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Trienálně pořádané výstavy současného výtvarného umění Nový zlínský salon a Zlínský salon 
mladých navazují na významné zlínské kulturní aktivity třicátých a čtyřicátých let, především 
na odkaz dosud nejrozsáhlejších, v baťovském duchu, na bázi kvality koncipovaných přehlídek 
soudobého výtvarného umění Zlínských salonů (1936–1948) a Výstav mladých (1940–1943).1/ 
První Nový zlínský salon (1996) zaštítil a osobně uvedl prezident Václav Havel. V návaznosti na 
„velký salon“ se již v následném roce 1997 začala odvíjet i historie s ním úzce spjatého Zlínského 
salonu mladých, zaměřeného na tvorbu umělců do třiceti let.2/ Na rozdíl od tradičních „volných“  
salonů, pořádaných např. na konci osmdesátých let uplynulého století v Československu, jichž se 
mohl zúčastnit prakticky každý výtvarník dané teritoriální či skupinové provenience, jsou ob no-
vené zlínské salony koncipovány galerijně aktivně, postaveny na přísném výběru autorů. Zvláštní 
ambicí a odborným záměrem pořadatelů je nejenom prezentovat zavedené již tvůrce, ale obje vo-
vat i dosud neznámé, anebo z různých důvodů opomíjené tvůrčí osobnosti a umělecké hodnoty 
vznikající v průběhu let na soudobé výtvarné scéně, zaznamenávat je, interpretovat a vytvářet 
odpovídající podmínky pro jejich vzájemnou veřejnou konfrontaci.

Jestliže první tři ročníky obou trienále (1996–2003) probíhaly jako přehlídky současného 
českého výtvarného umění, dochází nyní k zásadní změně. Užší spolupráce, kterou hlavní 
pořadatelská instituce obnovených salonů, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně navázala již 
před vstupem České a Slovenské republiky do Evropské unie se slovenskými partnery – s předními 
galerijními institucemi, jednotlivými kurátory i umělci – dodala výstavám novou, přesahující (inte-
grující) dimenzi. Po IV. Novém zlínském salonu, první společné přehlídce českého a slovenského 
umění (2005), se společnou výtvarnou prezentací obou zemí stává rovněž IV. Zlínský salon mla-
dých, který soustřeďuje práce nejvýraznějších osobností nejmladší, na uměleckou scénu vesměs 
teprve nastupující výtvarné generace.3/ Charakteristickým rysem zlínského trienále mladých je 
jeho původní metodika, určité koncepční zásady dodržované v principu beze změn i v případě 
čtvrtého ročníku.4/ Společná prezentace českých a slovenských umělců si pouze vyžádala jisté 
jejich doplnění, když vedle české jury, jež nominuje české účastníky salonu, byla slovenskými 
kolegy ustavena i jejich vlastní národní jury, která pořadatelům předložila jmenný návrh autorů 
slovens kých. Dohodou mezi oběmi grémii byl stanoven také počet českých a slovenských 
výtvarníků. Obdobně jako v případě IV. Nového zlínského salonu v poměru 2:1. Pořadatelé na 
doporučení jury nakonec vyzvali k účasti celkem 42 českých a 28 slovenských autorů.5/ Stávající 
salon mla dých, instalovaný ve všech výstavních síních Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, 
se tak stává vůbec nejrozsáhlejší mezinárodně založenou, přísně výběrovou přehlídkou současné 
tvorby au torů do třiceti let.6/

Zlínské salony koncipované jako odborný průzkum současné umělecké scény mají, i přes 
nezbytnou relativnost všech pokusů o objektivní pohled na umělecké dílo, svůj zvláštní význam 
oborový. Vedle samotných expozic se na něm podstatně podílí také edice doprovodných pub-
likací – výstavních katalogů. Ty vytváří, jak je s odstupem času zřejmé, v České republice, ale 
i na Slovensku, ojedinělou databázi údajů o proměnách umělecké scény, bez níž se dnes ztěží 
obejde jakékoli seriozně založené bádání o současném českém a potažmo i slovenském umění. 
Snad dvojnásob to platí o katalozích Zlínského salonu mladých, v nichž jsou vedle biografických 
dat jednotlivých výtvarníků, katalogových údajů a reprodukcí vystavených prací publikovány 
i me dailony věnované zúčastněným autorům. Mnohdy se přitom jedná o vůbec první charakter-
istiky jejich tvorby. Katalog stávající výstavy navíc přináší i další doprovodné úvodní texty, mimo 
jiné i obsáhlejší informaci o charakteru současné mladé slovenské výtvarné scény. Z pohledu 
vystavujících autorů skýtají Zlínské salony mladých také důležitou možnost širší, tématicky či 
regionálně nezatížené generační konfrontace. Svůj význam však pro ně nepochybně má i určitá 
společenská dimenze salonů. Hlavně díky vernisážím a následným společenským setkáním, jež 
umožňují navázání vzájemných kontaktů mezi zúčastněnými autory z různých míst obou zemí, 

Poznámka k první společné přehlídce tvorby českých 
a slovenských umělců do třiceti let
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ale i kontakty s kurátory galerií, sběrateli umění a případně s dalšími osobnostmi společenské, 
politické a podnikatelské sféry. Jedním z deklarovaných cílů zlínských přehlídek současného výt-
varného umění totiž v návaznosti na baťovské tradice akce už od počátku zůstává i v současné 
době zvláště důležitá komunikace mezi muzei umění, širší uměleckou obcí a veřejností. 

Pravidelně pořádané přehlídky typu zlínských salonů, otevřené aktuálním výtvarným 
trendům, nepochybně přispívají k hlubšímu a citlivějšímu vnímání soudobé tvorby širší veřejností, 
ale i k překonávání zavedených kurátorských schémat v současné galerijní praxi, k jejímu 
ozdravění, k propojování výtvarného života v hlavních kulturních centrech s čes kým a sloven-
ským uměním v regionech i v zahraničí. Značný význam pak mají pro samotnou pořadatelskou 
instituci, jíž vnášením kriterií uměleckých hodnot do regionálních kontextů usnadňují plnění 
vlastního odborné poslání v místě působnosti. 

Ludvík Ševeček

Poznámky
1/  Zlínské salony soudobého výtvarného umění pořádala firma Baťa ve zlínských Studijních ústavech. Konaly 

se pravidelně, každoročně, s výjimkou přelomových válečných let 1945–1946. V období 1936–1939 
a 1947–1948 to byly přehlídky soudobého československého výtvarného umění. V letech 1940–1944, 
v době okupace, se omezovaly na soudobé české výtvarné umění. Výstavy mladých zase skýtaly ve 
složitém čase protektorátu a války prezentační možnost a publicitu nastupujícím talentovaným umělcům, 
vesměs představitelům tehdy zakázaného moderního umění. Akvizicemi ze salonů a dalších výstav firma 
Baťa ve městě programově budovala stálou galerii. Její podstatnou část pak získala při svém vzniku (1953) 
do sbírek nynější Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně. Srv. L. Ševeček, Z historie zlínských salonů, in 
I. Nový zlínský salon, katalog výstavy, Státní galerie ve Zlíně 1996, s. 6.–19. Týž, Místo salonu v odborném 
programu zlínské galerie, in I. Zlínský salon mladých, katalog výstavy, Státní galerie ve Zlíně 1997, s.5–7. 
Týž, Umělecká beseda a Zlín, in Umělecká beseda 1863–2003, katalog výstavy, Galerie hl. města Prahy 
2003, s. 56–59. 

2/  Srv. L. Ševeček, Nové zlínské salony. Poznámka u příležitosti třetího ročníku trienále současného českého 
umění. Prostor Zlín, IX, 2002,č.1–3, s.3–8. Týž, Zlínský salon mladých vstoupil do třetího dějství. Prostor 
Zlín, X, 2003, č.2, s. 3–6.

3/  Již v rámci předchozího III. Zlínského salonu mladých byli v expozicích i ve výstavním katalogu jako hosté 
představeni tři mladí slovenští autoři Michal Moravčík, Dorota Kenderová a L'uba Sajkalová. Šlo o jakousi 
generální zkoušku na stávající česko-slovenské salony, kterou uskutečnila Krajská galerie výtvarného 
umění ve Zlíně ve spolupráci s Galériou mesta Bratislavy, ještě před vstupem obou zemí do EU, tedy ve 
značně složitějších podmínkách. Srv. III. Zlínský salon mladých, katalog výstavy, KGVU ve Zlíně, 2003. 

4/  Statut jury a způsob výběru účastníků přehlídky byl dán už při přípravě I. Nového zlínského salonu. V jeho 
duchu jsou už od počátku připravovány i zlínské salony mladých. Srv. L. Ševeček, K novému zlínskému 
sa lonu. Poznámka k metodě. In I. Nový zlínský salon 1996, katalog výstavy Státní galerie ve Zlíně, 1996, 
s. 20n.

5/  Každý z členů české jury měl možnost ve svém seznamu (návrhu) uvést maximálně 20 autorů a jednotliví 
členové slovenské jury autorů 10. Výtvarníci, jejichž jména se objevila na více než dvou seznamech byli 
vyzváni k účasti. Další autoři byli nominováni – obdobně jako v případě předchozích přehlídek – na 
základě konsenzu. Viz. pozn. č. 4.

