Bruckmüller
České Budějovice, Česká republika

POSTUPNĚ DOSTUPNÉ 
akryl 50 x 50 cm, 2019



Teodor Buzu
Tábor, Česká republika

IMPULS
akryl, plátno, 50 x 50 cm, 2018



Šárka Coganová
Jablonec nad Nisou, Česká republika

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY II
kombinovaná technika, 50 x 50 cm, 2019



Pavel Čáp
Kladno, Česká republika

PŘIJÍT Z DRUHÉ STRANY TOHO STEJNÉHO
fotografie, 2019



Varvara Divišová
Karlovy Vary, Česká republika

ROTO MOTO I. 
akryl, plátno,  50 x 50cm, 2019



Michal Dubnický 
Kolín, Česká republika

KONTAKT
 akryl na plátně, 50 x 50 cm, 2019



Roman Dvořák
Karlštejn, Česká republika

DJ
akryl na plátně, 50 x 50 cm, 2019



Tanja Eiler 
Mnichov, Německo

KOUZLO KVĚTIN 2
 akryl na plátně, 50 x 50 cm



Ján Feranec
Bratislava, Slovenská republika

BEZ NÁZVU
akryl na plátně, 50 x 50 cm, 2019



Poldi Habermann
Jihlava, Česká republika

NEKLID
kov, 230 cm 



B 612, 
papír, 50 x 50 cm, 2019

Sandra Harazinová
Zliv, Česká republika



Zdeněk Harazin
Zliv, Česká republika

ROTO MOTO 1
akryl na plátně, 50 x 50 cm, 2019



F-1
akryl, plátno, 50 x 50 cm, 2019 

Peter Hargaš 
Bratislava, Slovenská republika



Lenka Herzogová 
Karlovy Vary, Česká republika POD HLADINOU

kombinovaná technika, 50 x 50 cm, 2019



CENTRIFUGA
kombinovaná technika, 50 x 50 cm, 2019 

Eva Heřmanská
Praha, Česká republika



KRAJINA
akryl na plátně, plátkové zlato, 50 x 50 cm, 2019

Ladislav Hodný
Týn nad Vltavou, Česká republika



Ladislav Hodný, junior
Týn nad Vltavou, Česká republika KRAJINA

akryl na plátně, plátkové zlato, 50 x 50 cm, 2019



Ladislav Hovorka
Praha, Česká republika

„KOLEM ČEHO SE TOČÍ SVĚT  2 (VNITŘNÍ ROTACE)“
počítačová grafika, pigmentový tisk na plátno, 50 x 50 cm, 

2019



Pavel Hrdina
Boršov nad Vltavou, Česká republika

VE VĚTRNÉM VÍRU
fotografie, 50 x 50 cm, 2019



Hubert Huber                                                                 
Fürstenzell, Německo

…DMR…19
print on wood, 50 x 50 cm, 2019



Sabina Huber
Německo

GYRARE  2019  PLASTICO USADO 
(used plastic) Ø 50



Iva Hulíková                                                                                                                                    
Velešín, Česká republika

KOŘENY-KOLOBĚH PŘEDÁVÁNÍ
kombinovaná technika



Cecilia Chiavistelli
Firenze, Itálie

VLNY 
akryl, 50 x 50 cm,  2019 



Jaroslav Chobot 
Tábor, Česká republika

ROTO - PEŘÍ (X), MOTO -  CHLUPY (Y) 
(rotační metamorfóza), 2019, kombinovaná technika 

50 x50 cm – je realizována na základě představy 
iluzivní technologie (Xroto) - (Ymoto).      



Pavel Klíma
Obora u Tábora, Česká republika

“ALTÁN DR. HIRSCHE”
akryl + pastel na plátně, 50 x 50 cm, 2019



Vojtěch Kolařík 
Praha, Česká republika

POHYB I.
akryl na desce 50 x 50 cm, 2019



Ivana Kotýnková
Praha, Česká republika VĚTRNÝ MLÝN V BLENNERVILLE IRSKO

akryl na plátně, 50 x 50 cm, 2019



Roman Křelina
Boleboř, Česká republika

HARMONIE A RYTMUS V TRÁVĚ 
akryl plátno, 50 x50 cm, 2019 



Věra Krumphanzlová
Praha, Česká republika MOSTY _ MEZI_NÁMI_JSOU _MOTOREM _ ROTOREM_ŽIVOTA 

akryl na plátně, 50 x 50 cm, 2019



Eliška Malcová
České Budějovice, Česká republika  OKAMŽIK DOPADU

kartonový reliéf, 50 x 50 cm, 2019



Antonín Malec
České Budějovice, Česká republika

 UPROSTŘED POHYBU
akryl na plátně, 50 x 50 cm, 2019



Concha Mamely
Malaga, Španělsko

ŠKOLA
 akryl na plátně, 50 x 50 cm 2019



Zdeňka Marschalová
Praha, Česká republika

PLAVKYNĚ - VÍR
 olej, plátno, 50 x 50 cm, 2019



Miloslav Marschal
Praha, Česká republika

BEZ NÁZVU
 kombinovaná technika, papír, 50 x 50 cm, 2019



Miroslav Mužík
Radenín, Česká republika

KARMA
 grafické pojetí karmy, neboli zákonu příčiny a následku 

2019



Liviu Nedelcu
Vrancea, Rumunsko

WHIRLWIND, 2019



Miroslav Novotný
Č. Budějovice, Česká republika

ROTO
kůže, olivové dřevo, 26 x 20 x 30 cm, 2019



Vít Vavřinec Pavlík
Volary, Česká republika

- A- 
akryl na plátně, 50 x 50 cm, 2017



Tomáš Pergler
Praha, Česká republika

MLYNÁŘŮV SEN
dřevo, kov, 2019



Karel Peřina
Praha, Česká republika

OKOLO HLAVY
ocel, výška  58 cm, 2019



Petr Pfleger
Protivín, Česká republika

NA LETIŠTI
olej, plátno, 50 x 50cm, 2019



Milan Pokorný
Praha, Česká republika

... VĚČNÝ KOLOBĚH, 
plátno-akryl, 50 x 50 cm, 2019



Karel Prášek
Božejov, Česká republika

CR.4749, 2019-39, HO-DUB ROTOR I. 



Zdeněk Přibyl
Prachatice, Česká republika SLUNEČNÍ MOTOR

fotografie, 50 x 50 cm, 2018



Božena Pýchová
Praha, Česká republika

ROTACE - KŘÍDLA PRO ŽIVOT
grafika, tisk, 50 x 50 cm, 2019



Verónica Romero
Malága, Španělsko MOTO

mixed technique, acrylic and fiberglass on book covers, 2019



Vasile Sarca 
Voluntari, Rumunsko KINETIC COMPONENTS

acryl, canvas, 50 X 50 cm, 2019



Vlastimil Slabý 
Zvěrotice, Česká republika BĚHOUNEK

 fotografie, art print,  50 x 50 cm 2019



Šimona Součková
Thiers, Francie

ROTO - MOTO  “ EXODY “
 diptych  50 x 50 cm,

       akryl , tužky na plátně, 2019
     



Elisabeth Springer
Litschau, Rakousko “GOING ROUND IN CIRCLES” 

analogue photo on canvas, 50 x 50 cm, Vienna 2019



Rudolf Stába
Bratislava, Slovenská republika

BEZ NÁZVU
akryl na plátně, 50 x 50 cm, 2019



Irena Friess Staneva 
Staré Hodějovice, Česká republika

BEZ NÁZVU
akvarel, 50 x 50 cm, 2019



Lucrezia Škaloudová 
Puchmajerová
Česká Lípa, Česká republika

ROTACE
kombinovaná technika, 50 x 50 cm, 2019

 



Jozef Švač
Písek, Česká republika

DO TAKTU
akryl na plátně,  50 x 50 cm, 2019



František Svátek
Vlastiboř, Česká republika

NEROZHODNÝ ROTOR
 žula a nerezová ocel, 30 x 76 x 37 cm, 2019



Josef Synek
Blatná, Česká republika

HLAVA SOCHAŘE TINGUELYHO 
olej, 50 x 50 cm, 2019



Vladimír Šavel, junior 
Teplice, Česká republika ROTO MOTO ORGASMUS 1

kresba, 50 x 50 cm, 2019



Marie Michaela  Šechtlová
Tábor, Česká republika

ROTACE 
kombinovaná technika, 50 x 50 cm, 2019



Pavel Talich
Planá nad Lužnicí, Česká republika

A JE TO - MOTO ROTO 1
camera obscura, silver gellatin print, 50 × 50 cm, 2019



František Tomík 
Praha, Česká republika

SHORA DOLŮ, Z POVRCHU PRYČ
akryl na plátně, 50 x 50 cm, 2019



Ivan Uhlíř
Radenín, Česká republika

PAVUČINA
 kresba na ručním papíře, 2019



Marcela Vichrová
Strakonice, Česká republika

CYKLICKÉ OPAKOVÁNÍ, TICHÁ SRDCE
kombinovaná technika, 50 x 50 cm, 2019



Eva Vlasáková
Vranové II/Malá Skála
Česká republika

V MODRÉ 1 
pigment na plátně, olej, pastel, 50 x 50 cm, 2019



Lucie Wiedemann 
Augsburg, Německo ROTOMOTOR I.

Glazovaná keramika - pálená Raku, 50 x 50 cm, 2019



Karel Zoch
Plzeň, Česká republika

TT 1964-JAWA 350
akril na plátně, 50 x 50 cm, 2019



Martin de Arriba
Narozen / Born 28. 12. 1984. FIELD OF STUDY (OCCUPATION) Visual Artist, Kontakt: www.martindearriba.com, martindearriba@gmail.com, Instagram @martindearriba

Pilar Bandrés
Narozena 15.1.1959 v Malaze, Španělsko.
Pilar Bandrés was born in Málaga on January 15, 1959. She graduated in 1982 from the Escuela de Cerámica in Madrid. On the following year she took a degree in the 
Escuela de Artes y Oficios of Granada. She followed other specific courses with renowned national and international ceramists. Since then and until February 2019 she has 
been professor through public contest of Ceramic Techniques in the Escuela de Arte San Telmo of Málaga. Throughout her career as an artist - centered on ceramics but 
not forgetting drawing and collage- she has always used objects and the memory they contain in order to revive memories. She has participated in numerous collective 
exhibitions in Pontevedra, Madrid, Cáceres, Granada, Túnez, Málaga and Passau. Since 2013 she started a more personal work and a new period blending different materials 
and techniques blend which lead to individual exhibitions like „Souvenir“ in the Escuela de Arte San Telmo, „Efectos personales“ in Ignacio del Rio´s Studio or „A donde han 
ido las flores“ in the Gallery La Casa Amarilla in 2014, „In memoriam“ in Sala Bezmiliana in Rincón de la Victoria, Málaga, and in 2016 the exhibition „Paraísos extraños“ in 
the Casa Góngora in Córdoba. In her latest exhibition „Otrora“ in 2018 in Sala Robert Harvey of Benagalbón, Málaga, the artist makes reference to past times and memories 
using ceramics as a means of expression.
Kontakt: E-mail: pilarbandres59@gmail.com, www.pinterest.com/dres3

Hans Benesch
Hans Benesch, narozen v roce 1946, studoval v letech 1967 - 1970 v Německu pedagogiku výtvarného umění. Po ukončení studia pracoval jako učitel výtvarného umění na 
rozličných školách, mimo jiné na jedné odborné škole pro umění ve Freiburgu (Německo). Ve svých uměleckých pracích spojuje fotografii s kreslením takovým způsobem, že se 
dá hovořit o vlastním uměleckém směru. Od roku 1981 se Hans Benesch zúčastnil různých výstav doma i v zahraničí, kde také představil videové instalace a videové skulptury. 
Jeho práci najdeme v museích různých měst a států.

Hans Benesch, born in 1946, studied FineArts Pedagogy in Germany fi-om 1967 to 1970. After completing his studies, he worked as a teacher offine arts at various schools, 
including at one art school in Freiburg (Germany). In his works ofart, he combines the photo with the drawing in sucha way that one can speak of his own artistic direction.
Since 1981, Hans Beneš has participated in various exhibitions both at home and abroad, where he also presented video installations and video sculptures. We can find his 
work in the museums ofdifferent cities and states.
Kontakt: Atelier hans benesch, Sch&bergstr. 11, 79285 Ebringen, Německo; tel.: +49 7664 6968; e-mail: kunst@atelier-benesch.de; www.benesch.de

Petra Benešová 
Narozena 29. 9. 1989 v Kadani, okres Chomutov. Vzdělání: 2012 – 2015 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, ateliér Design kovu  
a šperku, magisterské studium 2010 –2012 Západočeská univerzita v Plzni, Ústav umění a designu, ateliér Design kovu a šperku, bakalářské studium 2009 – 2010 Západočeská 
univerzita v Plzni, Ústav umění a designu, obor ilustrace, specializace knižní vazba. 2005 – 2009 Střední umělecká škola grafická v Jihlavě, obor propagační výtvarnictví, 
zakončeno maturitou. 

Studies: 2012 – 2015 University of West Bohemia in Pilsen, Institute of Art and Design, Design of Metall and Jewellery studio – Master degree 2010 – 2012 University of West 
Bohemia in Pilsen, Institute of Art and Design, Design of Metall and Jewellery studio – Bachelor degree 2009 – 2010 University of West Bohemia in Pilsen, Institute of Art and 
Design, Book binding and Illustration studio - Bachelor degree 2005 – 2009 Secondary Graphic School in Jihlava, Graphic designer graduate.
Kontakt: U hvězdárny 23, Plzeň 32600, e-mail: benes.pet@gmail.com

Dalia Blauensteiner
Narozena v roce 1962 v Litvě. Umělecká studia: Univerzita v Šiauliai — Litva. Aktivity: kurátorka galerie, organizátorka výstav a mezinárodních uměleckých projektů. Od roku 
2003 žije a pracuje v Rakousku (Krems an der Donau). Členství v uměleckých sdruženích a organizacích: Umělecké sdružení Raumgreifend; Dokumentační centrum moderního 
umění Dolní Rakousko; Kulturní sít‘ Dolní Rakousko; Sdružení výtvarných umělců ve Vídni; Galerie Daliko /vedoucí galerie/. Více jak sto společných a samostatných výstav  
v Evropě a USA. Její díla jsou zastoupena v institucích, galeriích a soukromých sbírkách v Litvě, Lotyšsku, Německu, Dánsku, Gruzii, České republice, Rumunsku, Itálii, Rakousku, 
Kanadě a USA.
Kontakt: Braunsdorferstraße 14, 3500 Krems an der Donau, Rakousko, Post Code 3500; mobil: +43 676 6206412; e-mail: admin@galerie-daliko.com; www. daliagalerie.at; 
www.galerie-daliko.com

Vladimír Blažek
Narozen 4. 4. 1961 v Klatovech. Pracuje jako arteterapeut. Studium: 1983 —1987 ZČU v Plzni, Pedagogická fakulta - výtvarný obor; 1997 - 2002 ZČU v Plzni, Pedagogická 
fakulta - psychologie. Výstavy (výběr): 1997 Norimberk, Německo; 2005 Praha, Ústav makromolekulární chemie; 2008 Mezinárodní bienále Trebišov, SK; 2010 Pasov, 
Německo, „Junge Kunst“. Od r. 1999 účast na Intersalonu AJV. Ocenění: 2010 Pasov, Německo, „ Junge Kunst“.

Born 4. 4. 1961 in Klatovy (Czech Rep.). Works as an art therapist. Studies: 1983 —1987 University of West Bohemia in Pilsen, Pedagogical Faculty, School of Art Education; 
1997 — 2002 University of West Bohemia in Pilsen, Pedagogical Faculty, School of Psychology. Exhibitions (selection): 1997 Niirnberg, Germany; 2005 Praha, Institute of 
Macromolecular Chemistry; 2008 International Biennale Trebišov; 2010 Passau, Germany, „Junge Kunst“. Since 1999 participation in Intersalon AJV. Award: 2010 Passau, 
Germany, „Junge Kunst“.
Kontakt: Sousedská 1, 301 12, Plzeň; www.vladimirblazek.cz; e-mail:vladblaz@seznam.cz



Marek Borsányi
Narozený 1966 v Uherském Hradišti, kde v roce 1984 maturoval na SUPŠ, obor Tvarování strojů a nástrojů. Od roku 1984 žije v Českém Krumlově. Od začátku devadesátých 
let se účastní, spoluorganizuje a organizuje (mezi)národní kulturní projekty. Je spoluautorem nápadu založit v Českém Krumlově střední školu zaměřenou na péči o památky. 
V současné době učí na SUPŠ sv. Anežky a na ZUŠ v Českém Krumlově.
Kontakt: marekborsanyi@yahoo.co.uk

Lenka Březinová 
Narozena: 3. 2. 1956 v Českých Budějovicích. Studia: 1971 - 1975 - Střední průmyslová škola keramická, Karlovy Vary. Ocenění: Cena statutárního města České Budějovice; 
6. ročník Intersalonu AJV České Budějovice. Členství: Unie výtvarných umělců České republiky. Od roku 1998 16 samostatných výstav v Česku a v Německu a účast na 34 
kolektivních výstavách v Česku, Německu, Rumunsku, Slovinsku a Maďarsku.