6/  Autoři mohli salon obeslat pracemi ne staršími tří let. Časovým limitem je rok 2003.
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Notes on the First Joint Survey of Work by Czech and Slovak 
Artists under the Age of Thirty

The triennially staged exhibitions of contemporary art, the New Zlín Salon and the Zlín Youth 
Salon, follow on from the important cultural activity of the 1930s and '40s, especially the legacy 
of the most comprehensive surveys of contemporary art held in the spirit of the Baťa company 
and conceived on the basis of quality: the Zlín Salons (1936–1948) and the Youth Exhibitions 
(1940–1943).1/ The patron of the first New Zlín Salon was President Václav Havel, who personally 
attended its opening and gave an introductory speech. Following on from the 'large salon' and in 
close connection with it, the very next year in 1997 the history of Zlín Youth Salon, focused on 
the work of artists under the age of thirty, also began its development.2/ In contrast to traditional 
'free' salons such as those organised in the late 1980s in Czechoslovakia in which practically any 
artist of the given territorial or group origins could take part, the renewed Zlín Salons are actively 
conceived by the gallery and based on a strict choice of artists. The organisers' particular ambition 
and specialist aim is not only to present artists who are already established, but also to discover 
hitherto unknown artists or those who have been overlooked for various reasons, along with 
artistic values emerging over the years on the contemporary art scene, record them and create 
corresponding conditions to show them alongside each other in public.

If the first three stagings of both triennials (1996–2003) took place as surveys of Czech 
visual art, a fundamental change has now occurred. The closer cooperation that the main organ-
iser of the renewed salons, the Regional Gallery of Fine Art in Zlín, forged even earlier than the 
Czech Republic and Slovakia entered the European Union with Slovak partners – leading gal-
leries, individual curators and artists – gave the exhibitions a fresh transcending and integrating 
dimension. After the 4th New Zlín Salon, the first joint survey of Czech and Slovak art (2005), 
the 4th Zlín Youth Salon, which brings together the work of leading artists of the youngest gen-
eration that is mostly still emerging on the scene, has also become a joint artistic presentation 
of both countries.3/ A characteristic feature of the Zlín youth triennial is its original methodology 
and conception that remain unchanged in the 4th staging as well.4/ The joint presentation of 
Czech and Slovak artists merely required them to be supplemented in particular respects when, 
alongside the Czech jury that nominates the Czech participants in the salon, Slovak colleagues 
set up their own national jury that presented the organisers with a list of proposed Slovak artists. 
By agreement between both committees, the number of Czech and Slovak participants was also 
determined. As in the case of the 4th New Zlín Salon, it was a ratio of 2 to 1. At the recommen-
dation of the jury, the organisers invited a total of 42 Czech and 28 Slovak artists to take part.5/ 
The current youth salon, installed in all the exhibition halls of the Regional Gallery of Fine Art in 
Zlín, thus represents the largest internationally based, strictly select survey of contemporary art 
by artists under the age of thirty.6/

Conceived as a specialist survey of the contemporary art scene, the Zlín salons have a special 
meaning in their professional field, despite the necessary relativity of all attempts at an objective 
view of an artwork. Apart from the exhibitions themselves, a fundamental role is also played by 
the edition of accompanying publications – the exhibition catalogues. With hindsight, it is clear 
that in both the Czech Republic and Slovakia they create a unique database of information on 
the transformations undergone by the art scene. It is hard to imagine that any serious research 
into contemporary Czech, and now also Slovak art, could do without them. This is doubly true 
of the Zlín Youth Salon catalogues which, as well as biographical data on the individual artists, 
exhibit details and reproductions, also feature brief texts on the participating artists. In many 
cases, these texts are the first ever published characterisations of their work. In addition, the 
catalogue accompanying this exhibition also includes more comprehensive information on the 
character of the Slovak youth art scene. From the viewpoint of the exhibiting artists, the Zlín 
Salons provide the important opportunity of a broader generational meeting free of thematic 
or regional limits. The social dimension of the salons is undoubtedly also significant for them, 
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thanks mainly to the opening ceremonies and subsequent social gatherings that enable the 
forging of mutual contacts among the participating artists from various parts of both countries 
as well as contacts with gallery curators, art collectors and other figures in society, politics and 
business. One of the declared aims of the Zlín surveys of contemporary art, from their beginning 
up to the present day, is the particularly important communication between art, the broader art 
community and the public – something that also follows on in the Baťa tradition.

Surveys such as the Zlín salons, open to contemporary art trends and staged regularly 
and programmatically, undoubtedly contribute to a deeper and more sensitive perception of 
contemporary art by the public. However they also contribute to overcoming established cura-
torial schemes in current gallery practice, thereby helping to renew it. In addition, they enable 
developments occurring in art in the main cultural centres to link up with Czech and Slovak art in 
the regions and in other countries as well. They have great significance for the organising gallery 
itself, whose incorporating of the criteria of artistic values into the regional context facilitates the 
fulfilling of its professional aims in the area where it operates.

Ludvík Ševeček

Notes
1/  The Zlín salons of contemporary art were organised by the Baťa Company at the Zlín Study Institutes. 

They were held annually with the exception of the years at the end of the Second World War in 1945 and 
1946. During the periods 1936–1939 and 1947–1948 they were surveys of contemporary Czechoslovak 
art. In the years of the German occupation between 1940 and 1944 they were restricted to contempo-
rary Czech art. During the difficult years of the Protectorate and the war, the youth exhibitions provided 
the opportunity for emerging talented artists, most of them representatives of modern art that was 
banned at that time, to present themselves and earn publicity. Through its acquisitions from salons and 
other exhibitions, the Baťa Company systematically built up a permanent gallery in the town. When it 
was founded in 1953, the present-day Regional gallery of Fine Art in Zlín then acquired the large part 
of these works for its collection. Cf. L. Ševeček, From the History of the Zlín Salons, in The 1st New Zlín 
Salon, exhibition catalogue, State Gallery in Zlín 1996, pp. 6–19. Ibid. The Salon's Place in the Specialist 
Programme of the Zlín Gallery, in The 1st Zlín Youth Salon, exhibition catalogue, State Gallery in Zlín 
1997, pp. 5–7. Ibid., The Umělecká beseda arts association and Zlín, in Umělecká beseda 1863–2003, 
exhibition catalogue, Prague City Gallery, Prague 2003, pp. 56-59.

2/  Cf. L. Ševeček, The New Zlín Salons. Notes Marking the Third Staging of the Triennial of Contemporary 
Czech Art. Prostor Zlín magazine, IX, 2002, nos. 1-3, pp. 3-8. Ibid., The Zlín Salon Has Entered Its Third 
Act. Prostor Zlín magazine, X, 2003, no. 2, pp. 3–6.

3/  Three young Slovak artists, Michal Moravčík, Dorota Kenderová and Ľuba Sajkalová, already featured as 
guests in the exhibition and catalogue of the 3rd Zlín Youth Salon. It was a kind of dress rehearsal for 
the current Czecho-Slovak salons organised by the Regional Gallery of Fine Art, Zlín, in collaboration with 
the Bratislava City Gallery before the accession of both countries to the European Union – in other words 
under much more difficult circumstances. Cf. The 3rd Zlín Youth Salon, exhibition catalogue, RGFA in 
Zlín, 2003.

4/  The statute of the jury and the means of selecting participants in the show were determined during 
preparations for the 1st New Zlín Salon. Zlín youth salons have also been organised in the same spirit 
since the beginning. Cf. L. Ševeček, On the New Zlín Salon. A Note on Its Method. In The 1st New Zlín 
Salon 1996, exhibition catalogue, State Gallery in Zlín, 1996, p. 20.

5/  Each member of the Czech jury was able to include in his/her list (proposal) a maximum of 20 artists 
and the individual member of the Slovak jury a maximum of 10 artists. Those whose names appeared 
on more than two lists were invited to take part. As in the case of previous shows, other artists were 
nominated on the basis of a consensus. See note no. 4.

6/ The artists were able to send work no older than three years to the salon. The time limit is 2003.
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Umenie ako chyba v systéme
(Mladí umelci a súčasné slovenské umenie)

Písať o mladom umení bilancujúco je nezmysel. Vždy je to len začiatok príbehu, ktorého zápletku 
môžeme len predvídať. Herci a situácie sa menia a predtým nenápadné sa môže stať dôležitým, 
alebo naopak kľúčové okrajovým. Ak teda zrátame drobné, tak možno práve princíp „výber o vého“ 
salónu, môže byť tou cestou, po ktorej sa dopátrame aspoň k akému takému poznaniu. Systém 
nominácií nie je absolútne demokratický, ale ako priesečník rozličných pohľadov, postojov a zámerov 
kurátorov dokáže sa vyhnúť jednostranností hrajúcich sa často na jedinú skutočnú pravdu.
Takže, aké je mladé slovenské umenie? Akí sú mladí umelci? Sú revolucionári zavrhujúci dielo 
otcov, alebo pragmatickí manažéri? Outsideri súčasnej spoločnosti, alebo jej manipulátori? 
Aby sme sa mohli dopracovať k nejakým odpovediam, potrebujeme sa zoznámiť s kultúrnym 
a sociálnym priestorom, v ktorom sa mladé umenie na Slovensku pohybuje, kde je jeho miesto 
a predovšet kým rozpoznať motivácie a zámery prichádzajúcej generácie umelcov.