Date of birth: 3. 2.1956; Place of birth: České Budějovice (Czech Rep.); Studies: 1971 - 1975 - Secondary School of Ceramics, Karlovy Vary; Awards: Award of the City České 
Budějovice; 6th Intersalon AJK České Budějovice; Membership: Union of Artists of the Czech Republic; Exhibitions Since 1998: 16 solo exhibitions in the Czech Republic and 
Germany, participation in 34 collective exhibitions in the Czech Republic, Germany, Romania, Slovenia and Hungary.
Kontakt: Kosmonautů 1903, 356 01 Sokolov; tel.: +420 727 844 705; e-mail: lenkabrezinova@volny.cz; www.obrazy-brezinova.cz

Josef Bruckmüller
Narozen 1946 v Českých Budějovicích. 1960 -1964 Lidová škola umění (ak. malíři M. Peterka, V. Boukal). Do roku 1989 státní zájem podpory kultury v panujícím politickém 
režimu ... dřevomodelářem v českobudějovické „Škodovce“, pohybujícím se v neprofesionálních výtvarných kruzích. V roce 1990 opuštění bezpečného a úspěšného zaměstnání. 
Odvážný krok do nejisté existence výtvarníka na „volné noze“. Nastávající situace nebyla cílem, ale příležitostí k intenzivnějšímu vzdělávání a tím nalézání vyššího životního 
smyslu. Člen AJV 1990 -1996. 

Born 1946 in České Budějovice, (Czech Rep.). 1960 – 1964. Folk Art School (as painters M. Peterka, V. Boukal). Until 1989, state interest in supporting culture in the ruling 
political regime ... woodworking in the Českobudějovická damage, moving in unprofessional art circles. Year 1990 abandoning safe and successful employment. A courageous 
move into uncertain existence afreelance artist. The upcoming situation was not an objective butan opportunityfor more intensive education and thus a higher sense oflife. 
Member of AJV 1990 -1996.
Kontakt: bruckmuller@post.cz

Teodor Buzu
Narozen: 3. 5. 1960, Drasliceni, Moldavsko. Studia: Akademie Umění a Designu, Charkov, Ukrajina, (1980 — 1985), prof. Oleg Veklenko. Členství: Asociace jihočeských 
výtvarníků, skupina Die Neuen Milben (Rakousko), Uniunea Artistilor Plastici din Republica Moldova (Moldavsko). Ceny: Rumunský statný řád Comandor, 2003; Hlavní cena 
mezinárodní výtvarné soutěže, Passau, 2004, Německo; Cena Intersalonu AJV České Budějovice, 2004, Česká republika; Cena města Tábor za rok 2004, Česká republika; 
Cena In recognition of ouststanding creative excelence, Dubaj, 2005, Spojené arabské emiráty; Laureát časopisu Literatura si Arta (titul Člověk roku v oblasti umění), Kišiněv, 
Moldavsko; Cena Národní Galerie Moldavska na Mezinárodním bienále malby 2013, Kišiněv, Moldavsko; Cena Basarabenii in Lume za ilustrace knihy Roman intim, Paul 
Goma, Mezinárodní Knižní Veletrh, Kišiněv, 2015, Moldavsko. Zúčastnil se 103 kolektivních a uspořádal 87 autorských výstav.

Date of birth: May 3, 1960, Drasliceni, Moldova; Studies : Academy ofArt and Design (1980 — 1985), professor Oleg Veklenko. Membership : The Association of South — 
Bohemian Visual Artist , Group „Die Neuen Milben“ , Austria, Union ofArtists of Moldova. Awards: The Knight of Romanian State Order COMANDOR — 2003; The Prize of 
the International Competition of Art — Passau 2004, Germany; The Prize of the Town Tábor — 2004, Czech Republic; The Prize of the INTERSALON České Budějovice, Czech 
Republic; The Prize „ In recognition of Outstanding Creative Excelence“, Dubai, 2005; The prize of Magazine „Literatura si Arta“ , Republic of Moldova, 2007; The prize of 
International Salon of Book Chisinau, 2010, Republic of Moldova; The prize of International Biennial of Painting, 2013, Republic of Moldova; The prize Basarabenii in lume, 
2015, Republic of Moldova, Participant of 109 team and 87 authorś exhibitions.
Kontakt: Kostnická 158, 390 01 Tábor Czech Republic; tel. + 420 775 199 915, e-mail : teobuzu@centrum.cz; www.teodorbuzu.com

Šárka Coganová
Narozena 7. 4. 1974. Mgr. - grafička, malířka, a výtvarný pedagog. Studium: Střední pedagogická škola v Litoměřicích /specializace výtvarná výchova/, katedra primárního 
vzdělávání Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci, rozšiřující výtvarná výchova tamtéž, Pedagogická fakulta UK Praha /specializační studium školní psychologie/. 
Sympozia: VWV Volary. Výstavy samostatné a kolektivní: Liberec, Jablonec nad Nisou, Ústí nad Labem, Volary, Turnov, Prachatice, Zbraslav, Chomutov, Tábor... Passau /
Německo/ a jinde. Vyučuje výtvarnou výchovu na Základní škole Arbesova v Jablonci nad Nisou, externě přednáší na katedře výchov uměním PF UJEP v Ústí nad Labem 
a katedře primárního vzdělávání FP TU v Liberci. Ve své vlastní tvorbě pracuje v oblasti alternativní grafické techniky s využitím copy sazí. Soustřeďuje se na vyjádření 
nejniternějšího prožitku, který vždy koresponduje s okolní realitou. Vychází z ní, ale neopisuje ji. Posunuje a rozvádí ji v umělecké rovině dále a výše. Její práce s úžasnou 
výpovědní hodnotou jsou něžně hravé, rozjasněné, ale hned zas zádumčivé a ponuré, ale vždy v nesmírně kultivované barevnosti. Pracuje v cyklech, kde si může nejlépe 
ověřit nosnost svých témat a uměleckých myšlenek.

M.A. – graphic designer, artist, creative arts educator. Education: Secondary School of Education, Litoměřice, Czech Republic (specialising in creative arts education); 
Department of Primary Education, Faculty of Education, Liberec Technical University (developing creative arts education); Faculty of Education, Charles University, Prague 
(specialising in Psychology in School). Symposia: Volary Creative Workshop. Solo and Collective Exhibitions: Czech Republic: Liberec, Jablonec nad Nisou, Ústí nad Labem, 
Volary, Turnov, Prachatice, Zbraslav, Chomutov, Tábor, Planná nad Lužnicí, Karlovy Vary, Germany: Passau, and elsewhere. 



Šárka Coganová teaches creative arts at Arbesova Primary School in Jablonec nad Nisou, and lectures at the Department of Arts Education, Faculty of Education, J. E. 
Purkyně University, Ústí nad Labem, and at the Department.
Kontakt: sarka.coganova@centrum.cz

Pavel Čáp
Narozen 15. 4. 1981 v Kladně. Studia: 1999 - 2006 ČVUT Praha, Fakulta dopravní; 2003 - 2006 Institut tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě. 

Born 15. 4. 1981 in Kladno, Czech Republic . Studies: 1999 - 2006 CTU in Prague, Faculty of Transportation Sciences; 2003 - 2006 ITF in Opava. 
Kontakt: tel. +420 776 006 473; e-mail: pavel-cap@email.cz

Varvara Divišová
Narozena: 14. 3. 1954, Karlovy Vary, CZ. Studia: 1969 - 1973 Gymnázium Karlovy Vary, 1973 - 1978 České vysoké učení technické Praha, Fakulta stavební, výtvarný obor: 
malba, grafika. Členství: Karlovarská oblast Unie výtvarných umělců (od 1990 do 2009), předsedkyně KO UVU 2000 - 2004 Krajská umělecká asociace (od 2005), Společnost 
pro současné umění (od 2003). Ve své tvorbě se autorka neustále zabývá ztvárněním krajiny a její pamětí, přitahuje ji napětí mezi nebem a zemí, mezi nebem a mořem, detaily 
z přírody i městských či venkovských míst. Tato témata zpracovává hlavně ve svých malbách, ale i v kresbách, v grafice, ve smaltu a dalších technikách.

Born: 14.3. 1954, Karlovy Vary, Czech Republic. Studied: 1969 –73 Gymnasium Karlovy Vary, 1973 –78 Czech Technical University in Prague, Faculty of Architecture Field of 
activity: painting, graphics. Membership: Regional Association of Artists She works particularly with landscape in her painting and graphics. She abstracts the landscape and 
introduces in it her vision and feelings. She is attracted by the perpetual transformation in space and in time, the landscape´s memory and „spirit“, the tension between the 
sky and earth.
Kontakt: Borská 36, 362 63 Dalovice, CZ, tel.: +420 777 266 818, e-mail: varvaradivisova@seznam.cz, www: varvaradivisova.com

Michal Dubnický
Narozen 11.3.1960 ve Zlíně. Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity T. G. Masaryka v Brně, obor JČ — VV. Od roku 1992 působí jako výtvarný pedagog na ZUŠ Fr. Kmocha 
v Kolíně, od roku 2007 je ředitelem této školy. Věnuje se malbě. Je členem Asociace jihočeských výtvarníků. Své práce představil na několika kolektivních i samostatných 
výstavách v Praze, Zlíně, Kolíně, Táboře, Českých Budějovicích, v rakouské Kremži a německém Pasově a Kamenci. „Michal tvoří ve stylu abstraktního expresionismu, podobně 
jako představitelé kalifornské větve tohoto amerického stylu. Jeho dynamický rukopis svědčí o expresivním stylu práce, ve kterém lze nalézt i prvky českého informelu, 
inspirovaného šedesátými léty minulého století. Pracuje například s různými vrstvami, se škrábáním a podobnými technikami. Tématem většiny jeho prací je krajina.“ Pavel 
Rajdl.

Michal Dubnický was boru on 11 th March 1960 in Zlín, Czech Republic. He studied at the Pedagogical Faculty of Masaryk University in Brno, field of study Art education. Since 
1992 he has been an art teacher at the ZUŠ Fr. Kmocha in Kolín, fi-om 2007 he is the director of this school. He devotes himself to painting. He is a member of the Association 
of Southern Bohemia Artists. He has presented his work at several collective and individual exhibitions in Prague, Zlín, Kolín, Tábor České Budějovice, Krems (Austria) and 
Passau and Kamenz (Germany). 
„Michal works in the style of abstract expressionism like the members of the Californian branch of this American style. His dynamic brushwork hints at the expressive style of 
work, in which a sign of the Czech informel (Art Brut) inspired by the 1960‚s can be found. He works with digerent layers, scraping and similar techniques. The topic of most 
of his paintings is landscape“. Pavel Rajdl.
Kontakt: Na Magistrále 739, 280 02 Kolín II, Česká republika, tel.: +420 604 726926, e-mail: dubnicky@centrum.cz, www. michaldubnicky.webnode.cz

Roman Dvořák 
Umělecké dílo musí překvapit, aby vám něco dalo. Tak jako člověk, se kterým se potkáte, musí být něčím neobyčejný, aby vás zajímalo ho poznat. 
Studia: 1985 - 88 Umělecká konzervatoř v Praze - malba, kresba 1981 – 88, soukromá studia (Jan Ungár, Jana Kremanová, Rudolf Němec). Ocenění: 1987 Trienale, Brno - cena 
za malbu, 1993 Umění odpadu, Praha - třetí cena za sochu The art of garbage (Abfall Service Austria). 
Věnuje se malbě, kresbě, grafice a tvorbě objektů.

Born 7. 10. 1960 in Prague, Czech Republic. A work of art should surprise, so that it can impart something. Just as when we meet someone, there must be something unusual 
in them, to generate an interest in getting to know them. Education: 1985-88 Art conservatory in Prague - painting, drawing 1981-88 Private (Jan Ungar, Jana Kremanova, 
Rudolf Nemec) Paintings, drawings, graphics and objects. Awards:1987 Trienale – Brno, the prize for painting 1993 The art of garbage – Prague. The third prize for plastic 
sculpture - The art of garbage (Abfall Service Austria).
Kontakt: K Černé skále 498, Rovina, 267 18 Karlštejn, e-mail art@romandvorak.com, https://www.romandvorak.com

Tanja Eiler
Narozena/Born 1975, Freyung, Německo / Germany. Studia/Studies: 1995 – 1997: Školení jako tvůrce kabinetu (tvůrce nábytku) v Fürstenzell / Training as a carpenter for 
furniture in Fürstenzell, 1989 – 1999: Další vzdělávání jako řemeslný designer v “Handwerkskammer” v Mnichově / Further education as a “Designer in the craft” at the 
“Handwerkskammer” in Munich. 2000 – 2005: Studium a diplom jako sochařka na „Akademie der Bildenden Künste“ v Mnichově ve třídě profesora Nikolause Gerharta/Study 
and diploma as a sculpturess at the” Akademie der Bildenden Künste” in Munich in the class of Director Professor Nikolaus Gerhart, 2004: Semestr na „Fakultad Bellas Artes“ 
 v Granadě ve Španělsku s výměnným programem Sokrates/Erasmus / Semester Abroad at the “Fakultad Bellas Artes” in Granada, Spain, with the Sokrates/Erasmus exchange 
program. Ceny: V roce 2000 oceněna Mistrovskou cenou bavorské státní správy /Award of the “Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung”, 2002: Cena „Danner-Preis-
Stiftung“ na akademii v Mnichově / Award of the “Danner-Preis-Stiftung” at the academy in Munich. Úspěšná účast na akvizicích BMW na akademii v Mnichově / Successful 



participation at the BMW purchase at the academy in Munich .
Kontakt: Parkstraße 12, 80339 Mnichov, e-mail: tanja.eiler@hotmail.com

Ján Feranec
Narozen/Born: 29.3.1948 Vansdorf, Czech Republic. 
Studia/Studies: Universita P. J. Šafárika, Košice, SK. V rokoch 1960 - 1985 sa venuje realistickej maľbe a komornej tvorbe (krajina, zátišie, portrét), od roku 1985 sa zameriava 
na nízky reliéf (plátno, piesok, kameň, sklo, laky). V poslednej dobe pracuje s japonskou špachtľou, bambusovou technikou. Vo svojej tvorbe kladie dôraz na stavbu obrazu 
v súlade s harmonickou skladbou kolorizácie. Vystavoval na viac ako 155 výstavách v rôznych krajinách, najmä vo Francúzsku, Belgicku, V. Británii, Taliansku, Chorvátsku, 
Maďarsku, Nemecku, Rakúsku , Poľsku. Jeho obrazy sa nachádzajú v mnohých európskych krajinách, ale aj v USA, Kanade a Austrálii.
Member of the group: Divergence Group Assotiation of the South Czeh Proffessional Artists, which is a member of the Czech artist. Union Membership in: IAA / AIAP The 
Union of Visual Artists, the member of the International assotiation ART. He devotes himself to chamber creation (abstractionism) bass (law) relief, palette knife, Hapane 
palette knife. During the years 1960 – 1985 he was dedicated to the realistic painting (landscape, still life, portrait, figure). Since 1985, he has focused on a low relief 
(canvas, sand, stone, glass, lacquers). Recently, he has been working with Japanese spatula, bamboo technique. In his works he emphasizes the composition of the painting 
in correspondence with the harmony of colours. He exhibited in more than 155 exhibitions in different countries namely in France, Belgium, Britain, Italy, Croatia, Hungary, 
germany, Austra, Poland. His paintings are found in many European countires but also in USA, Canada as well as in Australia.
Kontakt/Contact: Kutuzovova 7, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, Tel. +421 905 712 368.

Poldi Habermann
Narozen 9.9.1955 v Jihlavě, CZ. S trochou nadsázky můžeme konstatovat, že už od dětství žil v zajetí ohně, protože otec a především strýc byl jeho kovářský vzor. V roce 1971 
-1974 se vyučil v Ústředí uměleckých řemesel v Praze jako umělecký kovář a restaurátor kovu. Po vyučení si rozšířil svůj obzor v restaurátorské dílně Pavla Kozányho jako 
restaurátor historického nábytku, pozlacovačství a malování na dřevo. Dobrou školou pro uměleckého kováře byla stáž v Berlíně u sochaře, arch. a kováře Achima Kuhna. 
1988 absolvoval mistrovské zkoušky. 1990 restaurátorský kurs v Benátkách Centro - Europeo, Unesco. 2002 člen SVUV Vysočiny. Od roku 1975 se zúčastňuje na četných 
výstavách doma i v zahraničí. Ve svém volném čase se věnuje malířství. Člen AJV, čestný člen Společnosti Jana Zrzavého, Krucemburg, UVU národní registr CZ.