Prostredie Slovensko

Rok 2006 už dávno nie je o porevolučných romantických túžbach a snoch. Dokonca aj 
sklamanie a rozčarovanie sa vyčerpalo ešte pred pár rokmi. Dnes sme realisti. Musíme byť! „Ref-
lexia toho čo žijeme, uviazla vo výklade prieskumov verejnej mienky. Možno západní sociológovia 
očakávali, že „tu“ po revolúcii vznikne niečo nové. Ale rany sú ešte otvorené, emócie stále búrlivé, 
kontrast medzi dobrom a zlom nejasný, politika nestabilná a premenlivá. Nič závideniahodného 
a poučného z postkomunistických spoločností zatiaľ nevzniklo.“1/

Niektorým slovenským intelektuálom sa súčasná situácia zdá natoľko neúnosná, že sa 
pred pár mesiacmi pokúsili vyburcovať apatickú verejnosť radikálnym vyhlásením o kríze sloven-
skej kultúry. Pobúrení sú najmä necitlivým a barbarským zaobchádzaním s kultúrou, za ktoré sa 
skrývajú prázdne argumenty o iných prioritách. „Veď čo iné ako číra demagógia sú napríklad 
výroky, že čo sa ušetrí na kultúre, pomôže onkológii, ... Hoci umenie a s ním spojená tvorivosť 
sú ťažiská, ktoré kultúru formujú, umelci, zdá sa, svojim spôsobom – nevládzu. Stratili svoj 
spoločenský štatút a žiaľ niektorí sú tak ako celá spoločnosť dezorientovaní v spleti obrátených 
hodnôt.“2/

A čo na to slovenský umelec? Peter Zajac, popredný slovenský literárny vedec, ho vidí 
takto: „Ešte v deväťdesiatych rokov dezorientovaný umelec bol fascinovaný a akoby uhranutý 
všetkým možným: ekonomikou, zábavou, verbálnou posvätnosťou národa. Zmenil povolanie, 
presunul sa na perifériu alebo sa pokúsil vytvoriť si akési jadierko, nie síce zo slonovinovej veže, 
ale aspoň z ohlodaných kostí. Mladý umelec tohto desaťročia by mal prestať nariekať a začať 
pomaly uva žovať ako si v súčasnej situácii pomôcť.“3/

Možnosti pre umenie

Napriek tomu, že stav slovenskej kultúry je vnímaný ako krízový, pri dôkladnejšom 
rozhliadnutí sa, dá postrehnúť niekoľko pozitívnych zmien. Priestor nie je až tak prázdny. Sú 
tu tri vysoké umelecké školy, približne dvadsiatka štátom a mestami financovaných galérií, 
dva časopisy výhradne sa venujúce výtvarnému umeniu a desiatka ďalších so širším kultúrnym 
záberom. Dve výročné ceny udeľované mladým tvorcom a dve fungujúce aukčné spoločnosti. 
Osobitú a pre mladé umenie charakteristickú skupinu tvoria priestory a aktivity, ktoré vznikli 
z vôle a nadšenia konkrétnych ľudí a inštitúcií.4/ Jednou z prvých a stále existujúcich je galéria 
Priestor for Con temporary Arts, v ktorej od jej vzniku, v roku 1999, bolo sprístupnených vyše 
šesťdesiat výstav a projektov. S dôrazom na nové média a technológie v kultúrnej a sociálnej 
sfére sa donedávna prezentovala galéria a klub Buryzone, po zavretí ktorej prebralo štafetu 
združenie pre aktuálne umenie Burundi, a práve nedávno vzniknuté združenie 13kubíkov./5 Pred 
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tromi rokmi trojica mladých umelcov v podzemí VŠVU V Bratislave založila galériu Hit, ktorá je 
v predovšetkým pre mladých umelcov a ich publikum. Polemické reakcie vždy vyvolávajú výstavy 
Billboart Gallery, ktorá už dva roky využíva verejné plochy mestských billboardov a provokuje 
umením, útočiace na súčasnú slovenskú politickú a kultúrnu uniformitu. Na jar tohto roku 
združenie Tranzit otvorilo v industriálnych priestoroch ateliéry pre mladých umelcov a svojimi 
aktivitami v posledných dvoch rokov z prímestských skladov na okraji Bratislavy, vytvorilo dôležitý 
priestor súčasného umenia. Ak k tomu všetkému pridáme vyše desaťročnú aktivitu CC centra 
v bratislavskej Petržalke, Open gallery v rukách Nadácie súčasného umenia, pravidelnú reláciu 
Umenie 06 v slovenskej televízii, na mladé umenie zacielené výstavy v Galérii mladých v Nitrian-
skej galérii, v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote, v Galérii GJK/Synagóga – Centrum súčasného 
umenia v Trnave, v Považskej galérii umenia v Žiline, v Štátnej galérii v Banskej Bystrici, v Múzeu 
Vojtecha Löfflera v Košiciach. Navonok by sa mohlo zdať, že hystéria vyvolaná súčasným stavom 
kultúry je unáhlené gesto niekoľkých nespokojencov.6/

Život je zábava

Vyzerá to tak, že mladá scéna si žije svojimi udalosťami, výstavy sa otvárajú, diela 
sa tvoria, teoretici píšu. Nič nie je zakázané, môže sa všetko. A možno v tom to väzí. ŽIVOT 
JE ZÁBAVA! Kričí jedna z reklám mobilného operátora. Aj umenie sa stalo jednou z ponúk 
celoživotného rautu. Paradoxne, odstránením obmedzení umenie stratilo svoju exkluzivitu. 
Predchádzajúci ko munistický režim systémom zákazov a doporučení, vytváral umeniu prirodzené 
PR. Zakázané akoby automaticky dostalo nálepku kvality, výnimočnosti, či svetovosti. Dnes sa 
z ostražitého štátu stal „šikovný“ predseda predstavenstva. Vo svojom portfóliu, umenie nepot-
rebuje. Za pro pagáciu platí reklamným agentúram a zakazovať nemá čo. Umenie sa stalo len 
bočným produktom síce pomerne početnej skupiny ľudí, ale ich váha v spoločenskej hierarchii je 
tak mizivá, že dokonca ani vo volebných kampaniach a straníckych žúroch sa výtvarný umelci, 
už niekoľko rokov neobjavujú. A naopak, svet galérií je pre túto „novú“ spoločnosť uzavretým 
svetom autis tických čudákov. A práve niekde tu pramení pocit poníženia, urazenosti a hnev 
umeleckej obce. Sú akosi naviac. ZBYTOČNÍ.

Na druhej strane, možno takýto život „v pravde“ prinesie časom svoje ovocie. Mladí umelci 
prichádzajúci do tohto prostredia netrpia zbytočnými ilúziami. Majú pred sebou len dve cesty. 
Alebo sa pokúsia opäť vydobyť rešpekt umeniu, alebo predajú svoj talent a vzdelanie dravým 
reklamným agentúram.

Mladé umenie ma ale jednu fantastickú výhodu, a to vieru v seba. Je roztopašné, hravé, 
drzé, neohrabané. Zatiaľ bez prehier, kritickej sebareflexie a pokory. Slová jedného z nich môžu 
poslúžiť ako modelový generačný slogan: „Obdivujem a milujem rozvoj a mám rád veci spojené 
so zmenou. Hudba ako elektro body music, breakcore, noise music, industrial, minimal, či fan-
tasy, cyperpunk, literatúra, divadlo, film, životný štýl, comix a street style a podobne. Technické 
vy nálezy a progres spojený s rozvojom techniky je OČARUJÚCI. Videá, kamery, internet, soft-
ware, nové procesory. Dostupnosť laptopu, digitálneho fotoaparátu či projektoru zvádzajú k rých-
lemu použitiu. Súčasný obraz sveta je o billboardoch, videohrách, reklame, televízii...“7/ Slová 
priam prekypujúce radosťou, silou a slobodou. Len sa rozbehnúť! Ale aj absolútna voľnosť často 
končí v v prázdnote. Práve o to, je to v súčasnosti ťažšie. Ak žiadne obmedzenia neexistujú, 
tak mladí umelci, ich paradoxne musia hľadať v sebe. Musia nájsť vlastný spôsob, akým budú 
rozprávať svoju tému, vybudovať si štýl, zvoliť formu. Bez nasmerovaní a príkazov. Je to len a len 
na nich. A potom aj nespokojným slovám toho istého mladého umelca, pred chvíľou ešte plné 
optimizmu zrazu rozumieme: „Dnes môžeme slobodne voliť svoj program podľa vlastnej vôle. 
Lenže čím viac demokracie sa nám dostáva, tým menej progresívne sa mi javia mnohé témy na 
škole. Akýsi spiaci tanec!“8/

Byť chybou v systéme

Stať sa súčasťou mladej scény výtvarného umenia, aj napriek doteraz povedanému, sa na 
začiatku nezdá by náročné. Predovšetkým sú oslobodení od generačných súbojov s „učiteľmi“, 
lebo práve tí im dobrovoľne uvoľňujú svoje miesta. Dokonca aj spor, tak charakteristický pre 
umenie deväťdesiatych rokov, odohrávajúci sa medzi novými a klasickými médiami dnes stratil 
na aktuálnosti. Hranice a trecie plochy prestali existovať. Vnímanie a „snímanie“ reality klasickou 
me tódou, alebo digitálnou technológiou sa zjednotilo. Média už nevystupujú proti sebe, často 
a radi hrajú hru toho druhého. 
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Naďalej v tejto generácii prevažuje obraz ako maľba a fotografia, video, objekt a inštalácia. 
A aké je? Oproti deväťdesiatym rokom, keď sa na Slovensku oceňovalo „intelektuálno“ v umení 
a čerpanie podnetov predovšetkým z konceptuálneho umenia, tak to dnešné je vo vzťahu 
k spoločnosti otvorenejšie, bojovnejšie a provokatívnejšie. Naviac nebojí sa byť krásne, či už skryté 
za formu gýča, alebo len tak. A na dôvažok rozpráva dlhšie príbehy. Za posledné roky mnohé 
jeho prejavy môžeme označiť za feministické, ale naopak za sexistické . Mnohé sa vŕtajú v inti-
mite a telesnosti a naopak mnohé presahujú svoj životný priestor ostrým politickým nábojom. 
A vô bec, mladému umenie predovšetkým pristane zneisťovanie a vysmievanie sa zo všetkých 
možných spoločenských stereotypov, v ktorých my ostatní, sa už pohodlne udomácňujeme. Ešte 
stále ich poháňajú vlastné ilúzie a ešte možno nezradili svoje ideály. Zatiaľ sú trpenou chybou 
v systéme, ale možno časom...

Beata Jablonská

Poznámky 
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Art as a System Error
(Young Artist and Contemporary Slovak Art)

Writing about young art in a retrospective way is nonsense. All we can see is but the 
beginning of a story whose plot we can only anticipate. The characters and scenes keep changing 
and what was invisible may become important; on the other hand, crucial things may become 
marginal. So, after counting all that remains, we may assume that the principle of the „selective“ 
show may represent the path leading to at least some knowledge. The system of nominating 
works for this show is not quite democratic, but rather a point of intersection of the curators‘ 
different attitudes, perspectives, and intentions, which enables avoiding one-sidedness that 
often acts as the only genuine truth.