Painter, Skulptor, was born in Jihlava on 9. September 1955 in family Jihlava s Germans vhere mounting was traditional occupation. We can say that he live the captivity 
metal and fire. In 1974 he started to attend at special school with artistic intention. Habermann decimet to go on the smith, the artist and the skulptor. He is creating concrete 
skulpture motion for his artistic production and he s attending many symposium as Czech republic as foreign countries. His stay abroad, for example in Berlin, with Achim 
Kuhn, helped by look for creative way. In 1989 he got title Master in his branch. In 1991 he went to Wenezia, Italy, where he passed European restorer s kurs UNESCO. 
Associattion of Visual Artists of the Czech Republic. AJV, UVU CZ.
Kontakt: U studně 2, 586 05 Jihlava, Česká republika, www.habermann.cz, email: poldi@habermann.cz

Sandra Harazinová
Narozena 1. 7. 1990 v Českých Budějovicích. Studia: Soukromá výtvarná střední škola Písek s.r.o., obor: propagační výtvarnictví – propagační grafika, Jihočeská univerzita  
v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, obor: Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy. V současné době pracuji jako učitelka výtvarné výchovy na 
Základní škole a Základní umělecké škole ve Zlivi.

She was born 1. 7. 1990 in České Budějovice, Czech Republic. Studies: Private Secondary School of Fine Arts Písek s.r.o., specialization: promotional art - promotional graphics 
University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Education, specialization: Teacher of art education. She currently teaches art subjects at the Elementary school 
of arts in Zliv.
Více informací/More information: www.instagram.com/sandraharazinova

Zdeněk Harazin
Kontakt:Na Výsluní 672, 373 44 Zliv, Česká republika, e-mail:harazzin@seznam.cz

Peter Hargaš 
Pochádza z Bratislavy, kde žije a tvorí. Pod vedením PhDr. Ľuboslava Mozu absolvoval štúdium „Dejiny výtvarného umenia“ na UTV UK v Bratislave. Je členom spoločnosti 
ARTEM o.z., Divergence Group, združenia výtvarníkov Art Friendly a ARTKLUB SAROR. Uprednostňuje techniku oleja, akrylu a ich kombinácie. Technika maľby a maliarsky 
rukopis spolu s výraznou silou obrazov možno charakterizovať ako spontánny až expresívny realizmus s prvkami abstrakcie.
Zúčastnil sa projektov: Maľovaný rovník, Misia 2013 – výtvarná pocta Cyrilovi a Metodovi, LW – Limbach 2014, Ján Hus – Posolstvá stále živé, Vyslanec mieru 2016, Martin 
Luther 500 rokov reformácie a projektu UNESCO – Art Camp Malta 2017. Tiež sa zúčastnil projektu Slovenskej pošty na vytvorenie návrhu poštovej známky. Svojimi dielami 
podporil viaceré benefičné podujatia. Venuje sa aj ilustrátorským aktivitám a v ostatnej dobe tvoril litografie. Tvorivé aktivity viedly maliara k viacerým individuálnym  
a spoločným výstavám na Slovensku aj v zahraničí. Je držiteľom viacerých ocenení. Jeho diela možno nájsť v galériách, aj v súkromných zbierkach na Slovensku a v zahraničí. 
„Pre maliarsku tvorbu je charakteristická krajinomaľba a mestské motívy. Sú to nielen ulice, trhy ale aj večerné nálady mesta. Večerný dážď, blikajúce svetlá a chodiace tiene  
v týchto obrazoch to je pravá impresia, vizuálny a zmyslový zážitok. V týchto dielach je aj symbolika, téma prírody, hudby, aj biblických príbehov či odkaz predkov“ (Dr. Bohumír 
Bachratý). 

Peter Hargaš was born in 1951 in Bratislava where he is still living and working. Under the guidance of the PhD. Ľuboslav Moza he graduated from the studies „History of 
Art“ at the UTV UK in Bratislava. At present, he is a member of the civil association ARTEM o.z., Divergence Group, ARTKLUB SAROR and an association of artist „Art friendly“. 



He prefers techniques of oil and acryl painting or combination both of them as well. His painting technique gives the power to his images which may be characterized as  
a spontaneous even an expressive realism with elements of abstraction. Peter Hargaš participated in projects „The painted equator“, „Summer Workshop“ in Limbach, „Ján 
Hus – Still alive messages“, „Ambassador of peace 2016“  and the last one „UNESCO – Art Camp
Malta 2017“. He participated also in the Slovak Post project to create a new design of Postage stamp. Peter Hargaš supports various benefice events and he works on various 
illustration activities. His paintings are placed in various galleries and a lot of them are part of private collections in Slovakia and abroad. 
„His artwork is characterized by landscapes and urban motifs, not only streets and markets but also moods of the city. The evening rain, flashing lights and walking shadows 
in his paintings is the real impressionism and it all provides a great visual and sensual experience. In his artwork it is possible to find the symbolism, the theme of nature and 
music or biblical stories and ancestral messages as well“. (Dr. Bohumír Bachratý).
Kontakt: e-mail: hargas.peto@gmail.com www.peterhargas.sk

Lenka Herzogová
Výtvarnice /malba, grafika, textil /, pedagožka. Narozena 8. srpna 1964 v Chebu, CZ. V roce 1987 vystudovala výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem.  
V letech 2003-18 působila na Střední uměleckoprůmyslové škole v Karlových Varech, vedla ateliér Oděvního designu. Od roku 2009 externě vyučuje na Katedře výchov 
uměním, Pedagogická fakulta, Universita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ve své prostorové i užité tvorbě kombinuje různé malířské, grafické a textilní techniky 
a postupy. Obrazy a objekty pak vznikají vzájemným propojením odlišných přístupů. Ráda pracuje se šablonou, která je pro ni výzvou a zároveň cestou k nekonečné řadě 
zajímavých struktur. Jedná se o neustálé hledání nových forem výtvarného vyjádření. Náměty čerpá ze svého okolí, nejčastěji při oblíbených toulkách přírodou. Její tvorba má 
dvě polohy. Jedna je černobílá a druhá barevná, nejspíše ovlivněná dlouholetým působením v zemích Orientu. Linii vytváří nejen kresbou, malbou či otiskem, ale také ručním 
či strojovým prošitím. Své dílo představila veřejnosti prostřednictvím řady samostatných a kolektivních výstav jak doma, tak v zahraničí.

Artist/painting, graphics, textile / and Tutor. She was born on 8th of August, 1964 in Cheb, Czech Republic. Graduated from Pedagogical Faculty in Usti nad Labem, majoring 
in arts, and has worked as a tutor in the field of arts since then. She currently teaches art subjects at the Secondary school of arts in Karlovy Vary and leads a studio of textile 
design there. Since 2009, she has taught as an external tutor at the University of Jan Evangelista Purkyne in Usti nad Labem, School of Art Education, Pedagogical Faculty. 
She combines variety of painting, graphics and textile techniques and procedures in her spatial and applied practice. Paintings and objects are thus created as a mutual 
connection of various approaches. She likes to work with template, which is a challenge for her and carrier for endless amount of interesting structures at the same time. She 
deals with never-ending search for new forms of an artistic expression. She inspires herself in her own surroundings, mostly in her favorite wandering in nature. Her work 
has two levels. The first is black and white and the second is colorful. The latter is probably influenced by long-term work in the Oriental countries. She creates line not only 
by means of drawing, painting or imprint, but also by machine or hand sewing. She displayed her work to the general public at individual expositions and also at shared 
exhibitions be it domestic or international ones.
Kontakt: e-mail: lenka888@centrum.cz

Eva Heřmanská
Akad. malířka Eva Heřmanská, narozena 19.6. 1950. Studia: 1965 – 69: Výtvarná škola Václava Hollara, Praha, 1969 – 1975: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Ateliér užité 
malby. Profesní zaměření: malba smaltem na oceli a mědi, olejem, akrylem, kresba, ilustrace, objekty ze smaltovaných materiálů, práce pro
architekturu. Profesionální praxe: 1975 – 2019: 40 samostatných výstav (např. Galerie Mladé Fronty Praha, Nová síň Praha, Atrium Praha, Galerie Karolina Praha, Eersel 
Gallery II, Holandsko, Galerie KOSKA, Mnichov Německo, U Forge Gallery Boston, USA), účast na 75 skupinových výstavách v ČR i v zahraničí (Francie, Německo, Holandsko, 
Japonsko, USA) , např. se skupinami ART.I.UM, Indigo, Nové sdružení , JUV, FF16 aj. Velkoplošné realizace v architektuře: smaltové stěny např. v Nemocnici na Homolce Praha, 
foyer kina Kotva Praha, Česká pojišťovna Příbram, ZŠ v Benešově, aj. Skleněná vitráž ve stanici Metra B
Invalidovna, nástěnné malby pro hotely Park hotel a Olympik v Praze. 

Atelier of Monumental painting. Professional specialization: Enamel painting on steel and copper base, oil and acrylic painting, drawing, illustrations, 3D enameled objects 
and monumental compositions for architecture in enamel, acrylic and glass vitrail. Professional praxis: 1975 – 2019: 40 solo exhibitions (e.g. in Galerie Mladé Fronty Prague, 
Nová síň Prague, Atrium Prague, Galerie Karolina Prague, Eersel Gallery II Holland, Gallery Koska Munich Germany, U Forge Gallery Boston USA ). 75 group exhibitions in 
Czech Republic and abroad (France, Germany, Holland, Japan, USA) , for example with groups ART.I.UM, Indigo, Nové sdružení , JUV, FF16 aj. Murals for architecture: Enamel 
compositions e.g. for Hospital Homolka Prague, Cinema Kotva foyer in Prague, Czech Insurance company Česká pojišťovna Příbram, School in Benešov, etc. Glass vitrail for 
underground station Invalidovna in Prague, Acrylic wall paintings in Hotels Park hotel and Olympik in Prague.
Kontakt: Fr. Křížka 21, 170 00 Praha 7, mobil: 737 315 615, e-mail: eva.hermanska@volny.cz Internet: www.volny.cz/eva.hermanska, www.artumgallery.com 

Ladislav Hodný
Narodil se v roce 1943 v Týně nad Vltavou. U svého otce Ladislava Hodného se vyučil knihařem. Absolvoval Učňovskou školu knihařskou v Novém Jičíně a Střední 
uměleckoprůmyslovou školu v Brně u profesorů Karla Langra, Jindřicha Svobody a Jaroslava Lukeše. Samostatné výstavy: Malá galerie Čs. spisovatele, Praha.
Krajská knihovna, České Budějovice. Galerie D, Praha. Galerie ART CLUB, Týn nad Vltavou. Vídeň. Galerie M Luzern, Švýcarsko. Městská galerie, Milevsko.
Kostel sv. Marka, Soběslav. Městské muzeum, Vodňany. Je členem těchto spolků a skupin: Svazu českých výtvarných umělců, Book Art Center v New Yorku
(USA). Od roku 1989 je členem Designer Book Binders v Londýně (Anglie) a od roku 1991 členem Jednoty umělců výtvarných a členem Unie výtvarných umělců
v Praze. V letech 1994 -1999 vedl Ateliér knižní vazby v oddělení grafiky na Soukromé mistrovské škole uměleckého designu v Praze.
Kontakt: Nábřeží 199, 375 01 Týn nad Vltavou, Česká republika

Ladislav Hodný, junior
Kontakt: Nábřeží 199, 375 01 Týn nad Vltavou, Česká republika



Ladislav Hovorka
Fotograf a výtvarník. Fotograf cyklů. Absolvent Akademie múzických umění, Katedry filmového a televizního obrazu, vystavuje samostatně už od roku 1973, zatím měl 53 
autorských výstav (Olomouc, Praha, Vianden - Luxembourg, Ankara – Turecko, Sofia – Bulharsko, Brémy – BRD, Galerie ART Slunečná), zúčastnil se řady společných výstav. Od 
roku 1998 pracuje také jako grafik, nejprve ve Vydavatelství VŠCHT Praha, kde působil jako hlavní grafik školy, později na volné noze, od roku 2015 také vyučuje Fotografii i 
Počítačovou grafiku, nyní na U3V při VŠE Praha. Ladislav Hovorka vynalezl a používá vlastní vizuální systém pro snímání aktu, zcela UNFOCUSED, následně pak založil skupinu 
UNFOCUSED,
sdružující umělce, zatím fotografy a malíře, s podobným přístupem k interpretaci reality, napsal Manifest UNFOCUSED. Společně se svou skupinou UNFOCUSED uspořádal 
řadu výstav, z nichž nejznámější byla BlueLine a RedLine (obě v Písecké bráně Praha), dále pak WhiteLine (v Galerii Břehovka v Praze), na všech se i autorsky zúčastnil. Pro 
realizaci tématu ROTO-MOTO spojil obě svoje profese dohromady a z fotografického aktu těhotné modelky nasvícené bodovým červeným světlem (právě vystaveném v 
kostele sv. Ignáce v Chomutově i s jeho dalšími velkoformátovými UNFOCUSED fotografiemi) vytvořil rotační obrazce s titulem „Kolem čeho se točí svět“ (vnější a vnitřní 
rotace).

Photographer and graphic designer. Photographer of cycles. A graduate of the Academy of Performing Arts, Department of Film and Television Image (FAMU), has been 
exhibiting independently since 1973, has had 53 solo exhibitions (Olomouc, Prague, Vianden - Luxembourg, Ankara - Turkey, Sofia - Bulgaria, Bremen - BRD, ART Slunečná 
Gallery), participated in a series of joint exhibitions. Since 1998 he has also worked as a graphic designer, first at the VŠCHT (ICT) Prague Publishing House, where he worked 
as the principal graphic designer of the school, later as a freelancer. Since 2015 he has also taught Photography and Computer Graphics, now at U3V (University of the 
Third Age) at the University of Economics, Prague. Ladislav Hovorka invented and uses his own visual system for capturing nude, completely UNFOCUSED, then founded 
the group UNFOCUSED, bringing together artists, photographers and painters with a simile approach to the interpretation of reality, wrote the UNFOCUSED Manifesto 
(see www.unfocused.cz). Together with his group UNFOCUSED, he organized a number of exhibitions, the most famous of which have been BlueLine and RedLine (both at 
the Písecká Gate Prague) and WhiteLine (at the Břehovka Gallery in Prague). To realize the theme of ROTO-MOTO, he combined both of his professions together and from 
a photographic nude of a pregnant model illuminated by spot red light (at the moment being exhibited in the Church of St. Ignatius in Chomutov together with his other 
large-format UNFOCUSED photographs), he created rotary paintings entitled „What the world revolves around „ (external and internal rotation).Kontakt: e-mail: ladislav.
hovorka@unfocused.cz, www.unfocused.cz

Pavel Hrdina
Narozen 29.8.1945 ve Vodňanech. Žije a pracuje v Boršově nad Vltavou a ve Vodňanech. Po absolvování SPŠ stavební byl zaměstnán jako projektant ve Stavoprojektu 
v Českých Budějovicích. Současně se zaměstnáním se věnoval reportážní a divadelní fotografii a dokumentování nově realizovaných staveb a interiérů. Později, již jako 
profesionální fotograf, se zaměřoval na technickou a reklamní fotografii. Soustavně se věnoval dokumentování soudobé architektury, interiérů a výtvarných děl. Ve spolupráci 
s významnými architekty se autorsky podílel na výzdobě veřejných i soukromých interiérů velkoplošnými fotografiemi.

Born on 29th of August 1945 in Vodňany, Czech Republic . Lives and works in Boršov nad Vltavou and Vodňany. After graduating from Secondary school of construction 
in České Budějovice worked as construction engineer in company Stavoprojekt in České Budějovice. At the same time he has been active as photographer in the areas of 
reportage, theatre, real estate and interior. Later, already as professional photographer, he specialized in technical and advertising areas. His focus was on photographic 
documentation of contemporary architecture, interiors and art. In cooperation with important architects participated in decorations of public and private interiors by large-
area photos.
Kontakt: Sportovní 438, 373 82 Boršov nad Vltavou, Česká republika, e-mail: pavel@vodnany.cz 

Hubert Huber 
Narozen roku 1956 v Gurlarn u Pasova, Dolní Bavorsko, 1978-1981 vyučen dřevosochařem, od roku 1981 nezávislý umělec, od roku 1987 1. Předseda Profesního spolku 
výtvarných umělců Dolní Bavorsko, 1988 stipendium 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”, Kunst- und Gewerbeverein (Umělecký a živnostenský spolek) Řezno, od roku 1994 člen skupiny “Kunst und Bauen” 
(“Umění a stavitelství”), BBK LV Bavorsko, od 1997 poradce Kunstvereinu Passau, 2001 nositel ceny za kulturu okresu Pasov, 2005 medaile za kulturu spolkové země Horní 
Rakousy, 2009 St. Anna-Preis Julbach, 2012 člen umělecké skupiny Parz (Rakousko), kulturní poradce města Pasova, 2013 čestná jehlice Innviertler Künstlergilde. 2015 Cena 
Brückenbauer / Stavitel mostů/ des Bavaria Bohemia e. V. 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.