So, what is young Slovak art really like? What are the young artists like? Are they 
revolutionaries spitting on their fathers‘ graves, or pragmatic managers?  Are they outsiders 
banned from the mainstream society, or those who manipulate it? In order to find answers we 
need to become familiar with the cultural and social space within the confines of which the 
young Slovak art abides; and we also need to learn the coming generation‘s motivations and 
intentions.

Environment: Slovakia

Now, in 2006, the post-revolution romantic desires and dreams have been long gone. Even 
the disappointment and disillusionment became stale a few years ago. Today, we are realistic. 
We have to. “Reflections over what we live have got stuck somewhere in the interpretations 
of public opinion polls. Western sociologists may have expected that something brand new 
would take shape „here“. However, the wounds are not wholly healed yet, the emotions are 
still tempestuous, the edge between the good and the evil is vague, the politics unstable and 
changing. So far, the post-communist countries have not given rise to anything enviable or 
illuminating.”/1  

Some Slovak intellectuals find the current situation so unbearable that they have tried to 
wake the apathetic public by means of the radical statement of the crisis of Slovak culture. Their 
outrage results mainly from the fact that culture is being treated in an insensitive and barbarian 
way, accompanied by empty references to other priorities. “Why, what are the assumptions, such 
as: what we are able to save in culture will help oncology,…, but sheer demagogy? Yet, art and 
creativity represent the key elements forming the culture, and artists, as it seems, cannot bear 
it any longer. They have lost their social ranks and some of them seem as lost in the tangle of 
upside-down values as the rest of the nation.“/2

And what do artists have to say to this? Petr Zajac, a prominent Slovak literary critic, 
claims: „The nineteen nineties saw disoriented artists fascinated and bewitched, as it were, by 
many things: the economy, fun, verbal sanctity of the nation. The artists changed their jobs, 
moved to the outskirts and tried to build kind of towers, if not of ivory then of bones gnawed 
clean. The young artists of this decade should stop weeping; on the contrary they should begin 
thinking of possible ways out of this situation.“/3 

Possibilities for Arts

Although the Slovak culture seems to be in a crisis, we will notice several positive changes 
if we dare to take a closer look. The space is not that empty. There are three artistic universities, 
approximately twenty galleries subsidized by the state, towns or cities, two magazines focusing 
on fine arts, and a dozen more cultural magazines with a broader scope. There are also two 
annual awards for young artists and two auction companies. The young art is characterized by 
original spaces and activities resulting from individuals’ and institutions‘ will and enthusiasm./4 
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The Space for Contemporary Arts is one of the first and still existing galleries, which has held 
more than sixty exhibitions and projects since 1999. The emphasis upon new media and new 
technologies in the cultural and social sphere is apparent in the programme of the Buryzone 
gallery and club. After this gallery closed down, the Burundi association for contemporary arts 
and recently set up 13 cubic metres association picked up the baton./5 Three years ago, a group 
of three young artists established the Hit gallery in the underground of the Academy of Fine 
Arts and Design in Bratislava, which serves to give room to young artists and their audience. 
The Billboart Gallery, which has been using the billboards in the city space to provoke polemic 
responses and attack the current political and cultural uniformity in Slovakia. This spring saw the 
Tranzit association open up studios for young artists in industrial areas, which meant transforming 
suburban warehouses into important space for contemporary arts. And we must not forget the 
CC Centre in Petžalka, Bratislava, which has been active for more than ten years, the Open 
Gallery run by the Contemporary Arts foundation, the regular Arts 06 programme on the Slovak 
TV, young arts focused exhibitions in the Young Gallery of the Nitra Gallery, in Rimavská Sobota 
Town Gallery, in GJK/Synagogue Gallery - Centre of Contemorary Arts in Trnava, in Povážská Arts 
Gallery in Žilina, in Banská Bystrica State Gallery, and in Vojtech Löffler Museum in Košice. Seen 
from the outside, the hysteria about the current cultural conditions may seem a mad-brained 
gesture by several grumbling fellows./6  

Life Is Fun

It looks as if the young art keeps going at its own pace, as exhibition are regularly opened 
up, works of art keep emerging and theoreticians of arts never drop their pens. Nothing is 
forbidden, everything is allowed. And this is perhaps the problem. LIFE IS FUN! Cries one of 
a mobile operator’s ads. So art, too, has become one of the dishes of the life’s dinner.  Paradoxically, 
the absence of restrictions made the art lose its exclusivity. The communist regime with its system 
of bans and recommendations served as a natural PR department for the art. The forbidden 
automatically, as it were, acquired the label of quality, exclusiveness or world class. But the state 
has transformed from an alert guardian into a “cunning“ head of the board of directors. The 
state does not need the art in its portfolio. The promotion is in the hands of PR companies and 
there is nothing to ban. The art is nowadays only a by-product made by a relatively large group of 
people whose influence upon the social life is nevertheless so negligible that artists have ceased 
to appear in election campaigns or parties‘ magazines. On the other hand, the world of galleries 
is now in the eyes of this “new“ society but a planet inhabited by some odd autistic creatures. 
And this is where the artists’ feelings of humiliation, insult, and anger spring from. The artists are 
somewhat redundant. USELESS.

On the other hand, this life “in the truth“ may bear its fruits some day. The young artists 
setting their feet in are free from useless illusions. They have only two roads to choose between. 
They may either try to win some respect for the art, or sell their talent and qualifications to the 
go-ahead advertisement agencies.

However, the young art keeps one amazing advantage, namely the trust in itself. It 
is wicked, playful, cheeky, clumsy. It has not yet faced a defeat, it has not been through any 
critical self-reflection, it does not know any humbleness.  The following words uttered by one 
of the young artists may serve as a model slogan of the entire generation: „I admire and love 
development, I like things connected to changes. Music, such as electric body music, breakcore, 
noise music, industrial, minimal or fantasy, cyberpunk, literature, theatre, film, lifestyle, cartoons, 
street style, and the like. Technical inventions and the progress connected to the development of 
technologies are DAZZLING. Video recorders, cameras, the internet, software, new processors. 
The availability of laptops, digital cameras, or overhead projectors seduces people to a quick use. 
The contemporary image of the world is reflected by the billboards, video games, commercial 
spots, TV”./7 These words abound with joy, strength and freedom.  All you have to do is run! 
However, absolute freedom often ends up in void. This is why things are harder these days. If 
there are no outer limits, young artists will paradoxically have to seek some in themselves. They 
will have to find their own ways of telling their stories, shape up their styles, determine forms. 
Without anyone to tell them which way to go. It is solely up to them. Therefore, we will not have 
difficulties understanding the suddenly discontented tone of the young artist who was full of 
optimism but a moment ago. „Nowadays, we can choose our programme freely, according to 
our own will. However, the more democracy there is, the less progressive many topics at school 
become. Kind of dancing asleep.”/8
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Being a System Error

Becoming a part of the young fine arts culture does not seem difficult at the vary 
beginning, though. Above all, the young generation has been freed from the necessity to fight 
their “teachers“, for the teachers deliberately leave their positions for the young. The situation 
has gone so far that even the controversy between the new and classical media taking place in 
the nineteen nineties is not topical any more. The limits and areas of friction have ceased to exist. 
There are no longer any differences between perceiving and ”scanning“ the reality classically or 
digitally. The media are no longer rivals, they rather like walking in each other’s shoes. 

This generation keeps the prevailing tradition of images in the form of painting, 
photography, video, objects, and installations. And what is it like? As opposed to the nineteen 
nineties when Slovakia appreciated the “intellectual“ in art and the spurs kept coming from 
mainly fro conceptual art, the contemporary art is more open towards the society, it is more 
combative and provocative. In addition, it is not afraid of being beautiful, either disguised as 
kitsch or by itself. And it tells longer stories. We can call the art of the past several years feminist, 
or even sexist. Many works dig deep into the intimacy of the body; on the other hand, there are 
many whose political charge goes far beyond the borders of the country. Above all, the young 
art is here to make us uneasy, to mock all kinds of social stereotypes that we are feeling so 
comfortable in. They are still driven by their own illusions and maybe they still haven’t betrayed 
their ideals.  So far, they are a tolerated system error, but some day perhaps …

Beata Jablonská
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1/  Abrahám S., Gál E., Kanovský M.: Discussions with the author. František Novosád. Period X: Essays on 
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Myšlenka představovat na umělecké scéně ještě ne zcela 
etablované anebo nastupující a dosud neznámé talen-
tované tvůrce, která stála u zrodu zlínských salonů mladých, 
nalezla výraz i v udí lení cen salonu. Jednak je to hlavní 
cena, pojmenovaná po Václavu Chadovi, talentovanému 
českému umělci, absolventu Školy umění ve Zlíně (1923–
1945), jenž byl na sklonku války za účast v odboji zastřelen 
gestapem, a jednak Zvláštní cena jury. Cenu Václava Chada 
pořadatelé udělují na základě doporučení výstavní jury 
autorovi nejvýraznějšího díla nebo souboru děl salonu. 
Zvláštní cena jury byla určena pracím povýtce experimen-
tálního charakteru. Oceněné práce jsou zakoupeny do 
sbírek Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, která 
jejich autorům navíc ve svých výstavních prostorách následně 
– do tří let (do zahájení dalšího ročníku trienále) – us pořádá 
samostatnou výstavu. 

Vzhledem ke změně koncepce salonu mladých na 
přehlídku tvorby českých a slovenských autorů dochází 
ke změně i v udílení cen. Na základě dohody slovenské 
a české výstavní jury budou, počínaje IV. Zlínským salo-
nem mladých, udíleny pouze dvě hlavní ceny. A sice Cena 
Václava Chada, kterou navrhuje česká výstavní jury pro 
autora nejvýraznějšího díla či souboru děl v rámci české 
části výstavní kolekce, a Cena Igora Kalného, navrhovaná 
slovenskou výtvarnou jury autorovi nejvýraznějšího exponá-
tu či souboru děl v rámci slovenské části výstavní kolekce. 
Oceněná díla pak budou po dohodě s autory zakoupena 
do uměleckých sbírek Krajské galerie výtvarného umění ve 
Zlíně, která oběma laureátům uspořádá v průběhu násled-
ných tří let ve svých prostorách samostatnou výstavu. 