1956 geboren in Gurlarn bei Passau, Niederbayern. 1978 - 1981 Holzbildhauerlehre, seit 1981 freischaffend, seit 1987 1. Vorsitzender des Berufsverbandes Bildender Künstler 
Niederbayern, 1988 Stipendium Civitella D’Agliana (Italien), seit 1988 Beteiligung und Berater bei „Kunst im öffentlichen Raum“, 1989 Mitglied der Künstlergruppe „AR 83 GE“, 
1990 Initiator und Gründungsmitglied der Produzentengalerie Passau, 1990 - 1994 Vorsitzender des BBK der Bundesrepublik Deutschland, seit 1992 Initiator und Motor für 
das „Kulturmodell Bräugasse“ in Passau, 1993 „11 x Junge Kunst“, Kunst- und Gewerbeverein Regensburg, seit 1994 Mitglied der Gruppe „Kunst und Bauen“, BBK LV Bayern, 
seit 1997 Beirat des Kunstvereines Passau 2001 Kulturpreisträger des Landkreises Passau, 2005 Kulturmedaille des Landes Oberösterreich, 2009 St. Anna-Preis Julbach (A), 
2012 Mitglied der Künstlergruppe Parz (A), Kulturbeirat der Stadt Passau, 2013 Ehrennadel der Innviertler Künstlergilde. 2015 Preis Brückenbauer des Bavaria Bohemia e. V.
Kontakt: Ringstraße 1, 94081 Fürstenzell bei Passau, Německo, tel.: +49 8502 8250, e-mail: info@huberthuber.de, www.huberthuber.de

Sabina Huber 
Akademické školení a činnosti: Výměna stipendií umělců Málaga-Passau 2019, Passau, Německo, Stipendium 2016-17, „Postgraduate Resident Artist, Fakulta výtvarných 
umění, Univerzita v Málaze, Málaga, Španělsko, 2016 Magistr „Interdisciplinární umělecká tvorba“ Fakulty výtvarných umění Univerzity v Málaze, 2013 Studium na Fakultě 
výtvarných umění Univerzity v Malaze. 



Ceny: 2011 CREARTE Cena Ministerstva kultury za instalaci „Lineas del Tiempo“ v místnosti
Robert Harvey, C.E.I.P. N Sra de la Candelaria, Benagalbón, Málaga.
ACADEMIC TRAINING and ACTIVITIES: Exchange of Artists Scholarship Málaga-Passau 2019, Passau, Germany, Scholarship 2016-17, „Postgraduate Resident Artist, Faculty 
of Fine Arts, Malaga University, Malaga, Spain, 2016 Master in „Interdisciplinary artistic production“ by the Faculty of Fine Arts of the University of Málaga, 2013 Degree by 
the Faculty of Fine Arts of the University of Málaga.
AWARDS: 2011 CREARTE Prize of the Ministry of Culture for installation „Lineas del Tiempo“ in the Robert Harvey Room, C.E.I.P. Nª Sra de la Candelaria, Benagalbón, Málaga.
Kontakt: e-mail:sabinahuber@yahoo.es

Iva Hulíková
Narozena 1976 v Českém Krumlově. Studia: Gymnázium Český Krumlov, PF Jihočeské univerzity, obor Výtvarná výchova pro základní umělecké školy, PF Jihočeské univerzity 
obor Arteterapie, pětiletý výcvik v psychoterapii SUR (Vodňanská, Pfeiffer). 
Praxe: učitelka výtvarného oboru ZUŠ Velešín, arteterapeutka v PL Červený Dvůr, vyučující arteterapie na ZSF Jihočeské univerzity, arteterapie, artefiletika Charita Kaplice.  
Ve volné tvorbě se věnuje převážně malbě.

Born in 1976 in Český Krumlov, Czech Republic. Studies: The Grammar School in Český Krumlov, 5 years training in dynamic group psychotherapy (SUR - Vodňanská, Pfeiffer), 
Art Education at The Faculcy of Pedagogics of
the University of South Bohemia, Art-therapy at The Faculcy of Pedagogics of the University of South Bohemia. Professional experience: Art school ZUŠ Velešín, Art-therapist 
in Červený Dvůr Psychiatric Hospital, Art-therapy teacher at the University of South Bohemia, Art-therapy at Kaplice Municipal Charity. Freelance artist – painter.
Kontakt: Budějovická 401, 38232 Velešín, Česká republika, ivahulikova@seznam.cz , www: ivahulikova.cz

Cecilia Chiavistelli 
Narozena 18. 8. 1957 v Poggibonsi, Siena, Itálie, žije a pracuje ve Florencii. Ve své tvorbě se věnuje malbě a plastice. Absolvovala střední školu grafického designu ve Florencii.
Date of Birth Poggibonsi, Siena, Italy 18-08-1957. Curriculum High school of graphic design in Florence. I live and work in Florence.
Kontakt: Via della Chiesa 18, 50125 Florencie, Itálie,  mobil: +39 3356 221 093, e-mail: cecilia.chiavistelli@gmail.com, www.ceciliachiavistelli.com

Jaroslav Chobot 
Narozen 1941, výtvarník, básník a performer; absolvoval studium humanitního a technického charakteru s praxí stavby tzv. „mikronových strojů“. Teorii výtvarného umění  
a literatury (poezie), si osvojoval soukromým, až disidentským způsobem, zejména prostřednictvím Prof. Graiga Wattersona v době normalizace. Výtvarné techniky  
a inovativní praxi získával přímo v ateliérech a soukromí svých tehdejších přátel výtvarníků (dost často píšících také literaturu). Po pádu totalitního režimu v Československu 
– 1989 počal svá díla volně vystavovat v galeriích a výstavních prostorách České republiky. Uskutečnil zatím na
20 samostatných výstav obrazů (olejomaleb) a objektů, zúčastnil se obdobného počtu výstav skupinových. Vydal 5 knih inovativní poezie (atomárních vět). V posledních pěti 
letech, kdy navštěvuje „magické biotopy“ v Latinské Americe (zejména v Peru), volí za své ústřední téma výtvarné práce psychedeliuzující ayahuscu. Šamany kmene Schipibo 
byl pojmenován Yschi Yoschi. 

Jaroslav Chobot (* 1941), artist, poet and performer; he graduated from a liberal arts and technical program, specialising in the construction of the so-called micron 
machines. During the period of normalization, he privately, almost in a dissident way, studied the theory of art and literature (poetry), especially with the help of Professor 
Graig Watterson (Canada). He mastered art techniques and acquired innovative experience directly in the studios of his artist friends (that often wrote literature as well). 
After the totalitarian regime collapsed in Czechoslovakia in 1989, he independently began to exhibit his artwork in galleries and exhibition rooms in the Czech Republic. So far 
he has done 20 solo exhibitions of paintings (oil paintings) and artifacts; he has participated in a similar number of group exhibitions. He has published 5 books of innovative 
poetry (atomic sentences). The last five years, when he is visits with his partner (a painter) magical biotopes in Latin America (especially in Peru), is the central theme of his 
art work psychedelical ayahusca (the magical „metafor“ of life and death). Shamans of the tribe Shipibo gave him a name Yschi Yoschi.
Kontakt: e-mail …jchobot@kabelta.cz

Pavel Klíma
Narozen roku 1971 v Táboře. Žije v Oboře u Tábora. Člen výtvarné skupiny KOSA; člen AJV; člen FF16. Ceny: Junge Kunst 2018 Passau; vítěz výtvarného sympozia ve Wijk aan 
Zee (Nizozemsko, 2012). Kurátor Galerie Malšice.

Born in 1971 in Tábor, Czech Republic . Lives in Obora near Tábor. The member of art group KOSA; the member of AJV; the member of FF16. Awards: Junge Kunst 2018 Passau; 
the winner ofart symposium in Wijk aan Zee (the Netherlands, 2012). The curator of Gallery Malsice. 
Kontakt: www.klimapavel.com

Vojtěch Kolařík 
Narozen 29. 6. 1938 ve Hvozdné u Zlína, CZ. 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 - scénografie. 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. Vojtěch Kolařík se zabývá malbou, grafikou, scénografií a ilustrací, uspořádal mnoho výstav doma i v zahraničí. Je 
zastoupen ve sbírkách v ČR, USA, Velké Británii, NSR, Rakousku, Francii, Belgii a Norsku.
Kontakt: Soběslavská 8, 100 01 Praha, Česká republika



Ivana Kotýnková
Narozena 16. listopadu 1958 v Českých Budějovicích. Po absolvování studií na Karlově univerzitě v Praze (Právnická fakulta), pokračovala ve studiu u prof. Jiřího Beránka 
(Sochařský a keramický ateliér) a ve studiu figurální kresby u prof. Borise Jirků (Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha). Od roku 1995 působí jako nezávislá malířka – 
výtvarnice a je členkou profesionálního sdružení výtvarných umělců – Unie výtvarných umělců České republiky. Jméno Ivany Kotýnkové je zařazeno do významné životopisné 
encyklopedie předních osobností České republiky, vydávané ve Švýcarsku pod názvem: „Who is Who?“ Její díla jsou zastoupena ve významných galeriích, muzeích a firmách. 
Za 25 let profesionální tvorby zrealizovala více než 80 samostatných a řadu společných výstav doma
i v zahraničí (zejména v Japonsku, USA, Francii a Dánsku).

Born on the 16 of November 1958 in České Budějovice, Czech Republic. After graduation at Charles University in Prague (Law faculty), she continued her studies by prof. Jiří 
Beránek (sculpture and ceramics studio) and studying figurative drawing by prof. Boris Jirků (Colleague of Arts Prague). Since 1995 she has been working as an independent 
painter - artist and she is member of the Professional Association of Visual Artists - Union of Visual Artists of the Czech Republic. The name Ivana Kotýnková is included in the 
significant biographical encyclopedia of prominent personalities of the Czech Republic, published in Switzerland under the title: „Who is Who?“  Her works are represented 
in major galleries, museums and busines companies. Over 25 years of professional career she has realized more than 80 solo and a number of joint exhibitions at home and 
abroad (especially in Japan, USA, France and Denmark).
Kontakt: www.kotynkova.cz, mobil +420 737 708 288

Roman Křelina
Narozen 14.5.1966 ve Vrchlabí. Studia: 1980-84 studium SPŠ stavební v Děčíně, 1984 -89 studium výtvarné katedry Pedagogické fakulty Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad 
Labem u profesorů Proška a Bartůňka, 1986 studijní stáž v Ruském Volgogradu, 1989-2005 výtvarný pedagog na Základní umělecké škole v Jirkově, 2008-2019 kurátor výstav 
Chomutovských galerií Lurago, Špejchar a kostela Sv. Ignáce. Žije a tvoří ve svém ateliéru v Orasíně u Jirkova /Chomutovsko/. Stálá výtvarná a výstavní činnost v oblasti malby, 
sochařství a grafiky. Pro svou prostorovou tvorbu využívá převážně dřevo, kámen, kov a šamot. Účastní se tvůrčích sympózií a pravidelně vystavuje. Jeho díla je možno nalézt 
v soukromých sbírkách jak v Česku, tak v zahraničí.

Born 14 May, 1966 in Vrchlabí, Czech Republic . 1980-1984 – studies at a technical college in Děčín, 1984-1989 – studies of the Arts Department of the Pedagogical Faculty of 
the J.E.Purkyně University in Ústí nad Labem under prof. Prošek and Bartůňek. 1986 – 6-month study stay in Volgograd, Russia, 1989-2005 art and craft teacher at Elementary 
School of Arts in Jirkov, 2008-2019 curator of the exhibitions at Chomutov galeries (Lurago, Špejchar and St. Ignatius Church). The artist lives and creates in Orasín near Jirkov 
in Chomutov region. Constant artistic and exhibition activities in the areas of paintings, sculptures and graphics. For his plastic creation he uses mostly wood, stone, metal 
and fire-clay. He participates at creative symposia. He also regularly exhibits his works which can be found at private collections both in Czechia and abroad.
Kontakt: e-mail:roman@krelina.cz, www.romankrelina.cz

Věra Krumphanzlová
Členka Unie výtvarných umělců, Jednoty umělců výtvarných, Nového sdružení pražských umělců. Na přelomu 70. let vystudovala v Železném Brodě Střední uměleckoprůmyslovou 
školu sklářskou (SUPŠS) a v Praze Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (VŠUP). Studovala kaligrafii (nauka o písmu) a sumii (nauka o japonské tušové malbě) na Japonské 
ambasádě a v Japonsko-české společnosti v Praze. Podílela se na celovečerním kresleném filmu „Divoká planeta“, pracovala v rozhlase, televizi, jako výtvarná redaktorka  
a kmenová ilustrátorka několika deníků a časopisů, ilustrovala cca 35 knih a učebnic, navrhla přes 100 obalů CD a MC, doga, plakáty a další. V roce 1996 - 2000 pracovala jako 
kurátorka a vedoucí galerie Chodovské tvrze v Praze, kde se podílela na realizaci cca 80 výstav významných českých i zahraničních umělců. Koncem roku 2009 získala nadační 
stipendium a absolvovala měsíční stáž v ateliéru francouzského malíře Jeana Miotte v Provence. Realizovala cca 160 samostatných výstav.

Academic paintress. Born in Prague, Czechoslovakia. Member of the Union of the Czech Creative Artists. After the School of glass-work in Železný Brod, she has graduated 
on Academy of Arts, Architecture and Design in Prague on turn of sixties and seventies. Studied calligraphy and seminaries on Japanese sumi-e (ink brush painting) at 
Japanese embassy and Japanese association in Prague. Participated on making the infiuential Czech-French coproduced animated movie La planete sauvage. Worked for 
radio broadcasting, TV, as an art specialist for several newspapers and magazines. Made illustrations for over 30 books and school-textbooks, designed over 100 titles ofCD 
and MC, many logos and logotypes, posters. Between 1996 - 2000 worked as a head manager of Chodovska tvrz - gallery in Prague. During that time, there were around 
80 exhibitions of significant artistsfi-om both Czech and abroad. Inspired and organized a lot of cultural projects. At the end of 2009 received a foundation grant and passed  
a month residency in atelier of French painter Jean Miotte in Provence (Pignans). Have had over 160 individual exibitions.
Kontakt: Augustinova 2069/4,148 000 Praha 4; mobil: +420 606 708 080; e-mail: vera@krumphanzlova.cz; www: http:// vera.krumphanzlova.cz

Eliška Malcová 
Narozena 31.1.1937 v Hradci Králové, absolvovala Střední keramickou školu v Bechyni. Po maturitě pracovala ve Výzkumném ústavu Elektroporcelán v Hradci Králové  
a v Jihotvaru Hrdějovice. Je členkou Asociace jihočeských výtvarníků. Zabývala se užitnou keramikou, keramikou pro architekturu do exteriéru a interiérů veřejných budov. 
Vystavovala na kolektivních výstavách Asociace jihočeských výtvarníků v Praze, Passově, Freistadtu a v Českých Budějovicích. Její díla se nacházejí v soukromých sbírkách 
doma i v zahraničí.
Kontakt: Lidická 52, 370 01 České Budějovice, Česká republika, tel.: +420 386 359 462

Antonín Malec
Narozen 7. 7. 1935 v Uhřínově u Velkého Meziříčí. Absolvoval gymnázium ve Velkém Meziříčí v r. 1953, Fakultu architektury a pozemního stavitelství na ČVUT v Praze v r. 
1959. Žije v Českých Budějovicích. Zde pracuje ve vlastním architektonickém a designerském ateliéru. Vystavuje doma a v zahraničí s Asociací jihočeských výtvarníků. Pracuje 
v oboru architektury, interiérů, designu, malby a užitého umění. Realizace výtvarných děl v architektuře se nacházejí doma i v zahraničí.



Born July 7th 1935 in Uhřín, he lived in Měřín in Moravia. He graduatedfi-om the grammar school (M. Fidler) in 1953, Faculty of Architecture and Civil Engineering at CTU 
in Prague in 1959. He lives in České Budějovice. Here he works in his own architectural and design studio. He exhibits at home and abroad with the Association of South 
Bohemian Artists. He works in the field of architecture, interior design, painting and applied art. The realization of his artworks in architecture are at home and abroad.
Kontakt: Zachariášova 8, 370 01 České Budějovice, Česká republika; tel.: +420 728 076 716; malec@atelier-malec.cz

Concha Mamely 
Studium na Uměleckoprůmyslové škole v Malaze, Španělsko. Studium abstrakce, hmoty, rytiny, kresby přirozeného a lidského těla; Malování v domě kultury, Fuengirola, 
Malaga, (Španělsko). 
INDIVIDUÁLNÍ VÝSTAVY: 2003 „AMADEO AMADEO“ Univerzitní rezidence Alberto Jiménez Freud „Pocta Modigliani“ Málaga (Španělsko). „Dva pěšáci koně“ (šachy) Casa 
Museo de Mijas , Malaga (Španělsko). 2012 MY DAC „TERRA DELL-ARTE“ Itálie „Naufragios“ s / p 2019 „Naufragios 2“ v Pós Vélez, Málaga (Španělsko). 
KOLEKTIVNÍ VÝSTAVY: 1992. Tvůrci a složky skupiny „La Fábrica del Milenio“ výstava „Sacáis, La Otra Mirada“ Provinční muzeum výtvarného umění „Nyní Museo Picasso“, 
1997 “současní andalusští umělci a spisovatelé” kniha editována Andalusian institutem pro ženy. 2005 Pocta Marii Zambrano „Místa, kde přestat hledat“ Museo de América 
v Madridu - Ginebra a Vélez-Málaga (Španělsko), 2008 DINA4 „TOTAL ATEDELUK MUSEUMROERMOND- HOLLAND“. 2009 DEUTSCHE INDUSTRIE NORM A4, 10 KUNSTERLER 
Kulturmodell Passau Babiera (Německo). CENY: „La Coruña. Balconadas de Betanzos „Finalista od roku 1994 do roku 2012 v soutěži Betanzos“. Španělsko 2000: Finalista 
v „Třetí edici ženského umění“ Andaluského institutu pro ženy, Sevilla (Španělsko) MUSEO-1989. Pracuje v muzeu Salvador Allende v Santiagu v Chile. 2004 práce v Muzeu 
současného umění Vélez Málaga (María Zambrano). 2012- 2013 práce v Museo Internazionale Dinamico di Arte Contemporánea (MIDAC). 

Studies carried out at the School of Applied Arts in Malaga. Spain Abstraction, Matter, Engraving, Drawing of the Natural and Human Body; Painting in the House of Culture, 
Fuengirola. Malaga. Spain). 
INDIVIDUAL EXPOSURES: 2003 „AMADEO AMADEO“ University Residence Alberto Jiménez Freud „Homage to Modigliani“ Malaga (Spain). „Two Pawns a Horse“ (Chess) 
House Museum of Mijas, Malaga (Spain). 2012 MI DAC „TERRA DELL-ARTE“ Italy „Shipwrecks“  s/p. 2019 „Shipwrecks 2“ in the Pósito Vélez Málaga (Spain). 
CLASS EXPOSURES: 1992. Creators and components of the group „The Millennium Factory“ Exhibition „Sacáis, La Otra Mirada“ Provincial Museum of Fine Arts „Now Picasso 
Museum“, 1997 „Contemporary Andalusian Artists and Writers“ Book edited by the Andalusian Institute of Women. 2005 Tribute to María Zambrano „Places to stop looking“ 
Museum of America of Madrid – Geneva and Velez-Málaga (Spain), 2008 DINA4 „TOTAL ATEDELUK MUSEUM-ROERMOND-HOLANDA“. 2009 DEUTSCHE INDUSTRIE NORM 
A4, 10 KUNSTERLER Cultural model Passau Babiera (Alemania). AWARDS: „La Coruña. Balconadas de Betanzos“ Finalist from 1994 to 2012 in the Betanzos Competition, 
Spain 2000: Work finalist in the „Third Edition of Women‘s Art“ of the Andalusian Institute of Women, Seville (Spain) MUSEUM-1989. Work at the Salvador Allende Museum 
in Santiago de Chile. 2004. Work at the Museum of Contemporary Art of Vélez Málaga (MaríaZambrano) 2012- 3 works at the Museo Internazionale Dinamico di Arte 
Contemporánea (MIDAC).
Kontakt: e-mail:conchamamely@hotmail.com

Zdeňka Marschalová
Narozena 17.11.1951 v Praze. Studia: 1967-1971 Střední odborná škola výtvarná; 1972-1978 Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér prof. Jana Smetany. Zabývá 
se malbou a kresbou, žije v Praze. SAMOSTATNÉ VÝSTAVY— VÝBĚR: 1980 Galerie mladých, Mánes, Praha; 1985 Galerie bratří Čapků, Praha; 1992 Galerie Ars Temporis, 
Klagenfurt, Rako; 1993 Městské muzeum Borna, SRN; 1994 Galerie Insula, Izola, Slovinsko; 1995 Galerie Fronta, Praha; 1996 Umění z Prahy, Městská galerie Wettingen, 
Švýcarsko; 1998 Galerie Schlůssel, Unterehrendingen, Švýcarsko; 1999 Kunstpavillon, Oberndorf bei Salzburg; 2000, 2002
Galerie Fronta, Praha; 2003, 2006 Galerie Vyšehrad, Praha; 2009 Divadlo v Mariánských lázních a jiné. ÚČAST NA SPOLEČNÝCH VÝSTAVÁCH- VÝBĚR: 1982-1992 účast na 
společných výstavách v galerii Kruh, Kostelec nad Černými lesy; 1984 Gallery H-Circle, NISHIVOMIYA, Tokio, Japonsko; 1988 Setkání Praha - Berlín, výstava mladých autorů; 
1989 14 v Lidovém domě, Praha; 1991 Art Basel 91, Švýcarsko; 1992 Chléb a víno, Galerie Minoritů, Graz, Rakousko; 1994 Čtyři z Lukášovy zahrady, Dům umění, České 
Budějovice; 1995 Meditace, Galerie Minoritů, Graz, Rakousko; 1996 XXX. mezinárodní EX-TEMPORE, Piran - čestné
uznání; 1997 Signály a interference, AFTEC, Technické muzeum, Praha a jiné. Výstavy s Novým sdružením pražských umělců — Galerie Mánes; Strahovský klášter, galerie Nová 
síň; Novoměstská radnice; 1992 Pobyt a účast na klausuře Chléb a víno, Galerie Minoritů, Graz; členka Frauenforum —Německo; členka Asociace jihočeských výtvarníků. 
Zastoupena ve sbírce NG Praha, v mezinárodní sbírce v Lidicích; v Galerii Minoritů v Grazu, ve sbírkách měst Klagenfurtu, Borny, Wettingenu a Ballerupu a v soukromých 
sbírkách doma i v zahraničí.

Born 17. 11. 1951 in Prague, Czech Republic. Studies: 1972-1978 Academy of Fine Arts, Prague. Lives and works in Prague. SOLO EXHIBITIONS— selection: 1980 G a lle ry Of 
Young, Prague; 1985 Gallery Of Čapek Brother, Prague; 1992 Vltavín Gallery, Prague Ars Temporis Gallery, Klagenfurt, Austria; 1993 Kelly s Gallery, Edinburgh;
1994 Pod Klanem Gallery, Postrojna, Slovenie Insula Gallery, Izola, Slovenie; 1995 Fronta Gallery, Prague; 1996 Town Gallery, Wettingen, Switzerland; 1998 Vyšehrad Gallery, 
Prague; 1999 Kunstpavillon in Oberbdofr, Austria; 2000, 2002 Fronta Gallery, Prague; 2003, 2006 Vyšehrad Gallery, Prague; 2009 Pupilla Gallery, Reutlingen, Germany etc. 
GROUP EXHIBITIONS — sellect: 1980-1990 Exhibitions in Gallery H, Kostelec; 1986 NISHIVIOMYIA Gallery, Tokyo, Japan — Gallery H-CIRCLE; 1987 Meeting Prague — Berlin, 
exhibition of zouny artists; 1990 Popular House, Prague; 1992 ULUV Gallery, Prague Brad And Wine, Gallery of Minorits, Graz, Austria; 1994 House OfFine Arts, České 
Budějovice; 1996 Europe— Affinities Divined, Old Royal Palace, Prague; 1997 Signals And Interference, National Technical Museum, Prague etc. 1992 WORKSHOP - Bread 
And Wine, Gallery of Minorits, Graz, Austria AWARDS: 1979 Czech Fine Arts Fund Award and Association of Czech Artists Award; 1995 Honest Appreciation of XXX.EX — 
Tempore, Piran Slovenie; Member ofAssociation South Bohemia Artists and of FRAUENFORUM, Germany. Her paintings are represented in National Gallery in Prague, and in 
tlen and city collections in Graz, Klagenfurt, Wettingen, and Borna, and in private collections home and abroad.
Kontakt: Nešporova 575, 149 OO Praha 4; e-mail: z.marschalova@emaiLcz

Miroslav Marschal
Narozen 15.2.1947 v Praze. Studia: Akademie výtvarných umění v Praze. Pracuje a žije v Praze. Samostatné výstavy - výběr: 1978 Kladno; 1990 Galerie Zlatá Lilie, Praha; 
1993 Kelly s Gallery, Edinburgh; 1996 Galerie města Wettingen, Švýcarsko; 1998 Galerie Schenker, Luzern, Švýcarsko; 1999 Galerie Borsky, Ženeva, Švýcarsko; 2012 Galerie 



Husinecká, Praha; 2015 Stift Eisgarn, Austria. Společné výstavy - výběr: 1980-1990 účast na společných výstavách v galerii H, Kostelec; 1986 NISHIVIOMYIA, Gallery, Tokyo, 
Japan — Gallery H-CIRCLE; 1989 Lidový dům, Praha; 1992 Galerie ULUV,“ Praha; 1994 Čtyři z Lukášovy zahrady, Dům umění, České Budějovice; 2002 Kulturhalle Tübingen, 
výstava šesti autorů Nového sdružení pražských umělců; 2002-2013 výstavy s Novým sdružením pražských umělců; 2014, 2015, 2016,2017 Intersalon. Člen Asociace 
jihočeských výtvarníků. Ocenění: čestné uznání ve výtvarné soutěži pořádané španělskou společností BARCELLO. Jeho obrazy jsou zastoupeny ve sbírce Národní galerie  
v Praze, v galerii města Wettingen a v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.

Born 15.2.1947 in Prague, Czech Republic. Studies: Akademy of Fine Arts, Prague. He works and lives in Prague. SOLO EXHIBITIONS — sellection: 1978 Kladno; 1990 Golden 
Lilly Gallery, Prague; 1993 Kelly´s Gallery, Edinburgh; 1996 Gallery of Town Wettingen, Switzerland; 1998 Schenker Gallery, Luzern, Switzerland; 1999 Borsky
Gallery, Genova; 2012 Husinecká Gallery, Prague; 2015 Stift Eisgarn, Austria. GROUP EXHIBITIONS— sellection: 1980 — 1990 exhibitions in Gallery H, Kostelec; 1986 
NISHIVOMIYA Gallery, Tokyo, Japonsko — Gallery H- Circle; 1990 Popular House, Prague; 1992 ÚLUV Gallery, Prague; 1994 House ofFine Arts, České Budějovice; 2002 
- Exbition of six members of New Assotiation Of Prague Artists, Tübingen, Germany; 2014, 2015, 2016,2017 Intersalon, South Bohemia. Participation in more than 20 
exhibitions with New Association Of Prague Artists. Member of Association of South Bohemia Artists. 1994 Honest appreciation of Spain Company BARCELLO. His paintings 
are represented in the National Gallery in Prague, in Town Gallery Wettingen and in private collections home and abroad.
Kontakt: Nešporova 575, 149 OO Praha 4, Česká republika, tel.: +420 721 872 345; e - mail: marschal@volny.cz

Miroslav Mužík 
Narozen 24.06.1999. Pracovní zkušenosti: 14.5. - 25.5. 2018 David Peltán student na praxi Focení a natáčení reportáží, z kulturních akcí, pro portál kulturne.com. 5.11. 
- 16.11. 2018 Studio FILMOFON - Jan Míka student na praxi Střih a postprodukce krátkých filmů, reklam, videí apod. Vzdělání: 2015 - 2019 SOŠ Multimediálních studií 
Poděbrady. Multimédia - Všechna odvětví multimédií od animace, přes audiovizi až po fotografii. Maturitní zkouška – film, fotografie, grafický design. Zájmy a záliby - filmy, 
fotografování, grafický design, hudba, umění - členem Asociace jihočeských výtvarníků (od roku 2018). 
Ceny: 3. místo v soutěži MUS (2016 - 2017) - ocenění za umělecký dojem v soutěži MUS (2017 - 2018) - cena diváka a cena poroty v soutěži OFF Poděbrady (2018) - 2. místo 
v soutěži MUS (2018 – 2019) - Výstava AJV, galerie Dolní Brána, Prachatice - Účast na festivalu Prima Sezona (2019), Náchod.
Kontakt: Radenín 86, 391 20 Radenín, Česká republika, tel.: +420 725 303 799, e-mail: miroslavmuzik.foto@gmail.com 

Liviu Nedelcu
Narodil se 26. 2. 1962 v Petresti - Bacau v Rumunsku. Studia: 1985 - Konzervatoř „ G. Enescu“ lasi, Fakulta hudby a umění, obor malby u profesora Dana Hatmanu; 2006 
získání titulu PhD na West University v Temešváru, Fakulta umění a designu. Členství: od roku 1990 člen Unie výtvarných umělců Rumunska (UAP) v Bukurešti, obor malba; od 
roku 2010 člen Mezinárodní asociace profesionálních umělců. Přednáší na Univerzitě „Dunarea de Jos“ - Fakulta umění, Galati. V letech 1984 - 2015 se účastnil každoročních 
skupinových výstava bienále v Rumunsku. Ocenění: 1990 - 2. cena, „Voronetiana“ - Suceava; 1993 – cena UAP v Rumunsku na „ Moldavských salonech“; 1994 - cena UAP  
v Moldavské republice na „ Moldavských salonech“ a jiné.

Liviu Nedelcu (b. 1962, Bacau, Romania) lives and works in Focsani.Together with Alexandra 77tu, Liviu Nedelcu started a series of exhibitions with leading Romanian 
contemporary artists in Focsani. Almost a decade ago, he undertook the organization of an artistic residence in a mountain resort, in Vrancea county, Romania. 
„Liviu Nedelcu employs a wide range ofpictorial techniques, subjecting them to an impatient desire ofcommunication of a deep seated horizon. In the same time, Nedelcu 
develops a subtle conceptual process, encompassing a series of cultural exigencies. The prominent persistence of a level of sensation, which sometimes reaches expressionist 
intensities, strikes the viewer through the spontaneous boisterous brushstrokes, as well as through the chromatic accents which outline the shapes. The accents do not play 
Just a constructive direct role, they are linked to an energetic release, underpinning a discourse which unfolds simultaneously with the figurative construction. The figurative 
structure points towards a system of references with historical characters or focuses on autobiographical recollections. In some cases, the pictorial discourse is extended by 
textual excerpts — titles, character´s  names, fiagments of thoughts, enriching and deepening the conceptual construction of the painting“. (Constantin Prut — Dictionary of 
Modern and Contemporaty Art).
GRADUATED: The Academy of Fine Arts, Iasi, 1984. RECEIVED: PHD fi-om The West University of Timisoara. LECTURER: Academy of Fine Arts, Galati. Solo shows: He had 
numerous solo shows in different venues in Romania (Museum of Romanian Literature, Bucharest; The International Cultural Centre, Bacau; Cupola Galleries, Iasi; ART Point 
Gallery, Bucharest; Senso Gallery, Bucharest; The House ofArt Galleries, Bucharest; National Museum of Art, MD (Moldova), The Village Museum, Bucharest). Group shows: 
He joined group exhibitions, biennales organized in Romania (Bucharest, Arad, Iasi, Cluj, Oradea, Timisoara) but also abroad (Czech Republic, Netherlands, Moldova, France, 
the Republic of Turkey, Germany, Poland, Finland, USA, Sweden).
Kontakt: Golesti, Str. Pionieri 8, Jud. Vrancea, Romania ZIP/Postal code 627150; e-mail liviu1962@yahoo.com;  www.liviunedelcu.com

Miroslav Novotný
Narozen 15. 2. 1955 v Českých Budějovicích. Studia: 1974 - 1980 Fakulta architektury ČVUT Praha. Věnuji se tvorbě reliéfů a volných plastik i solitérních
interiérových realizací, například vstupní partie budovy Státního archivu v Českých Budějovicích, reliéf ve vstupní hale Krajského úřadu v ČB (spolu s ak. sochařem T. Prollem), 
dělící stěny a dveře v soukromých objektech. Využívám vlastní techniku tvarování a tvrzení kůže. Vystavuji od roku 1980 na mnoha autorských i skupinových výstavách doma 
i v zahraničí. Jsem členem Asociace jihočeských výtvarníků.

Miroslav Novotný was Born February the 15th in České Budějovice, Czech Republic. Studies: 1974 -1980 The Faculty of Architecture, Czech Technical University in Prague. I 
create reliefs andftee plastiques, even solitaire interior realisations, for example the hallway of the National Archives in České Budějovice, relief in the foyer of
Regional Office in České Budějovice (with academical sculptor T. Proll), dividing walls and doors in private buildings. I use my own technique of shaping and hardening leather. 
I have been exhibiting since 1980 on many artist and group exhibitions in the Czech Republic and abroad. I am a member of the Association of South Bohemian artists.
Kontakt: Havlíčkova 1323/6, 370 01 České Budějovice; Česká republika; tel.: +420 391 000 491, mobil: +420 606 806 113; www.atelnovotny.net



Vít Vavřinec Pavlík
Vít Pavlík se narodil roku 1976 a na Jihočeské univerzitě vystudoval obor Učitelství pro umělecké školy. Je ředitelem Základní umělecké školy ve Volarech a předsedou Asociace 
jihočeských výtvarníků. Na umělecké scéně působí od roku 1999, svá díla prezentuje na výstavách v České republice, Německu, Rakousku, Francii, ale i USA. Inspiraci pro 
svou tvorbu nachází v rázovité krajině Šumavy. Ve svých obrazech se oprostil od věcného zobrazování skutečnosti, přesto lze v abstrahovaných tvarech a dynamických tazích 
štětcem vnímat v jeho tvorbě neoblomnou sílu přírody. Kromě kresby a malby se věnuje také projekční fotografii.