The idea of presenting talented artists who are not yet fully 
established or who are emerging and are not yet known, 
one that led to the Zlín youth salons being set up, found its 
expression in the awarding of salon prizes. The first is the 
main prize, named after Václav Chad (1923–1945), a gifted 
Czech artist and graduate of the School of Art in Zlín who 
was shot by the Gestapo at the end of the Second World 
War for his involvement in the resistance, and the second 
is the Special Jury Prize. The Václav Chad Prize is awarded 
by the organisers (at the recommendation the exhibition 
jury) to the artist with the most outstanding work or set 
of works at the salon. The Special Jury Prize is meant for 
work of a highly experimental character. The prize-winning 
works are then purchased for the collection of the Regional 
Gallery of Fine Art in Zlín, which undertakes to stage solo 
exhibitions by those artists within three years (before the 
staging of the next triennial).

Along with the change in the conception of the 
youth salon, which has become both a Czech and Slovak 
survey, a change has also occurred in the awarding of 
the prizes. By agreement between the Slovak and Czech 
exhibition juries, beginning with the 4th Zlín Youth Salon 
only two main prizes will be awarded: the Václav Chad 
Prize, proposed by the Czech exhibition jury for the most 
outstanding work or set of works in the Czech part of the 
exhibition, and the Igor Kalný Prize, proposed by the Slovak 
exhibition jury for the artist with the most outstanding 
work or set of works in the Slovak part of the exhibition. 
The prize-winning works will, by agreement with the art-
ists, be purchased for the collection of the Regional Gallery 
of Fine Art in Zlín, which will stage solo exhibitions by both 
prize-winning artists during the following three years.

Ceny Zlínského salonu mladých The Zlín Youth Salon Prizes
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Laureáti cen I.– III. Zlínského salonu mladých  |  Prize Winners of the 1st–3rd Zlín Youth Salons

Cena Václava Chada | Václav Chad Prize
— 1997 —

Cena Václava Chada | Václav Chad Prize
— 2000 —

Cena Václava Chada | Václav Chad Prize

Zvláštní cena jury | Special Jury Prize

Lukáš Rittstein, Kuchyň | Kitchen, 1996 Jiří Surůvka, Vnitřní neklid | Inner Anxiety, 1997

Vít Soukup, Optoelektrické prvky | Optoelectric Elements, 1999Jan Kadlec, Pumpa, Dům, z cyklu Esplanada | Petrol Station, 
House, from the Esplanade series, 1998

Jaroslav Koléšek, Mise | Mission, 2003Pavel Ryška, Beze slov | Without Words, 2002

Zvláštní cena jury | Special Jury Prize

Zvláštní cena jury | Special Jury Prize
— 2003 —
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Václav Chad se narodil 8. září 1923 v Břeclavi. Jeho rodina se 
brzy přestěhovala do Otrokovic. V roce 1939, po ukončení 
kvarty na zlínském gymnáziu, byl přijat na právě založenou 
Školu umění firmy Baťa ve Zlíně, kde se stal vůdčí osobností 
mezi studenty. Studoval především u R. Wies nera, Vl. Hrocha 
a V. Makovského. Po absolutoriu (1944) pracoval jako výt-
varník v propagačním oddělení Baťových závodů. V říjnu 
1944 se zapojil do protifašistického odboje, což nakonec 
zaplatil životem. Na sklonku války, 24. února 1945, byl 
na útěku, několik desítek metrů od budovy zlínské Školy 
umění a nynějšího Domu umění, zastřelen gestapem. Vedle 
občanského postoje je třeba neméně vysoce hodnotit Chada 
i jako umělce. Přestože se jeho tvorba nemohla plně rozvinout 
a dosáhnout svého naplnění, zůstalo po něm mimořádné, 
zcela originální dílo, upoutávající pozornost pronikavostí 
pohledu svého tvůrce. Vzniklo jakoby u vědomí časové tísně, 
v průběhu necelých pěti let. Přes nebezpečí, jež skýtala protek-
torátní doba (např. náhlé kontroly školy gestapem), se odvíjelo 
v úzkém kontaktu s tehdy zakázaným moderním uměním, 
zprvu zejména s expresionismem a kubismem, ale posléze i se 
surrealismem.

Chadova „tvůrčí posedlost“ se zračí i v pracích, 
v nichž se s jemu vlastní suverenitou zmocňoval tvorby umělců 
z dávnější minulosti, kterou ve svých malbách a kresbách aktu-
alizoval (Brueghel, Carpaccio, Goya – později Gogh, Gauguin, 
Munch). Vedle nich – což je pro Chada rovněž příznačné 
– akceptoval např. i dílo autora z periferie moderního malířství 
Léona Chauliaca, a sice díky některým rysům jeho tvorby, 
jež mu byly blízké. Příznačná pro dobu protektorátu a pro 
uměleckou osobnost V. Chada je skutečnost, že veškeré, 
často protichůdné podněty, zprostředkované mu nezřídka 
jen nekvalitními reprodukcemi, dokázal výtvarně absorbovat 
a zapojovat do vlastní tvorby. Zvláštní zmínku zasluhují jeho 
novátorské figurativní kresby ze skicářů, motivované začasté 
až sarkastickým viděním reality. Některé z nich reflektují 
i v umělcových obrazech (Za války, Rozmluva za války – oba 
1943). Ve většině těchto kreseb rozvíjel umělec zcela osobitě 
surrealistické tvarosloví. Spolu se svým kolegou ze školy 
a přítelem Čestmírem Kafkou ve Zlíně před znamenali cestu 
představitelů české výtvarné grotesky šedesátých let.

V naléhavé sdělnosti umělcových obrazových kompozic, 
jak v případě dušezpytných portrétů (Jidáš) a autoportrétů, 
tak např. v expresivně spontánně koncipovaných obrazech 
s námětem Ukřižování, v jejich drsném verismu a sarkastickém 
vidění lidského tématu, je příto men silný akcent etický. Jeho 
existenciálně vypjatá, vizionářská – přitom nezřídka naturalis-
ticky cítěná – symbolistní díla, jsou i hlubším, čas a místo svého 
vzniku přesahujícím uměleckým po dobenstvím – odkazem 
osobnosti až urputně hledající hlubší smysl života v tragických 
situacích a souvislostech moderního bytí. 

Ludvík Ševeček

Václav Chad was born on the 8th September 1923 in Břeclav. His 
family soon moved to Otrokovice. In 1939, having completed 
his fourth year at the Zlín Grammar School, he was accepted 
by the newly founded Baťa Company Art School in Zlín where 
he became a leading figure among the students. He chiefly 
studied under R. Wiesner, V. Hroch and V. Ma kovský. After gradu-
ating in 1944 he worked as an artist at the publicity department 
of the Baťa Factories. In October 1944 he became involved in 
the anti-fascist resistance, for which he ultimately paid with his 
life. At the end of the war, on the 24th February 1945, he was 
shot dead by the Gestapo while escaping, only several dozen 
metres away from the building of the Zlín School of Art and 
what is now the House of Art. As well as Chad's civic stance, 
his work as an artist is equally commendable. Although his art 
was prevented from fully developing and achieving fulfilment, 
he left behind him an exceptional and original body of work 
that fascinates us with his sharp insight. His work came into 
being seemingly in the awareness of how little time he had 
before him, during a period of less than five years.  Despite 
the danger that was ever-present during the time of the 
Protectorate (such as spot-checks in the school by members 
of the Gestapo), Chad's work developed in close contact with 
what was then forbidden modern art – initially Expres sionism 
and Cubism, though later Surrealism as well. 

Chad's 'creative obsession' is reflected by works in which, 
with a characteristically masterful approach, he adopted and 
made his own the work of artists from the more distant past, 
imbuing it with topical new impulses in his own paintings and 
drawings (Brueghel, Carpaccio, Goya, later van Gogh, Gauguin 
and Munch). Apart from these figures, he characteristically also 
accepted work such as that by Léon Chauliac, an artist from the 
margins of modern painting, doing so because he felt an affinity 
towards certain features of Chauliac's work. It was symptomatic 
of this time that he succeeded in artistically absorbing and inte-
grating into his own work the often contradicting impulses that 
were mediated to him by frequently poor-quality reproductions. 
Special mention should be made of his innovative figurative 
sketchbook drawings, often motiv ated by an almost sarcastic 
vision of reality. Several of them are also reflected in his paintings 
(During the War, Discussion during the War, both dating from 
1943). In most of these drawings he developed a wholly original 
Surrealist morpho logy. Together with Čestmír Kafka, a fellow 
student and close friend of his from the School of Art, in Zlín he 
anticipated the path taken by representatives of the Czech artistic 
grotesque of the 1960s.

A strongly ethical accent can also be felt in the direct 
communicative quality of his paintings, for example in his 
soul-searching portraits (Judas) and self-portraits, as well as 
in his expressively spontaneous paintings on the theme of the 
Crucifixion, in their coarse verism and sarcastic vision of the 
human theme. Václav Chad's symbolist works, highly existen-
tial, visionary, though often naturalist in character, also rep-
resent an artistic allegory that transcends the place and time 
they were made. They are the legacy of a strong personality 
searching for the meaning of life in the tragic situations and 
contexts of modern existence.

Ludvík Ševeček

Václav Chad
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Igor Kalný (1957–1987) má v slovenskom výtvarnom umení 
tak trocha výnimočné postavenie. Jeho odmietavý postoj 
k oficiál nym štruktúram umeleckej scény socialistického Čes-
ko slovenka, neakceptovanie sivej reality tej doby a navyše 
život ukončený samovraždou sú reálie, ktoré vytvorili príťaž-
livý mýtus avantgardného umelca žijúceho v komunistickej 
krajine.