Vit Pavlik was born in 1976 and graduated from the University of South Bohemia in the art pedagogy. He is director of the Art School in Volary and chairman of the Association 
of South Bohemian artists. Active on the art scene since 1999, presenting his works on exhibitions in the Czech Republic, Germany, Austria, France, but also in the US. The 
inspiration for his work would be a characteristic countryside of Šumava Mountains. In his paintings he liberated himselffrom material depiction of reality, but relentless force 
of nature can be experienced in his abstract shapes and dynamic brush strokes. Besides drawing and painting, he also mastered designingphotography.
Kontakt: 5. května 150, Volary 38451, Česká republika; tel: +420724792799; email: vitpavlik@vitpavlik.cz; www.vitpavlik.cz

Tomáš Pergler
Narozen 22. 8. 1960 v Praze. Vystudoval Karlovu universitu v Praze. Od roku 2014 je členem výtvarné skupiny Etcetera... a Asociace jihočeských výtvarníků. Od roku 2009 je 
kurátorem pražského výstavního prostoru Husova 6. Od roku 1998 pracuje na pražské Akademii výtvarných umění. Více než 55 samostatných výstav v Čechách a v zahraničí. 
Sochařská sympozia a mezinárodní projekty: Jeruzalém (Izrael) 2001, Veltrusy 2003 a Sv. Jan pod Skalou 2004 (ČR), Mugla (Turecko) 2010, Diisseldorf (Německo) 2011, Eisgarn 
(Rakousko) 2011+2015, Kolín (ČR) 2012+2014+2016, Štětí (ČR) 2013, Volary (ČR) 2017. Publikace:
Outsider (2009); Knihovníkův poslední Ráj (2010); Pozdrav z Perglasu (2014). Svými díly je zastoupen v českých a zahraničních soukromých a veřejných sbírkách.

Scupltor. Born 22.8. 1960 Prague, Czech Republic. Graduated at the Charles University in Prague. Since 2014 member of the AJV and the EtCetera group of art. From 2009 year 
„Husova 6“ Prague gallery exhibition programme curator. Since 1998 year he works at the Academy of Fine Arts in Prague. More than 55 solo exhibitions in Czech Republic 
and foreign countries. Art symposiums, workshops and international projects: Jerusalem (Israel) 2001, Veltrusy (CR) 2003, Sv. Jan pod Skalou (CR) 2004, Mugla (Turkey) 2010, 
Diisseldorf (BRD) 2011, Eisgarn (Austria) 2011+2012+2015, Kolín (CR) 2012+2014+2016+2018, Štětí (CR) 2013, Volary (CR) 2017.
Kontakt: http://tomaspergler.cz//, e-mail: TPergler@seznam.cz 

Karel Peřina
Narozen 18. května 1948 v Praze. Studia: FFUK, VŠUP Praha. Učil se na několika ústavech, mimo jiné kameničinu v Hořicích, studoval vědy výtvarné na školách vysokých  
v Praze, pracoval leckdy a leckde včetně novinařiny, reklamy, propagace, i doma za šajbou, i za kuchyňskou linkou a již mnoho let kreslí s pacienty nemocnice v Bohnicích jako 
arteterapeut, střídaje tvůrčí pobyty ve svých dílnách v Praze i v Divišově. Do roku 2004 jeho díla spíše sledovala plastičnost hmoty v kameni, dřevu, cementu, zatímco dnes 
dává přednost prostorové kresbě svářeným železem, odrážející moudra v první části knihy knih, které až neskutečně jasnovidně pomíjivost života lidského mapují. Pracoval  
v mnoha městech českých, německých, rakouských na sochách figurálních, představil některá svá díla v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Týně nad Vltavou, Ostravě, Českém 
Krumlově, Rakovníce, Jihlavě atd., někdy i v cizině ve Vídni, Linci, Budapešti, Bukurešti, Bacau, Florencii, New Yorku i leckams jinam věci vezl, ale nikdy sobě poznámek o tomto 
nečinil, a protože paměť lidská je chabá, je nemožné nějaký přesnější výčet učiniti. 
Kontakt: U Průhonu 44, Praha 7, Česká republika; tel.: +420 721 522 835; e-mail: k.perina@centrum.cz

Petr Pfleger
Narozen 6. 2. 1950 v Protivíně. 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 ateliéru profesora Oldřicha Oplta, zároveň absolvoval pedagogické studium, 1982 výměnný pobyt na National Hoger Institut 
voor Schone Kunsten v belgických Antverpách). Věnuje se malbě, kresbě, ilustraci a grafice. Člen Asociace jihočeských výtvarníků. Od roku 1983 7 samostatných výstav v Česku, 
účast na 45 kolektivních výstavách v Česku a zahraničí (Bulharsko, Francie, Německo, Rakousko a účast na 11 malířských sympoziích v Česku a zahraničí (Bulharsko, Německo). 
Realizace grafického designu obalů a ilustrací. Zastoupen ve veřejných a soukromých sbírkách v Česku a zahraničí (Bulharsko, Německo, Rakousko, Rusko, Švýcarsko, USA).
Born 6. 2. 1950 in Protivín, Czech Republic. Graduated from Comprehensive Secondary School in Písek (maturita - school leaving exam 1969), Secondary School of Art in 
Prague (maturita 1971) and Academy of Fine Arts in Prague (graduate examination 1983 in prof. Oldřich Oplt studio, simultaneously he completed pedagogice studies, 1982 
educational exchange at Nationaal Hoger Institut voor Schone Kunsten in Antwerp, Belgium). He engages in painting, drawing, illustrations and graphic arts. Member of 
the Association of South-Bohemian Artists (Union of Visual Artists CR). Since 1983, 7 independent exhibitions in the Czech Republic, participation in 45 joint exhibitions in 
the Czech Republic, as well as abroad (Bulgaria, France, Germany and Austria), and participation in 11 painting symposia in the Czech Republic and abroad (Bulgaria and 
Germany). Implementation of graphical design ofpackaging and illustrations. Represented in public and private collections in the Czech Republic and abroad (Bulgaria, 
Germany, Austria, Russia, Switzerland, and th USA).
Kontakt: Mírová 317, 398 11 Protivín, Česká republika; tel.: + 420 382 252 593; e-mail:ppfieger@seznam.cz

Milan Pokorný
Milan Pokorný se narodil v roce 1959. Vzdělání v oborech výtvarných se mu dostalo od docenta Jaroslava Kříže a odborného asistenta Rudolfa Riedlbaucha v Ústavu výtvarné 
tvorby Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Další náhled i orientaci získával na seminářích Jiřího Ševčíka. To ovlivnilo jeho následné životní 
putování za uměním - nejprve do Divadla na Vinohradech a poté k Československým cirkusům a varieté. Od roku 1992 pracuje v polygrafii. Jeho práce jsou zastoupeny 
převážně v soukromých sbírkách v Čechách, Anglii, Francii, Austrálii, Řecku a Německu. V letech 2012 až 2016 byl členem Nového sdružení pražských umělců. V roce 2017 byl 
přijat mezi členy Asociace jihočeských výtvarníků a volného sdružení umělců FF16. V roce 2018 byl přijat mezi členy Jednoty umělců výtvarných.

Milan Pokorný was boru in 1959. He received his education in the arts in the Institute of Fine Arts at the Faculty of Architecture of Czech Technical University in Prague 



under the guidance of professor Jaroslav Kříž and assistant professor Rudolf Riedlbauch. He gained further knowledge and understanding through lectures taught by Jiří 
Ševčík. These experiences infiuenced his subsequent lifejourney which in pursuit of art first led him into the Vinohrady Theatre and Tater into Czechoslovakian circuses and 
vaudevilles. He has been working in the printing industry since 1992. His works can be found mostly in private collections in Czech Republic, England, France, Australia, 
Greece and Germany. Member ofNew Association ofPrague Artists between 2012 and 2016, in 2017 he became a member ofAssociation ofSouth Bohemian Artists as well as  
a member offree association ofartists FF16. In 2018 he became a member of Union ofCreative Artists.
Kontakt: Bajkalská 10, 100 00 Praha 10, Česká republika; tel: +420 607 742 238; milanpokora@gmail.com; www.milan-pokorny.cz

Karel Prášek
Narozen 20. 5. 1950, Ohrobec, CZ. 1966-70 studium na Ecole Nationale Superieur des Beaux-Arts v Paříži (EBA); 1967 účast na Salonu francouzských umělců; 1968 přijat do 
malířského ateliéru Gustava Singiera (na EBA), začíná pracovat s akrylovými barvami, současně navštěvuje Beaux-Arts v St.Ouen (předměstí Paříže) obor grafiky, kolektivní 
výstavy, setkání s J.Helionem; 1970 první prodané obrazy u G. Caputo v „Galerie de France“ z výstavy „12 malířů ateliéru Gustava Singiera“ v Paříži; 1971 nepřijat na pražskou 
Akademii; 1977 1. povolená samostatná výstava doma v Divadle v Nerudovce; 1982 samostatná výstava
v Niortu ve Francii, kde J.Helion píše text do katalogu; 1984 ateliér v Holandské ul. v Praze; 1985 tvůrčí kontakt s Galeriemi „Espace 31“ a „Michel Broomhead“ ve Francii; 1989 
v březnu přijat do ČFVU; zanesen do Akounova seznamu malířů ve francouzských galeriích; 1994 - 2015 členství ve skupině Nové Sdružení pražských umělců; 1998 zvláštní 
cena za celostátní soutěž — „PF 1998“; 2005 spolupráce s arch.Göpfertem ml. - počátek realizací nástěnných maleb barvami fy Brillux; 2006 projekt Mona Lisa 2006 (celkem 
10 výstav v Evropě), první sympozium „ Olšany Color 4+4“ na Farmě Bolka Polívky; 2011 stěhování z Prahy do Božejova (okr Č.Budějovice); 2013 projekt Galerie La Femme 
v Praze: Praha-Villars-Konstanz. Sympozium + výstava na radnici v Konstanz; 2014 nový atelier v Praze na Bohdalci,...Instalace obrazu „Konstanz - č.2“ na radnici v Kostnici. 
Přijat do spolku Jednota umělců výtvarných v Praze; 2015 Členství v Asociace jihočeských výtvarníků, Projekt 10 Pražských umělců v Chamalieres (Francie), který byl faktickým 
základem skupiny „FF16“. Poslední výstava v galerii NS s Vl.Bokem, odchod z NS. 2016 - výstavy k “50 let malby“: KIC-Nové Hrady, Galerie Atrium Praha 3, KD-Zvole, Galerie 
Nová Síň v Praze a Zámecká galerie Holešov, 2017 - 1.výstava skupiny „FF16“ v Ambitu Frant. kláštera v Praze - spoluzakladatel s Š. Součkovou a P. Talichem, Sympozium 
Trnava „Imago Anima“ GFÚ - AV Spořilov, 2018 - zvolen za předsedu JUV. Le Havre Gal.La Glaciere - Francouzsko - české setkání Fr. institut v Praze, Francouzsko - české setkání 
Nová Síň - 120 let Jednoty umělců výtvarných. Od roku 1967 do dneška se zúčastnil 389 výstav, z toho 95 autorských.
Kontakt: Božejov 2, 374 01 Trhové Sviny, Česká republika; tel.: +420 604 386 486; e-mail: atelierprasek@centrum.cz

Zdeněk Přibyl
Narozen 1. 9. 1949 v Táboře, CZ. Studia: Univerzita Karlova v Praze - výchova a vzdělávání dospělých -1992, Škola výtvarné fotografie při SPŠ grafické v Brně, profesoři 
K.O.Hrubý. J. Vávra, M. Borovička – 1978. Věnuje se výtvarné fotografii se zaměřením na fantazie. Člen AJV od r. 2017. Účast na výstavách - Zagreb, Diafon Opava, Pasov, 
České Budějovice, Lorien (Francie). Ocenění - dvojnásobný vítěz Diafonu Opava v kategorii diapozitivů a ozvučených diaseriálů. 

Specification of creator: born 1. 9. 1949 in Tábor, Czech Republic. Studies: Charles Univerzity of Prague - andragogy – 1992, SPŠ of graphic, Brno, Prof. Karel Oto Hrubý, 
Jaroslav Vávra, Milan Borovička – 1978. Fine and conceptual photography. Member of AJV (Asotiation of southbohemian creators) from 2017. Participation of exhibition 
- Prague, Zagreb (Croatia), Passau (Germany), České Budějovice, Lorien (France), Florencie (Italy). Ewards: Double winner of Diafon Opava (competition for colour slides of 
Czechoslowak Republic).
Kontakt: Náměstí Přátelství 688, 383 01 Prachatice, CZ, tel.: + 420 607 640 368, e-mail: fotografik@seznam.cz, www.prachatickonews.cz

Božena Pýchová
Narozena 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 činnosti se nejdříve věnovala textilnímu tisku. Později, ve spolupráci s mnohými architekty, aplikovala textilní tisk 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.
Kontakt: Na Truhlářce 38, 180 00 Praha 8, Česká republika, e-mail: vladimir.pycha@volny.cz

Verónica Romero
Experto Universitario en Teoría Estética y Arte Contemporáneo, Universidad de Málaga. Taller plástico en „Kulturmodell“, Passau-Baviera, Año 2007. Taller plástico en 
„Kulturmodell“, Passau-Baviera, Año 2005. I Curso de Arte Contemporáneo „Hablando de Arte“,CAC Málaga. „Experiencias Mixtas“, módulo de artes plásticas, Área de 
Juventud y Deportes, Excma. Diputación de Málaga. Formación: Composición, dibujo y técnicas de pintka. EXPOSICIONES INDIVIDUALES:  Sala del Pósito Vélez Málaga, 
Mayo 2018 - Ateneo de Málaga, Octubre 2017 - Museo de Arte de Nogales,Nogales - Sonora, México, Abril 2016 - Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, 
Energie und Technologie Munich, Semana Europea de la Cultura, marzo 2015 - Colegio de Odontólogos, Málaga, Julio 2011 - Archivo Municipal Málaga, Marzo-Mayo 2011 
- Produzentengalerie Passau (Alemania), Octubre 2010 – MIDAC, Belfote del Chienti – Italia, Mayo 2009 - Casa Museo Mijas, Marzo 2008 - Galería Orfila, Madrid, Mayo 
2007 - Casa Museo de los Colarte Antequera ( Málaga ), Febrero 2007 - L5, Roermond Paises Bajos, Agosto 2006.
Kontakt: Málaga España Taller /Studio: C/ Calderería Nº 7 - 5ª – 2 - C.P. 29008 – Málaga, España/Spain. www.veronica-romero.com, tel. (0034) 619 85 19 34, e-mail: 
veronica@veronica-romero.com 

Vasile Sarca 
Narozen 20. 5. 1958, Braila, Rumunsko. Absolvoval Univerzitu v Bukurešti v 1980. Pracoval v diplomatických službách. Výstavy: Bukurešť, Braila, Praha, Tábor, Galati, Brusel, 
Benátky.



Born on May 20, 1958 in the city of Bráila/Romania, he graduated the Polytechnic University of Bucharest in 1984. After he completing his studies, he Works a stint as  
a researcher in the field ofapplied mathematics thenjoined the world of diplomacy. During his foreignposting, he discovered his skills in arts. From among the plastic ways of 
expression, he proved a special propensity for easel painting. One-man exhibitions: Prague (Czech Republic) 2005, Bacila 2008, Bucharest (The National Library of Romania) 
2007; 2011; 2014; 2018, Bucharest (Parliament House) 2015, Venice/Italy (Romanian Cultural Center) 2016.
Group Exhibitions: Mraconia/Romania 1996, Buseni/Romania 1999, Brüila 2003-2018, Intersalon AJV (Czech Republic) 2005, Tabor (Czech Republic) 2006, Galaii 2008, 
Bruxelles 2012, Bucharest 2010-2017.
Kontakt: facebook.com/vasile.sarca.754

Vlastimil Slabý
Narozen 28. 5. 1962 v Táboře. Studium: Pražská fotografická škola 1994 – 1997, prof. Václav Vlášek a prof. Ján Šmok. Výstavy: 1997 - 2013 Česká republika, Slovensko, 
Rakousko, Německo. Sympózia: Těrchovská paleta Slovensko 2013, Via Lucis Eisgarn Rakousko 2013, Kolínské roviny Kolín 2014. Členství: Asociace jihočeských výtvarníků. 
Zaměření: klasická černobílá fotografie a staré fotografické techniky. Sítotisk, DTP studio.
Kontakt: Zvěrotice 126, 392 01 Soběslav, Česká republika, e-mail:vsfoto@volny.cz

Šimona Součková
Narozena ve Dvoře Králové nad Labem. Vyrostla v Praze na Žižkově. Vystudovala Divadelní fakultu Akademie múzických umění – DAMU v Praze, absolutorium 1975, 1987 - 88 
- Beaux Arts a Amiens. 1983 - odchod do exilu – Španělsko – Francie - Kanada a zpět do Francie. Od 1986 žije a pracuje ve Francii (Paříž- Amiens - Clermont - Ferrand). Kromě 
vlastní výtvarné tvorby spolupracuje s různými profesionálními divadly - Paříž, Amiens, nejen v oblasti výtvarné, ale též hudební (aranže, zpěv, hra), překladové (Čechov – 
Višňový sad…) a činoherní. Práce pedagogická – stáže, kurzy, studijní pobyty. Od 1989 žije a pracuje střídavě ve Francii a v Čechách. Výstavy skupinové i osobní: Francie, Itálie, 
Belgie, USA, Čechy. Zastoupena v různých sbírkách soukromých i veřejných. Práce, publikace, výstavy: www.shimona-souckova.com.