Igor Kalný mal len tridsať rokov, keď sa rozhodol 
ukončiť svoj život. Narodil sa v roku 1957 a Strednú prie-
myselnú školu grafickú v Bratislave absolvoval v polovici 
sedem desiatych rokov. Čo asi mohol v tej dobe vrcholiacej 
normalizácie, mladý, vnímavý a umelecky nadaný človek 
robiť? Striedať rôzne zamestnania, stretávať sa s podobne 
naladenými priateľmi a začať pomaly tvoriť. Pre jeho 
výtvar né nasme ro vanie bolo určujúce stretnutie s Mila-
nom Bočkayom, Klárou Bočkayovou, Deziderom Tóthom 
a Otisom Laubertom. Boli to umelci, ktorí od polovice 
sedemdesiatych rokov vystavovali mimo oficiálnych prehli-
adok umenia a možno práve preto vytvorili prirodzenejšie 
vzájomné vzťahy, v ktorých Igor Kalný našiel nový priestor 
a vďaka ktorému jeho umelecká existencia nabrala 
konkrétne kontúry. Už svojou prvou výstavou (priestory 
Czemadoku, Bratislava, 1981), kde predsta vil originálny cyk-
lus pečiatkových kresieb, vyskladaných z dets kých zvieracích 
pečiatok, sa su verénne zapísal medzi „profesionál nych“ 
umelcov patriacich vtedy k neoficiálnemu umeniu. Dnes sú 
tieto pečiatkové kresby klasickou súčasťou takmer všet kých 
retrospektívnych výstav slovenského výtvarného umenia. 
Inou podstatnou udalosťou Kalného života bolo určite 
stretnutie s českým teoretikom Jiřím Valochom. Keď v roku 
1983 vystavoval v Galérii mladých v Brne, Jiří Valoch ho v ka-
talógu vydanému k výstave, nielenže zaradil do dobového 
kontextu analytických tendencií, ale vyzdvihol najmä jeho 
experimentálne postupy práve v oživovaní klasickej tech-
niky kresby. Vzápätí nasledovalo niekoľko ďalších výstav, 
či to už bola v Galérii v Karlovke v Prahe v ro ku 1983 (spolu 
s Klá rou Bočkayovou a Milanom Boč kayom), v priestoroch 
foyeru Lekárskej fakulty (Bratislava, 1986) alebo Čertovo 
kolo (PKO, Bratislava, 1987). Po smrti boli jeho práce ďalej 
vyberané na významné prehliadky súčasného umenia Nový 
slovenský obraz (Slovenský rozhlas, Bratislava,1988), Kunst 
Europa (Lingen, 1991, Ne mecko), Šedá cihla (Klatovy, 1991), 
Slovenské vizuálne umenie 1970 až 1985 (Slovenská 
ná rodná galéria, Bratislava, 2000) alebo ne dávno, výber 
z Kal ného tvorby pod názvom Vstup do Ti cha v Galérii 
mesta Bratislava predstavila kurátorka Danka Čarná. Práve 
ona charakterizovala jeho tvorbu ako „výraz napätia 
protikladov medzi poriadkom a chaosom, geo met riou 
a gestickosťou, vážnosťou a hravosťou, konkrétnym a ab-
straktným, uchopiteľným a tajomným“. Ako vidieť tieto 
slová nemusia byť spájané len s jeho tvorbou, ale v pod-
state stoja aj za jeho životným príbehom.

Beata Jablonská

Igor Kalný (1957–1987) has an exceptional position in 
Slovak art. His rejection of the official structure of socialist 
Czecho slovakia's art scene, his non-acceptance of the grey 
reality of that time and above all his life cut short by suicide 
are facts that created the alluring myth of an avant-garde 
artist living in a communist country.
 Igor Kalný was only thirty years old when he 
decided to end his own life. He was born in 1957 and 
completed studies at the Secondary Applied Graphic 
Art School in Bratislava in the mid–1970s. What could 
a perceptive and artistically gifted young man do at that 
time of culminating hard-line repression? Switch from job 
to job, regularly meet up with like-minded friends and 
slowly begin working. Getting to know Milan Bočkay, Klára 
Bočkayová, Dezider Tóth and Otis Laubert had a decisive 
impact on his artistic orientation. They were artists who, 
from the mid-1970s, exhibited outside the official surveys 
of art, and perhaps precisely because of this created more 
natural mutual relations in which Igor Kalný found new 
space and thanks to which his artistic existence acquired 
specific contours. With his very first exhibition (in 1981 at 
the Czemadok spaces in Bra tis lava), at which he presented 
an original series of stamp drawings made using children's 
animal stamps, he made his mark among 'professional' art-
ists who at that time be longed to unofficial art. Nowadays 
his stamp drawings are a classical part of all retrospective 
exhibitions of Slovak visual art. Another fundamental part 
of Kalný's life was undoub tedly his meeting with the Czech 
theoretician Jiří Valoch. When he exhibited in 1983 at the 
Youth Gallery in Brno, in the exhibition catalogue Valoch 
not only ranked him in the period context of analytical 
trends but also praised his experimental techniques in the 
reviving of the classical technique of drawing. There soon 
followed several other exhibitions such as the Karlova St 
Gallery in 1983 (with Klára Bočkayová and Milan Bočkay), 
in the foyer of the Medical Faculty (Bratislava, 1986) and 
the Devil's Wheel (PKO, Bra tislava 1987). Following Kalný's 
death, his work continued to be chosen for major surveys 
of contemporary art: The New Slovak Picture (Slovak 
Radio, Bratislava, 1988), Kunst Europa (Lingen, Germany, 
1991), Grey Brick (Klatovy, 1991), Slovak Visual Art 1970-
1985 (Slovak National Gallery, Bra tislava, 2000) and more 
recently the selection of Kalný's work entitled Entry into 
Silence presented by curator Danka Čarná at the Bratislava 
City Gallery. It was Čarná who characterised his work as 
'an expression of the tension of contradictions between 
order and chaos, geometry and gestural expression, seri-
ousness and playfulness, the concrete and the abstract, the 
comprehensible and the mysterious.' As one can see, these 
words don't only relate to his work, but essentially also lie 
behind the story of his life.

Beata Jablonská

Igor Kalný
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PhDr. Ludvík Ševeček
předseda 
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Regional Gallery of Fine Art in Zlín

česká jury:

Ladislav Daněk
Muzeum umění Olomouc
Art Museum, Olomouc

Richard Drury
České muzeum výtvarných umění v Praze
Czech Museum of Fine Arts, Prague

Mgr. Ladislava Horňáková
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Regional Gallery of Fine Art in Zlín

Mgr. František Kowolowski
Dům umění města Brna
House of Art Brno

Mgr. Václav Mílek
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Regional Gallery of Fine Art in Zlín

Mgr. Tomáš Pospiszyl
Praha

slovenská jury:

Mgr. Beata Jablonská
Slovenská národná galéria v Bratislave
Slovak National Gallery, Bratislava

Gabriela Garlatyová
Mestská galéria v Rimavskej Sobote
Town Gallery Rimavská Sobota

Mira Keratová
Billboard Gallery v Bratislave
Billboard Gallery Bratislava

Mira Putišová 
Povážská galéria umenia, Žilina
Povazie Art Gallery, Žilina

Odborná jury IV. Zlínského salonu mladých 2006
Panel of experts
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Baffi David
Bartošová Andrea
Bařinka Petr
Benčík Marcel
Blahutová-Černická Simona
Brody Ondřej
Cenek Filip – Havlíček Jiří
Cileček Jan
Czinege Michal
Čerevka Radovan
Černušák Michal
Čiklová Petra
Daněk Zdeněk
Dovičáková Lucia
Dub Petr
Dudáš Ivan
Goetz Ondřej
Grolmus Marián
Grosseová Isabela
Haruštiak Lukáš
Hošek Jakub
Hošek Pavel
Hřičiščová Denisa
Hušková Zdenka
Janečková Tereza
Jezbera Ladislav
Kadlec Jan
Kalinová Jana
Kenderová Dorota
Klvaňa Pavel
Kollár Juraj
Kovářík Jan
Krtička Jan
Krutáková Eva
Kubík Tomáš

Kunčík Petr
Kupčíková Alena
Kvetan Marek
Kyša Jaroslav
Labuda Radim
Malina Petr
Nálevka Jan
Pálová Ildikó
Pětiletá Petra
Podoba Rastislav
Pražák Pavel
Růžička Aleš
Salajka Martin
Saletová Zdenka
Sedlačík Rastislav
Sedlák Martin
Sirka Boris
Skála Jiří
Smetana Matěj
Srna Jozef ml.
Straka Marián
Šedá Kateřina
Šille Erik
Šimera Evžen
Špaňhel Jakub
Šramatyová Veronika
Ther Marek
Tichoň Pavel
Tkáčová Lucia
Tušan Jozef
Vasilko Ján
Véla Vladimír
Veselý Libor
Vinklárková Hana
Zrubec Radoslav

Vyzvaní umělci  |  Invited artists
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Andrea Bartošová

Narozena | Born 13. 9. 1977 Levice

Studia / Education 
Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave 
(1993–1997)
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (1998–2005)
Vystavuje od roku 2002 | Exhibitions since 2002

Kolektivní výstavy od roku 2003 / Group exhibitions since 
2003
2003  – Paradiso perduto, Slovenské národné múzeum, 

   Bratislava
2004  – Andrea Bartošová a Michal Czinege, 

   SNM – Múzeum Maďarov na Slovensku, Bratislava
– Světliny, Galerie Na bidýlku, Brno

2005  – Večně hladní!, Galéria Tranzit, Bratislava
– Prievan, Povážska galéria umenia, Žilina
– Prievan, Štátna galéria, Banská Bystrica
– Fresh Europe, Galéria Kogart, Budapešť, Maďarsko
– Prievan, Galerie U Zlatého prstenu, Praha