Born in Dvùr Kràlové nad Labem (Czech Republic), Šhimona Součková attended studies of fine arts and architecture and obtained a high school diploma in history of art (and 
of Sociology and Pedagogy) at Prague . Five years later, she finished her graduate´s supper course of the school of the musical ATS (D.A.M.U.), specialized in theater. She 
left the official cultural structure of the totalitarian regime and ended up in the circle of the said „unofficial culture“. In 1983, she emigrated at first towards Spain, passed 
by Canada, then settled down in France, in Amiens, where she was in charge of the management of workshops in fine arts. She also worked for various theater companies 
and became member of the Amiens troupe called „Charnière“. In parallel, she exhibited her works in France, Italy, Belgium and in Czech Republic. In 2000, she discovered the 
Auvergne and settled in Thiers. Mastering perfectly the techniques of expression of fine arts, being full of the biblical and Greco-Roman myths, tales and songs of her native 
country, Šhimona Součková organizes her imagination in unstable, floating works within a world where her dreams balance each other in poetry and aestheticism. Formerly, 
to keep the stories, she wished to become a writer but she never found the right word for the images which she kept and fed. She gave up the writing for the benefit of her 
brush and realized that the tool changed nothing in correctness. Cahiers de création plastique of Puy de Dôme, 2010.
Kontakt: www.shimona-souckova.com.

Elisabeth Springer
Narozena ve Vídni, magisterské studium germanistiky a anglistiky na vídeňské univerzitě, pedagogický diplom z němčiny a angličtiny jako hlavních předmětů pro vyšší 
školy, výuka na vyšších odborných školách ve Vídni a Gmündu /Rakousko/, projektová koordinátorka trojjazyčných projektů pro mládež (německo–anglicko–českých), různá 
ocenění při evropských vzdělávacích programech, 2011 ocenění města Tábor za podporu spolupráce rakouského příhraničního regionu Waldviertel a města Tábor, duben 
2000 založení spolku TOGETHER – „Plattform für interkulturelle Jugendprojekte im Grenzraum – platforma pro vzájemnou kulturní spolupráci mladých v příhraničí“, podpora 
multilinguálních projektů, interkulturní a umělecká práce.
Ocenění: Evropská pečeť pro inovativní jazykové projekty, 2000, Milník – cena budoucnosti Dr. Erwina Prölla pro rok 2002, Dolnorakouská kulturní cena 2004 – cena uznání 
v kategorii kulturních iniciativ EUREGIO – cena za nejvíce inovační projekt, 2006 nominace na EUREGIO – cena inovace za přeshraniční spolupráci, užší výběr v soutěži Bank 
Austria-Arts-Award a další ocenění a vyznamenání. Soustavná práce s fotografií během vícejazyčných projektů a na cestách. Samostatné a skupinové výstavy (Rakousko, 
Slovensko, ČR).

Born in Vienna / A Master´s degree in German and English language and literature, High school teaching degree for German and English, University of Vienna Teaching 
at vocational high schools in Vienna and Gmünd / A, Project co-ordinator of tri-lingual youth projects (German, English, Czech ) Various awards at European educational 
competitions Award of the Town of Tábor 2011 for the promotion of cooperation between Tábor / CZ and the Waldviertel border region In April 2000 creation and formation 
of the non-profit organisation TOGETHER – Plattform für interkulturelle Jugendprojekte im Grenzraum – platforma pro vzájemnou kulturní spolupráci mladých v příhraničí 
- a platform for intercultural youth projects in the border region of Waldviertel and the Czech Republic, www.facebook.com/VereinTogether Concentration on multi-lingual 
projects, intercultural and artistic work Awards: European label for innovative langure projects “Milestone” - Dr. Erwin Pröll Futurity Award, Lower Austrian Cultural Award in 
the category of cultural initiatives EUREGIO - Innovation Award for the most innovative project Nomination for the EUREGIO - Innovation Award for cross-border cooperation, 
Short list for Bank Austria-Arts-Award other awards and commendations continuous preoccupation with photography during multilingual artistic projects and travelling 
Various Solo & Group Exhibitions in Austria, Slovakia and the Czech Republic.Kontakt: Mag. Elisabeth Springer, Gottfried von Einem – Straße 2 A 3874 Litschau, Rakousko, 
email: e.h.springer@aon.at, www.facebook.com/VereinTogether

Rudolf Stába
Narozen 17.5.1952 v Košicích, Slovenská republika, Studia: Karolova Univerzita Praha, ateliér Jána Feranca. Výtvarnej činnosti sa venuje od roku 1990. Hlavným formálnym 
východiskom jeho obrazov je nízkoreliéfny hutný základ formovaný jednotlivými frakciami do výsledného celku. K nemu možno priradiť symbolickú predstavivosť spolu 
s fantazijnou abstrakciou s tajomným a mystickým prejavom. Abstrahujúci náznak núti diváka premýšľať a hľadať súvislosti medzi obrazom a realitou, čím obohacuje 



finálny estetický zážitek. Výstavy: Mestská galéria Bratislava, Café Gallery Bratislava, Galéria Slovenského technického múzea Košice, Galéria Rustica Bratislava, Dom kultúry 
Dúbravka Bratislava, Galéria Maltského konzulátu v Bratislave, Maďarsko.
Born: May 17.1952 in Košice, Slovakia. Studies: Karlova Univerzita Praha, ateliér Jána Feranca. Member of the group: FESTA. He devotes himself to the painting activities since 
1990. The main formal starting point of his paintings is massive – dense law relief base formed by single fractions to the final whole. It is possible to assigng him a symbolic 
imagination together with fantasizing abstraction with mysterious demonstration. Abstractive hint makes the spectator to think and to look for connections betwen the 
picture and the reality which enriches the the final esthetic experience. Exhibitions: Mestská galéria Bratislava, Café Gallery Bratislava, Galéria
Slovenského technického múzea Košice, Galéria Rustica Bratislava, Dom kultúry Dúbravka Bratislava, Galéria Maltského konzulátu v Bratislave, Hungaary.
Kontakt: Jelačičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. +421 948 134 295, e-mail: rudolf.staba52@gmail.com

Irena Friess Staneva 
Narozena 2.11.1978. Jsem výtvarný umělec a pedagog. Jsem členkou skupiny MA/Mothers Artlovers/. Baví mě experiment a svobodný projev. Zabývám se převážně malbou. 
Vyjadřuji se nejraději velkoformátovými akvarely. Zajímá mě lidská figura v různých rolích nebo etapách života. Snažím se o zjednodušení formy malířského gesta a přiblížení 
se stopě jednoduchého otisku. STUDIA: 1993 - 1997 SUPŠ, Praha 3 - Žižkov , obor Užitá malba, 1997 - 1998 Vyšší odborná škola grafická Hellichova v Praze, obor Knižní grafika 
a ilustrace, 1998 - 2004 Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér malířství prof. J. Sopka.

Born 2.11.1978. I am an artist and teacher. I am a member of the MA / Mothers Artlovers group. I enjoy experiment and free speech. I deal mainly with painting. I prefer to 
express myself in large-format watercolors. I am interested in the human figure in various roles or stages of life. I am trying to simplify the form of the painter´s gesture and 
approach the trail of a simple fingerprint. STUDIES: 1993 - 1997 Secondary School of Applied Arts, Prague 3 - Zizkov, Applied Painting 1997 - 1998 Graphic Graphic School 
Hellichova in Prague, specialization Book Graphics and Illustrations. 1998 - 2004 Academy of Fine Arts in Prague, prof. J. Volcano.
Kontakt: https://twitter.com/irenestaneva

František Svátek 
Akademický sochař, narozen 2. 12. 1945 v Táboře, Česká republika. Sochař a restaurátor. Studium: Průmyslová škola jaderné techniky v Praze (absolvoval 1963), poté SUPŠ 
sochařsko-kamenická v Hořicích (ukončil 1968) a AVU v Praze (1968-1973, obor sochařství-restaurátorství). 1974 odchází zprvu do Říma a pak do Německa. V roce 1976 se 
jako stipendista na Instituto Centrale del Restauro do Říma opět navrací a podílí se (1976-78) na restaurování antických fresek a mozaiek. Po návratu do Německa (1978) se 
věnuje restaurování kamene. V letech 1981-1983 vyučuje sochařské techniky na Universitě v Kasselu. 1984 se stěhuje opět do Itálie. V letech 1985 a 1986 pedagogicky působí 
v Centro Europeo per la Conservazione del Patrimonio Architettonico v Benátkách. Od roku 1988 uspořádal téměř třicet samostatných výstav a zúčastnil se dlouhé řady výstav 
společných. Do České republiky se definitivně vrátil v roce 1999. Téma hydrokinetické plastiky a pohybu vůbec jsou ústředním tématem Svátkovy sochařské tvorby. S jeho 
realizacemi je možno se setkat v mnoha evropských zemích, v USA a v Japonsku.

Born 1945 in Tabor, Czech Republic. Sculptor. Technical College ofnuclear technology in Prague (graduated 1963). Stone Sculpture College in Horice (graduated 1968) Academy 
offine Arts in Prague (graduated 1973); In 1974 left for West Germany; 1976 grant holder at Instituto Centrale del Restauro in Rome. Work on Roman fresces and mosaics; 
1978 back to West Germany, restorer ofstone sculptures; 1981 and 82 teaching of sculptoral technology at University in Kassel; 1984 removed to Italy; 1985 and 86 teaching 
ofsculptural technology in Centro Europeo per Conservazione del Patrimonio Architettonico in Venice and ges on in restoring ofstone sculptures; 1988 began to exhibit and 
take part in competitions; since 1999 has been living permanently in the Czech Republic. Since his studies at Academy he has been thinking out possibilities of mobile objects 
with coming into meditative effective symbiosis ofstone and water — stability and variability, steady state and coincidence. The topic of hydrokinetic sculpture and movement 
in general soon become a central topic of Svatek´s sculptural works. Meditatively rhytmical movement of objects is created exclusively by the weight or pressure ofwater 
coming into hollows ofstony objects with the help of a pump ( works in a closed circle). Paralel with hydrokinetic sculptures he is paying his attention to creation of windy 
objects. Since 1992-93 Svatek also worked at hydroacustic objects, which enlarge the topic symbiosis ofwater and stone with sound effects.
Kontakt: e-mail frantisek.svatek@tiscali.cz

Josef Synek
Narozen 13.3.1944 v Blatné. Vyučený automechanik, absolvoval soukromá studia malby u V. Boukala a M. Peterky. Je člen Asociace jihočeských výtvarníků. Ve své tvorbě se 
věnuje malbě, kresbě, grafice a kovové plastice. Je zastoupen ve sbírkách muzeí v Českých Budějovicích, Blatné a Strakonicích, v Galerii Ostrava a Vysoké Mýto a dále v řadě 
soukromých sbírek doma i v zahraničí. Byl oceněn na AMO 79 Šumperk, Bienále kresby Liberec 1984, Intersalon 2000 Č. Budějovice a Junge Kunst 2000 Passau. Samostatné 
a společné výstavy měl v Česku, Rakousku, Německu, Itálii, Irsku, Norsku, Slovensku, Francii, Polsku a jinde.

He was born on 13th March, 1944, Blatná, Czech Republic. He studied automechanics in vocational school, he attended a privet painting lessons by V. Boukal and M. Peterka. 
He takes part in South Bohemian Artist s Asociation. He does paintings, drawings, graphic arts and metal sculptures. His art work is included in collections such as: Museums: 
České Budějovice, Blatná and Strakonice. Galleries: Ostrava, Vysoké Mýto. And it ‚s also included in many privet collections in Czech Republic and abroad. He was awarded in 
AMO 79 Šumperk, Bianale drawings Liberec, Intersalon 2000 České Budějovice and Junge Kunst 2000 Passau. He had both separate and shared exhibitions in Czech Republic, 
Austria, Germany, Italy, Ireland, Norway, Slovakia, France, Poland, etc.
Kontakt: Dlouhá 869,38801 Blatná, Česká republika; tel.: 420383423146, mobil: +420723017440; synek jos@seznam.cz; www.obrazy-synek.euweb.

Vladimír Šavel junior
Narozen roku 1949. Doc., Mgr. - malíř, grafik, výtvarný pedagog a kurátor. Studium: Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště /J. Blažek, K. Hofman/, Katedra 
výtvarné výchovy Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem /M. Houra/, Katedra výtvarné výchovy Filozofické fakulty UK Praha /Z. Sýkora, K Linhart/, habilitoval na Pedagogické 
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Výstavy samostatné a kolektivní: Teplice, Ústí nad Labem, Liberec, Praha, Volary, Prachatice, České Budějovice, Plzeň, Jičín, Hradec 
Králové, Chrudim, Karlovy Vary... Zittau, Augsburg, Mnichov, Passau /Německo/ ... Řím, Florencie, Pescara, Lucca, Milano /Itálie/ ... Amsterodam, Haag, Rotterdam /



Nizozemí/ ... Brusel /Belgie/ ... Rawicz, Gliwice, Varšava /Polsko/ ... Vídeň, Wels /Rakousko/... Barcelona, Olot /Španělsko/ ... Paříž, Pont-du-Chateau /Francie/ ... a jinde doma 
i v cizině. V umělecké oblasti je výtvarníkem širokých zájmů. Jeho výtvarný princip do sebe vstřebává podněty časově a stylově od sebe značně vzdálené. Zaměřuje se na 
zátiší, městskou vedutu, krajinu, hlavně severočeskou devastovanou a tvorbu litografických ex libris. V poslední době se ve své figurální tvorbě soustřeďuje na hořkou lyričnost  
s lehce erotickým nádechem.
Dr., M.A. — artist, graphic designer, arts educator and curator. Education: Secondary School of Ápplied Arts, Uherské Hradiště (J. Blažek, K Hofman); Department of Creative 
Arts, Faculty of Education, Ústí nad Labem (M. Houra); Department of Creative Arts, Faculty, ofPhilosophy, Charles University, Prague (Z. Sýkora, K Linhart); Associate 
Professor, Faculty of Education, Palacký University, Olomouc. Solo and Collective Exhibitions: Czech Republic: Teplice, Ústí nad Labem, Liberec, Prague, Volary, Prachatice, 
České Budějovice, Plzeň, Jičín, Hradec Králové, Chrudim, Karlovy Vary; Germany: Zittau, Augsburg, Munich, Passau; Italy: Rome, Florence, Pescara, Lucca, Milan; The 
Netherlands: Amsterdam, The Hague, Rotterdam; Belgium: Brussels; Poland: Rawicz, Gliwice, Warsaw; Austria: Vienna, Wels; Spain: Barcelona, Olot; France: Paris, Pont-du-
Chateau, and elsewhere both at horce and abroad. Vladimír Šavel is an artist with a range of interests. His artistic principles combine contrasting stimuli of time and style. 
He focuses on still life, the devastated urban landscapes ofnorthern Czech Republic, and lithographic bookplates. Lately hisfigurative work has concentrated on bitter lyricism 
with erotic overtones. 
Kontakt: J Šafaříka 24, 415 01 Teplice, Česká republika; tel.: +420 724 050 558; e-mail: vedutar@seznam.cz; vladimi.savel@ujep.cz; www.savel.cz

Marie Michaela Šechtlová
Marie Šechtlová se narodila v Praze l3. března 1952, ale bytostně je spojena s městem Táborem, kde trvale žije. Pochází z rodiny táborských profesionálních fotografů, 
kteří po několik generací kromě standardní ateliérové práce objevným způsobem mapovali dění ve městě a jeho okolí. Její rodiče se věnovali výtvarné fotografii. Prostředí 
umělecky založené rodiny a účast při fotografování formovaly její umělecké vnímání světa. Odmalička ráda malovala, její talent nejprve rozvíjel malíř Karel Valter, představitel 
předválečné skupiny avantgardního umění Linie. Po základní škole se rozhodla pro dráhu profesionální výtvarnice. Absolvovala Střední odbornou školu výtvarnou v Praze (tzv. 
Hollarku), poté studovala v letech 1971 až 1977 pražskou UMPRUM, ateliér ilustrace a plakátu. Od roku 1975 se začala jako tehdy jedna z mála soustavně věnovat náročné 
grafické technice mezzotinty. Již v roce 1977 od ní zakoupila Národní galerie cyklus mezzotint Poema hry a Poema konce, které vytvořila na motivy básní Mariny Cvětajevové. 
Kromě mezzotinty se Marie Šechtlová věnuje především výtvarné technice suché jehly. Vytváří volnou grafiku, knižní ilustrace, exlibris a novoročenky. V první polovině 90. let 
rozšířila svůj aktivní výtvarný rejstřík o litografii a počítačovou grafiku a na začátku milénia o olejomalbu. V uměleckém pojetí se inspiruje pracemi svých rodičů z 50. a 60. let, 
kdy experimentovali s barevnou
fotografií a posuny barevného tónování. Ve spolupráci s architekty také vytváří mozaiková díla. Ve volném čase se svou rodinou pečuje o fotografický odkaz svých předků. 
Od roku 2004 postupně digitalizují dochované snímky od 2. poloviny 19. století do 50. let 20. století a vydávají publikace. (Více informací na http://sechtl-vosecek.ucw.cz/
muzeum.html).

Marie Šechtlová was born 13.3.1952 in Prague (Czech Republic), but her roots are in the town of Tábor, where she lives permanently. She comesfrom a family ofprofessional 
photographers, who over several generations — on top of the day-to-day routines of studio work — mapped the events of Tábor and its surroundings. Her parents devoted 
themselves to art photography. The environment of an artistic family and its photographic practices shaped her artistic perception of the world. As a child she developed 
a love ofpainting, her talent being first developed by painter Karel Valter, a representative of the prewar avantgarde group of artists „Linie“. After elementary school, she 
decided to become a professional artist. Graduating fi-om the Secondary School of Fine Arts in Prague (known as‚Hollarka), she went on to study from 1971 to 1977 at 
Ull/IPRUM in Prague, in the studio of ildustration and poster design. In 1975 she began as one offo to consistently devote herself to the demanding graphic technique of 
mezzotint. Already in 1977, the National Gallery acquired the mezzotint cycle Poem of the Mountain and Poem of the End, inspired by the eponymous poems of Marina 
Tsvetaeva. Besides mezzotint, Marie Šechtlová focuses mainly on drypoint techniques, creating graphic art, book illustrations, ex libris, and New Year cards. In the early 1990s, 
she expanded her range to lithography and komputer graphics, and at the beginning of the new millennium took up oil painting. She has painted (as of 2017) more than  
a hundred works in this cycle, the artistic concept ofwhich is inspired by the work of her parents fi-om the 1950s and 1960s in their experimentations with colour photography 
and shifts in color tinting. In cooperation with architects, she also creates mosaic work. In her spare time, she manages her family´s photographic legacy, conserving workfi-
om the second half of the 19th century to the 1950s through the digitization of images — an ongoing project since 2004 — and issuing publications drawing on the archives. 
Further information at http://sechtl-vosecek.ucw.cz/muzeum.html). 
Kontakt: Dukelských bojovníků 1944, 390 03 Tábor, Česká republika, tel.: +420 776 303 193; e-mail: Sechtlova@seznam.cz; www: http://sechtlova.wix.com/home

Lucrezia Škaloudová Puchmajerová 
Narozena 2.11.1970 v České Lípě. V současné době žije a pracuje Liberci. Studovala SPŠS v Železném Brodě (1989), VŠ UP v Praze, ateliér prof. P. Nešlehy (1995), UJEP KVV 
v Ústí n. Labem (Ph.D., 2015). Od roku 1995 vyučuje na Technické univerzitě v Liberci na katedře primárního vzdělávání Fakulty přírodovědněhumanitní a pedagogické. 
Současně učí výtvarnou výchovu na Doctrina ZŠ v Liberci, je lektorkou výtvarných dílen pro učitele i děti a vyučuje seniory na U3V TUL. Věnuje se tvorbě alternativní grafiky, 
malbě (olej), dříve art protisu a malbě na hedvábí. V poslední době má její výtvarná práce abstraktní podobu, zvláště geometrická abstrakce jí dává prostor pro hru se světlem, 
tvarem a barvou. Na barvu se zaměřila i ve svojí disertační práci. V roce 1998 na konferenci Farbinfo
ve Vídni získala zvláštní cenu v soutěži K. Mieschera za malby řešící prostorovou proměnu jehlanu. Účastní se malířských sympozií a vystavuje zejména na společných 
výstavách u nás a v Polsku.

Born 2.11.1970 in Ceska Lipa, Czech Republic. She currently lives and works in Liberec. She studied SPŠS in Železný Brod (1989), Academy of applied arts in Prague, atelier 
of prof. P. Nešlehy (1995), UJEP KVV in Ústí n. Labem (Ph.D., 2015). Since 1995 he teaches at the Technical university in Liberec at the department of primary education 
Faculty ofnatural science-humanities and teaching. At the same time she teaches art education at the Doctrina Primary school in Liberec, is a lecturer of art workshops for 
teachers and children, and he teaches the elderly in U3 V TUL. Dedicated to creating alternative graphics, painting (oil), formerly art protisu and painting on silk. Recently 
has her art work abstract form, especially geometric abstraction gives space for the game with the light, skape and color. The color focused in my dissertation. In 1998, at 
the conference Farbinfo in Vienna received a special prize in the competition K Mieschera for painting addressing the spatial transformation of the pyramid. Participate in 
painting workshops and exhibits, in particular onjoint exhibitions in the Czech republic and in Poland.
Kontakt: Náměstí T.G.M. 166, 47001 Česká Lípa, Česká Republika; e-mail: lucrezia.skaloudova@tuLcz; www.lucrezia.eu



Jozef Švač
Narozen 1958 v Bardějově (SVK), 1978-1983 - studium Pedagogická fakulta UPJŠ v Prešově (výtvarný obor). Věnuje se malbě, kresbě a plastice. 1988- spoluautor projektu 
a výstavy Prešparty (konfrontace českých a slovenských výtvarníků, Prešov. 1989 - Noc kouzelníků, Slovenský dům, Praha. 1990 - Et cetera, Galerie Cypriána Majerníka, 
Bratislava. 1991 - Salon SVU, Dům umění, Bratislava. 1993-94 - autor a realizace mezinárodního multimediálního projektu a výstav EMMA - Poprad, Košice, Praha, 
Amsterdam. 1993 - Tichý prostor, Tatranská galerie, Poprad. 2012 - Woman akt, Galerie Portyč, Písek. 2014 - Metamorfózy, Galerie M, Milevsko. 2014 - Variace, Galerie 
Vodárenská věž, Tábor. 2016 - Cesta, Galerie Kaplanka, Protivín. Ocenění: 1987 - 1. cena za figurální malbu v celostátní soutěži, Most. 1991 - realizace stipendia - plastiky pro 
Slovenský fond výtvarných umění, Bratislava.
Zastoupení ve sbírkách galerií v Prešově, Košicích, Bardějově, v soukromých sbírkách v Německu, Japonsku, Francii a USA.

1958- born in Bardejov, Slovakia, 1978-1983- Education: College of Education of Pavol Jozef Šafárik University -Visual Arts,Prešov He engages in painting, drawing and plastic 
art. 1988- co-author of the project and exhibition Prešparty (confrontation of Czech and Slovak visual artists), Prešov 1989- Noc kouzelníků (Night of Magicians), Slovenský 
dům Praha (Slovak House Prague) Prague 1990- Et cetera, Gallery Cyprián Majerník, Bratislava 1991- Salon SVU, Dům umění (House of Arts), Bratislava 1993-94- author 
of the project and he realised International multimedia symposium and exhibitions EMMA- Poprad, Košice, Prague, Amsterdam 1993- Tichý prostor (Silent Space), Tatran 
Gallery, Poprad 2012- Woman akt, Gallery Portyč, Písek 2014- Metamorphosis, Gallery M, Milevsko 2014- Variations, Gallery Vodárenská věž (Waterworks Tower), Tábor 
2016- Road, Gallery Kaplanka, Protivín 1987- the first prize for figural paging in nationwide competition in Most, 1991- realised scholarship-sculpture for Slovenský fond 
výtvarných umění (Slovak Fine Arts Fund), Bratislava Represented in the collections of Gallery in Prešov, Košice, Bardejov. In private collections in Deutchland, Japan, France 
and USA.
Kontakt: Švantlova 114/II, 397 01 Písek, Česká republika, tel.: +420 732 193 220, e-mail: artjosvac@seznam.cz

Pavel Talich
Narozen/Born: 4. 4. 1957, Humpolec, Czech Republic. Pracuje s camerou obscurou (fotografie bez objektivu). Upřednostňuje klasické fotografické materiály a tradiční 
chemický proces. /He works with big camera obscura (pinhole camera). He prefers classic photographic materials and traditional chemical process. Členství/Membership: 
Jednota umělců výtvarných v Praze, Asociace jihočeských výtvarníků, Volný spolek výtvarníků FF16, Syndikát fotografů České republiky. Zastoupení/Representations: 
Husitské muzeum v Táboře, Národní muzeum fotografie Jindřichův Hradec; A.M.A.C. Chamalieres - Association Mouvement d‘Art Contemporain Clermont-Ferrand (Francie); 
Millennium Gallery Museum Sheffield (Velká Británie); soukromé sbírky - Česká republika, Slovenská republika, Anglie, Rakousko, Francie, Polsko, Norsko, Čína.
Kontakt/Contact: V Zahájí 51, 391 11 Planá nad Lužnicí, Czech Republic, tel.: +420 723 156 657, e-mail: pavel.talich@email.cz, www.paveltalich.com

František Tomík 
Narozen 30. 6. 1955 v Příbrami, CZ. Studium: Střední odborná škola výtvarná, Praha.
Zabývá se užitou grafikou a volnou tvorbou (malba). Účast na společných výstavách. V letech od 1981 do 2017 se účastnil přes 80 společných výstav v Československé a České 
republice. Zastoupen World Gallery of Art on Paper, Skopje, Makedonie a v soukromých sbírkách v Čechách, Francii, Holandsku, Maďarsku, Polsku, Slovensku a Švédsku. 
Kontakt: Lipenecká 74, 156 00 Praha-Zbraslav, Česká republika, tel.: +420 608 515 449, e-mail: frantisektomik@tiscali.cz, GRAPHIT@seznam.cz, www.ftomik.blog.cz.

Ivan Uhlíř 
Malíř, sochař, keramik, restaurátor a památkář, narozen v Táboře 22.8.1963, žije a pracuje v Radeníně, Česká republika. Studia: 1979 - 1982 Střední uměleckoprůmyslová 
škola keramická v Bechyni, obor výtvarného zpracování keramiky u prof. Jaroslava Podmola, akad. sochaře. 2015 - 2017 Národní památkový ústav Praha, studium památkové 
péče. 1983 - 1989 působí jako pedagog DDM v Táboře a Bechyni, kde vyučuje keramickou plastiku a malbu. 1987 - 1991 působí jako ředitel Muzea keramiky v Bechyni, byl 
kurátorem autorských výstav (Zdena Fibichová, František Peterka, Jaroslav Podmol, Ctirad Stehlík, Ilja Sainer, Bohuslav Lamač, Gustav Fifka aj.). 1987 člen ČFVU v oboru 
užitková a dekorativní keramika, součinnost s galeriemi Dílo. 1987 zakládající člen, spolu s malířem Iljou Sainerem, tvůrčí skupiny Klacci. 1990 členem Asociace jihočeských 
výtvarníků, Unie výtvarných umělců ČR.
Kontakt: Radenín 86, 391 20 Radenín, Česká republika, tel.:+420 732 641 243, e-mail: ivan.uhlir@email.cz, www.ivanuhlir.cz

Marcela Vichrová
Narozena 1968 ve Strakonicích. Studia: 1982-1986 Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze, 1986-1992 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. OCENĚNÍ: 2019 / 
Mezinárodní bienále současné malby, Ministerský diplom Ministerstva školství, kultury a vědy Moldavské republiky, 1992 / Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 
ateliérová cena, 1991 / Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliérová cena, 1986 / Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze, Cena ministra školství mládeže  
a tělovýchovy. Účast na více jak 50 -ti samostatných či kolektivních výstavách.

Born 1968, Strakonice, Czechoslovakia (Czech Republic). Studies: 1982-1986 Secondary School of Arts and Crafts in Prague, Czechoslovakia, 1986-1992 Academy of Arts, 
Architecture & Design in Prague (studio of monumental painting), Czechoslovakia. AWARDS: 2019 / International Painting Biennial, Exellent Diploma of Ministry of Education, 
Culture and Research of the Republic od Moldova (MD) 1992 /Academy of Applied Arts, Prague, The Studio Award (CZ) 1991 / Academy of Applied Arts, Prague, The Studio 
Award (CZ) 1986 / Secondary Schoool od Applied Arts, Prague, The Ministerial Award (CZ). Did more than 50 Solo Exhibitions & Group Exhibitions the world over.
Kontakt: www.vichrova.cz,  e-mail: vichrovam@volny.cz

Eva Vlasáková
Narozena 10. 4. 1943 v Táboře. Studovala na Výtvarné škole V. Hollara a VŠUP (prof. F. Muzika) v Praze, v letech 1983 a 1985 v Pilchuck Glass School , Stanwood, USA. Pracuje 
s různými materiály, značnou část její výtvarné činnosti představují kresby, grafika, malba, trojrozměrné koláže, práce s papírem a autorské sklo. Získala řadu domácích  
i zahraničních ocenění, např. Hlavní cenu v Barceloně (1985), Stříbrnou medaili v Kristallnacht Projekt (1992, Philadelphia, USA), cenu XII. Bienále Brno, Hlavní cenu za Grafiku 



roku v Praze (1992). Pracovala jako designer ve sklárně FEDER´s v Mexiku (1995), přednášela a vyučovala v USA, Itálii, Kostarice a Japonsku, v letech 2007 a 2008 
vede kurzy v Internationale Sommerakademie Bild-Werk Frauenau v BRD. Účastní se sympozií a uměleckých projektů v ČR, BRD, Polsku, Mexiku a Japonsku, dosud 
měla více než 100 samostatných výstav doma i ve světě. Její práce jsou v mnoha veřejných sbírkách (např. Art Institute Chicago, Kunstsammlungen der Veste Coburg  
a Graphische Kunstsammlungen Dresden, Frederikshaven Museum v Dánsku, Museum Narodowe ve Varšavě, Památník národního písemnictví, Uměleckoprůmyslové 
muzeum a Národní galerie v Praze) i ve sbírkách soukromých v Evropě, Americe, Asii, Japonsku a Novém Zélandě. Žije a pracuje na Malé Skále a v Praze. 

Born April 10, 1943 in Tábor, Czech Republic . Study at the Art School of V. Hollar 1957-1962 and VŠUP (prof. F.Muzika) 1962-1967 in Prague. 1983 and 1985 studied 
at Pilchuck Glass School, Stanwood, USA, where she learned much about glass. 1985 she received a Gold medal for a print in Spain, also the possibility to have solo 
exhibitions in Barcelona and Cadaqués. 1988 she received Bronz medal at XII. Bienále Brno, 1992 award at Kristallnacht Projekt, Philadelphia. 1993 she Works as  
a designer in the glass factory FEDER´s in Mexico D.F., 1995 and 1996 she taught vitrography at the Pratt Arts Centre, Seattle, USA and Toyama City Institute, 
Toyama, Japan. 1996, 1997 she participated at symposiums PAPER in Předklášteří u Tišnova, she started to work systematicaly with paper. 2007, 2008 she led 
workshops at the Internationale Sommerakademie Bild-Werk Frauenau, BRD. She works with different materials – besides drawings, prints and paintings also three-
dimentional collages, author´s art glass of different techniques and installations. She participated at symposiums and taught in Italy, Poland, Germany, Mexico, 
Costa Rica, Japan and USA. She had about 120 solo exhibitions all around the world, of course taking part in number of group exhibition there. Her works are in 
public and private collections in Europe, America, Asia, Japan a New Zealand.
Kontakt: E- mail: evlasakova@gmail.com

Lucie Wiedemann 
Narozena/Born 12.5.1971 v Mariánských Lázních, Czech Republic. Od 2011 učí výtvarné umění na mezinárodní škole Augsburg. Vzdělání / Education: 1977-
1981: Základní škola Jih /Primary school /, Marienbad, Czech Republic, 1982-1989: St. Irmengard Gymnasium, Garmisch-Part, Germany, High school, 1989-1990: 
Nazareth Acemdemy, La Grange Park, USA, Highschool, qualification: Highschool Diploma, 1990-1992: St. Irmengard Gymnasium, Garmisch-Part, Germany, High 
school, qualification: Abitur, 1992-1993: Work and travel Asia and New Zealand, 1993-1995: University Augsburg, Art pedagogics, Art History, Ethnology, interim 
examination - double degree Teaching profession at secondary schools – Main Subject: Art education, subsidiary subjects German, Physical Education and English, 
1999: First examination Teaching profession at secondary schools, 2000: 3 month internship in a orphanage, Case Del Sol, Puebla, Mexico, 2000-2002: Teacher 
Training - Middle School Thannhausen, Germany Second state examination, 2002-2008: Teacher at different Schools in and around Augsburg 2008-2011: parental 
leave Establishing a private art school „Artellinos” Kulturpark West and free lance artist with several exhibitions. Since 2011: Visual Arts Teacher at International 
School Augsburg.
Kontakt: lucie.wiedemann@isa-augsburg.com2019

Karel Zoch
Narozen 24.4.1945 v Protivíně na jihu Čech. Vystudoval architekturu na ČVUT v Praze. Pracuje jako architekt v Plzni. Věnuje se též kresbě a malbě. Na svých 
obrazech zobrazuje jak realistický, tak i abstraktní pohled na svět. Své obrazy vystavoval na samostatných i společných výstavách v ČR a v Rakousku. Je 
zastoupen v soukromých sbírkách v ČR, Rakousku, Německu a v Kanadě. 

He was born on 27th April 1945 in Protivin in South Bohemia. He studied architecture at Czech Technical University in Prague. He works as an architect in 
Pilsen. He also draws and paints. He shows both realistic and abstract view of the world in his paintings. He exhibited his paintings at individual and collective 
exhibitions in the Czech Republic and Austria. His work is represented in private collections in the Czech Republic, Austria, Germany and Canada.
Kontakt: Sladkovského 70, 326 00 Plzeň, Česká republika Tel: +420 721 872 178, e-mail:kzoch@volny.cz, http://z007ch.webnode.cz
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