2006  – B.I.O. Sentiment (s J. Mrvovou), Galerie ad astra, 
   Kuřim
– Mladá maľba, Galéria Jána Koniarka, Trnava

Literatura / Literature
Večně hladní (katalog výstavy), 2005
Domino fórum, 2004, č. 33
Olič, J., Týždeň, 2006

Adresa / Address
Ludanská cesta 67
934 01 Levice

1. Pred spánkom 5 | Before sleeping 5, 2005 
akryl, plátno | Acryl, canvas, 240 x 180 cm

Aj keď len pred rokom ukončila štúdium na Vysokej škole 
výtvarných umení, patrila k tým autorom, ktorý už na 
prvých „študentských výstavách“ upútali vyhraneným, jas-
ným a roz poznateľným maliarskym názorom. Jej maľby sú 
jednoducho povedané o tvári a tele. To, ktorá je to tvár a čie 
je to telo, nie je tak podstatné ako skôr to – ako je to celé 
na ma ľo vané. Andrea Bartošová ľahkými až priehľadnými 
ťahmi štetca hľadá to, čo je v tvári podstatné, a v pohybe 
tela dôležité. Aby odblokovala všetky rušivé momenty, jej 
maľby sú vlastne zväčšeniny. Práve fotografická predloha 
a počítačový program jej dovoľuje množstvo variácii na túto 
tému. Tvár na celej ploche plátna je vystavaná len ťahmi 
štetca a intenzitou farby. Niekde sa úplne stratí, niekde je 
výraznejšia hustejšou štruktúrou. Dalo by sa povedať, že 
Andrea Bartošová patrí k tým súčasným umelcom, ktorý 
dokážu inovovať tra dičné žánre klasického média maľby.

B.J.

Although she finished her studies at the Academy of Fine 
Arts in Bratislava, she belongs to the artists who have 
attracted attention at the first “student exhibitions” by 
a clear and recognizable painterly opinion. Her paintings 
are, to put it simply, about the face and body. Whose face 
and body it is, it is of lesser importance than how the 
whole thing is painted. By her light and clearly structured 
strokes Andrea Bartošová looks for what is substantial in 
a face and what is important in the movement of a body. 
In order to get rid of all disturbing moments, her paintings 
are in fact blow-ups. Thanks to the photographic model 
and computer program it is possible to produce many 
variations on this theme. The face on the whole surface of 
the canvas is built from light stokes of the brush and intense 
colour. At some places it becomes inconspicuous, at other 
places it gets more visible due to a denser structure. It is 
possible to say that Andrea Bartošová ranks among those 
contemporary artists who are able to innovate traditional 
genres of the classic medium of painting.

B.J.
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1. Pred spánkom 5 | Before sleeping 5, 2005 
akryl, plátno | Acryl, canvas, 240 x 180 cm
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Petr Bařinka

Narozen | Born 9. 1. 1979 Zlín

Studia / Education
Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti 
(1994–1998)
Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění (1998–2000)
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (od roku 2000)
Vystavuje od roku 1997 | Exhibitions since 1997

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions 
since 2003
2004 – Mr. Citro přichází, Galerie A.M. 180, Praha 
2005 – Bon Voyage, Galerie Nábřeží, Praha 

Kolektivní výstavy od roku 2003 / Group exhibitions since 
2003
2004 – Dream Team, Devil Gallery, Praha 
2005  – Kosmix, GPS Art Gate, Praha 

– Vysoká hra, Galerie Nová síň, Praha
– Výstava studentů Kurta Gebauera, 
   Hradec nad Moravicí
– Subkultura 2005, Mystic Skate Cup na Štvanici,
   Praha
– Sell Me Buy Me, Galerie AVU, Praha
– Beauty Free Shop, Palác Adria, Praha 

2006  – Výstava studentů Kurta Gebauera, 
   Dům umění, Opava
– Pražské povstání, Kavárna Spolek, Brno 

Literatura / Literature
neuvádí | Not stated

Adresa / Address
Václavská 7
760 01 Zlín-Kudlov

2. Ona | She, 2006
polyesterová pryskyřice | polyester resin, 11 x 11 x 14 cm

3. Setkání třetího druhu | Encounters of the Third Kind, 2006 
polyesterová pryskyřice | polyester resin, 50 x 36 x 50 cm

4. Z lásky | Out of love, 2006 
polyesterová pryskyřice | polyester resin, 50 x 36 x 50 cm

Výrazný vizuální styl, kterým se práce Pavla Bařinky vyzna-
čují, je odvozen z kosmopolitního amalgámu reklamních pou-
tačů, animovaných seriálů, komiksů i klasického moderního 
umění, kterým jsme v globalizované současnosti denně 
obklopeni. Často pracuje se zářivou barevností nebo s výraz-
nými grafickými efekty. Nebojí se velkorysých měřítek, 
po u žívá materiály a techniky spojované spíše s reklamně-
aran žérskými postupy. Jeho výtvory jsou přímočaře sdělné, 
ovšem současně i rafinovaně víceúrovňové. Bařinka totiž není 
módní surfař, který by jen využíval vábivé pop artové módy 
okam žiku. Jeho sochy, videa, počítačové animace i autorské 
lightboxy nejsou nadány jen vypracovaným, někdy až mírně 
pokleslým výtvarný jazykem, ale především citlivou emo-
tivní narací. Bařinka se zajímá o možné osudy reklamních 
maskotů, o psychologii jím stvořených postaviček živořících 
na peri feriích grafického designu a ilustrace. Vytváří pro 
ně dojemné příběhy a situace, které nejsou reklamně 
přímočaré, ale vět šinou někde zcela lidsky zadrhávají. 
Jejich prostřednictvím si uvědomujeme vyprázdněnost 
informačních toků současnosti i potřebu bezprostřední 
mezilidské komunikace.

T.P.

The unique visual style typical of the works of Petr Bařinka 
is derived from a cosmopolitan amalgam of billboards, 
animated cartoons and comic strips as well as classical 
modern art, surrounding us daily in the current global 
age. Bařinka often uses striking colours and remarkable 
graphic effects. He is not afraid of a giant scale and 
employs materials and techniques associated rather with 
advertising or shop window dressing. His creations are 
directly communicative, but at the same time they possess 
a sophisticated multilevel quality. Bařinka is not at all 
a fashionable surfer, using attractive Pop-art vogue of 
the moment. His sculptures, videos, computer animations 
as well as original light boxes are characterized not only 
by an elaborated and sometimes slightly vulgar artistic 
language, but above all by sensitive sensual narration. 
Bařinka is interested in fates of advertisement mascots, 
in the psychology of the characters created by him 
who vegetate on the outskirts of graphic design and 
illustration. He supplies them with touching stories and 
situations that are not directly advertising, but usually get 
stuck somewhere, as is the way with human beings. It is 
through them that we come to realize the emptiness of 
contemporary information flows as well as the need for 
direct communication between human beings.

T.P.
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2. Ona | She, 2006
polyesterová pryskyřice | polyester resin, 11 x 11 x 14 cm
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Simona Blahutová-Černická

Narozena | Born 23. 9. 1980 Zlín

Studia / Education
Střední umělecko průmyslová škola v Uherském Hradišti 
(1995–1999)
Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění (1999–2000)
Akademie výtvarných umění v Praze (2000–2006)
Vystavuje od roku 2002 | Exhibitions since 2002

Kolektivní výstavy od roku 2003 / Group exhibitions since 
2003
2003  – Tavba, Městské muzeum a galerie, Svitavy

– Kalba, Galerie Husa na provázku, Brno
– Hlučný odběr, Výstavní síň, 
   Divadlo Oskara Nedbala, Tábor
– Tábor, Sochařská škola Karla Nepraše, 
   Výstavní síň, Divadlo Oskara Nedbala, Tábor
– Po roce, Sochařská škola Karla Nepraše, 
   Muzeum města Hořice v Podkrkonoší

2004  – Sychr je sichr, Galerie Vltavín, Praha
– Dole bez, Sochařská škola Karla Nepraše, 
   Výstavní síň Karla Pipicha, Chrudim

2005  – poCITY, výstava ateliéru M. Rittsteina, 
   Prácheňské muzeum, Písek
– Lesbická škola Karla Nepraše, Kulturní dům, Opava

2006 – Malba II., FaVU VUT Brno

Literatura / Literature
Artkontakt 2006 (katalog výstavy)

Adresa / Address
Lesní čtvrť II/3494
760 01 Zlín

5. Come to Find yourself, 2005
akryl, plátno | Acryl, canvas, 120 x 150 cm

6. Pták ve čterci | Bird in Square, 2004
foto, email, akryl, samolepící fólie, plátno | photo, email, 
acryl, self-adhesive foil, canvas, 40 x 40 cm

7. Prostor v rámu | Space in Frame, 2004
dřevo, papír, email | wood, paper, email, 50 x 50 cm

Autorka je dosud studentkou pražské AVU. Její práce již 
přesto prošla zajímavou vnitřní proměnou. Svůj podíl na 
tom má i její původní sochařské  školení. Zásadní trans-
formace však v současnosti probíhá i ve výtvarném médiu, 
jemuž se v poslední době věnuje téměř výlučně – ve sféře 
malby. Po instalacích koncipovaných z vlastních obrazů, 
v konfiguraci s prostorovými, předmětnými či věcnými prvky 
postupně pře cházela k v obdobném duchu vytvářeným 
plátnům. Důležitý zlom se v malbě Simony Blahutové 
odehrál za jejího studij ního pobytu ve skotském Aberdeem 
(2005). V autorčině zaujetí vizuální realitou současného 
života, v jejích v podstatě tradiční malířskou technikou for-
movaných obrazových kom pozicích, reflektuje pragmatický 
svět postindustriální spo leč nosti, svět komerce a reklamy 
v jehož schematismu zanikají bytostné hodnoty. Autorka 
se reklamy zmocňuje malířskou reflexí, popírá ji svým oso-
bitým, povýtce malířským sdě le ním. Příznačný pro její pojetí 
je značně redukovaný, k mono chromitě inklinující, anebo 
na bílou, černou a červenou barvu zúžený kolorit, a rovněž 
tak i maximálně potlačený – od osob něný – malířský ruko-
pis. Bytostné rytmy do jejích k vel koplošným formátům 
směřujících kompozic vnáší zejména způsob, jimž pracuje 
s lidskými postavami a jejich fragmenty.

L.Š.

The artist is still studying at the Academy of Fine Arts 
in Prague. In spite of this, her work has undergone an 
interesting inner metamorphosis. Her original training 
as a sculptor has played a role in this process. However, 
at present the fundamental transformation is taking 
place also in terms of the visual means in which she has 
recently been working almost exclusively – in the sphere of 
painting. After installations made of her own paintings in 
the configuration with spatial objects or other items, she 
has gradually proceeded to canvases created in a similar 
spirit. An important change occurred in the paintings 
of Simona Blahutová during her study in Aberdeen, 
Scotland (2005). With essentially traditional techniques 
of painting based on pictorial compositions, the artist’s 
interest in the visual reality of contemporary life reflects 
the pragmatic world of post-industrial consumerist society 
and the world of advertising, whose stereotypes make 
fundamental values fade away. The artist takes possession 
of advertising by painterly reflection, denying it through 
her personal, chiefly painterly message. She uses a limited 
scale of colours, considerably reduced in its scope with 
a tendency to be monochromatic or just white, black and 
red, and her brushwork is maximally downplayed and 
depersonalized. Her way of treating human figures and 
their fragments provides her large-scale compositions with 
intrinsic rhythms.

L.Š.
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5. Come to Find yourself, 2005
akryl, plátno | Acryl, canvas, 120 x 150 cm
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Ondřej Brody

Narozen | Born 22. 3. 1980 Praha

Studia / Education
Colegio Bilingue Jefferson, Guayaquil, Equador (1993–
1999)
Marysville Piltchuk High, (Open Doors program) Seattle, 
USA (1999)
Escuela Superior de Arte (ISA), Fine Art deparment, 
Havana, Kuba (1999–2000) 
Universität der Künste, Experimental Media, Berlín, 
Německo (1999–2000) 
Akademie výtvarných umění v Praze (2000–2005)
Higher Institute of Fine Arts, Antverpy, Belgie (2006)
Vystavuje od roku 2001 | Exhibitions since 2001

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions 
since 2003
2004  – Take it personally (s J. Skálou, E. Šimerou, V. Fresom),

   Galerie A.M.180, Praha 
2005  – Noise Pictures, Galerie Jelení, Praha

– Akt Saloon (s K. Paetau), Hisk In Out space, 
   Antverpy, Belgie
– Artstar, Galerie Hit, Bratislava 

2006  – Pet Painting Salon, (s K. Paetau), De Warande,
   Turnhout, Belgie
– Personal Train (s M. Pechoučkem), 
   Galerie Jiří Švestka, Praha

Literatura / Literature
neuvádí | Not stated

Adresa / Address
Za sídlištěm 22
143 00 Praha 4-Komořany

8. Noise pictures, 2005
DVD, projekce, 30 minut | DVD, screening, 30 minutes

Je jedním z mála současných českých umělců, který neváhá 
radikálně testovat hranice vkusu, umění i etiky. Pohybuje 
se v extrémních polohách, které jsou i pro mnohé jeho 
vrstev níky z uměleckých kruhů neúnosné, o konzervativní 
většinové společnosti ani nemluvě. Vystupuje jako kaskadér 
těla i du cha, s bezhlavou upřímností provádí kousky, které 
doposud nikdo jiný nevyzkoušel. Se skupinou přátel se 
na protest proti vedení Národní galerie vykálel v expozici 
současného umění ve Veletržním paláci. Na svých videích 
ponižuje ženy, před kamerou masturbuje nebo v obřím 
detailu natáčí odchod plynů z vlastního těla. V rámci 
performance Protest na sobě zapálil oděv a v plamenech 
kroužil po galerii tak dlouho, dokud si nepřivodil vážné 
spáleniny. Kurátora, který ho přizval na výstavu, neváhal na 
vernisáži spoutat a před zraky ostatních návštěvníků znásil-
nit. Práce Ondřeje Brodyho šokují. Ne vždy se můžeme 
ztotožnit s postupy i výsledky, se kterými pracuje. Snad 
právě pro tuto extrémnost a odvahu riskovat nepochopení 
a umělecké fiasko mají Brodyho práce v rámci českého 
umění důležitou očistnou funkci. Měly bychom vysoce oce-
nit jeho systematickou tou hu narušovat naše zápecnictví 
a vnášet do něj nové pod něty. Brody se ostatně jako jeden 
z mála českých umělců odstěhoval do Berlína, do centra 
evropského současného umění, a zapojuje se do tamního 
uměleckého kontextu. 

T.P.

Ondřej Brody is one of the few contemporary Czech artists 
who do not hesitate to test the limits of taste, art and ethics. 
He moves in extreme positions that are unacceptable for 
many of his contemporaries from artistic circles, let alone 
for the conservative majority society. Like a stunt man of 
body and spirit, he performs reckless honesty stunts that 
no one else has ever tried before. Protesting against the 
management of the Prague National Gallery, he defecated 
together with a group of friends at the exhibition of 
contemporary art at the Trade Fair Palace. He humiliates 
women in his videos, masturbates in front of the camera, 
and films the gases leaving his body in an extremely close 
shot. Within a framework of the performance Protest he 
set his clothes on fire and kept circling the gallery until 
he suffered serious burns. He did not hesitate to tie up 
the curator who had invited him to an exhibition opening 
and rape him in front of the other visitors. The works of 
Ondřej Brody are shocking. We cannot always agree with 
his methods and results of his work. It is perhaps on the 
account of this extremism and the courage to run the risk 
of not being understood and face a fiasco as an artist that 
Brody’s works have a purging effect on Czech art. We 
should highly appraise his constant desire to disrupt our 
narrow-mindedness and give it new stimuli. It should also 
be mentioned that, as one of only a few Czech artists, 
Brody moved to Berlin, to the centre of contemporary art, 
where he is part of the local artistic context.

T.P.
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Filip Cenek
Narozen | Born 1976 Jeseník
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického 
v Brně (1994–2001)
Filmová akademie múzických umění v Praze (od roku 
2004)

Jiří Havlíček
Narozen | Born 1977 Brandýs nad Labem
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického 
v Brně (1998–2004)

Petr Strouhal
Narozen | Born 1977 Prostějov
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického 
v Brně (od roku 2001)

Filip Nerad
Narozen | Born 1977 Prostějov
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického 
v Brně (2000–2006)

Jan Žalio
Narozen | Born 1979 Vyškov
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického 
v Brně (od roku 2003)

Jan Šrámek
Narozen | Born 1983 Praha
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického 
v Brně (od roku 2003)

Literatura / Literature
Dobré zprávy. Slabikář (katalog výstavy). Moravská galerie 
v Brně, 2005

9. Fiume, 2006 
videoinstalace | Video installation

Teoretik Petr Ingerle společnou produkci F. Cenka 
a J. Havlíčka svého času charakterizoval jako sofistikova-
nou bezradnost. Máme tomu rozumět tak, že filmy této 
dvojice jsou málo srozumitelné, příliš intelektuální? Nevím. 
Na mě jejich produkce působí spíš uklidňujícím a ra-
dostným dojmem. Jako když jsem coby kluk lehával 
v trávě a v mracích si „animoval“ svůj film. No jo, dětství, 
můžete se ušklíbnout. Ale cítili jste se někdy šťastnější 
než na pomezí mezi bděním a snem daleko od nudných 
řečí dospělých? Dítě totiž nezná pojem „sentimentální“. 
A tomu se zatím úspěšně vyhýbá i naše duo.

L.D.

Some time ago, the art theoretician Petr Ingerle described 
their joint production as sophisticated helplessness. Are 
we to understand by it that the films produced by this 
pair are rather incomprehensible and overly intellectual? 
I do not know. Their production has a calming and joyful 
effect on me, like when I used to lay down into the grass 
as a young boy and “animate” my own movie in the skies. 
“Well, childhood,” you can frown. But have you ever felt 
happier than on the borderline between being awake and 
daydreaming, far away from the boring talk of the grown-
ups? The thing is that a child does not understand the term 
“sentimental”. And this is exactly what our duo is success-
fully managing to avoid.

L.D.
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9. Fiume, 2006 
videoinstalace | Video installation
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Jan Cileček

Narozen | Born 27. 2. 1976 Uherské Hradiště

Studia / Education
Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti 
(1994–1998)
Akademie výtvarných umění v Praze (1998–2004 )

Společné výstavy od roku 2003 / Group exhibitions 
since 2003
2003  – Neprašova škola, Divadlo Oskara Nedbala v Táboře

– Konfrontace, Svárov
2004 – Nahoře bez, Výstavní síň K. Pipicha v Chrudimi
2005 – Umění Praha 2005, Dům umění v Opavě

Literatura / Literature
Ateliér, 2005 

Adresa / Address
U Uránie 17 
170 00 Praha 7

10. Kuros 04, 2006
litá ocel | Cast steel, 192 x 50 x 30 cm

11. Pegas 03 | Pegasus 03, 2003
litá ocel | Cast steel, 130 x 60 x 40 cm

Klasická socha již dnes téměř zmizela z repertoáru mladých 
tvůrců a je nahrazována objekty. Oproti řadě svých vrstev-
níků, kteří pracují s objevy ve výtvarném umění 20. a 21. 
století (objekt, instalace apod.), setrvává sochař Jan Cileček 
u aktualizace tradičních principů sochařské tvorby a na výt-
varnou scénu nastupuje s prostorově cítěnými plastikami 
lapidárních forem, vázaných na figurální morfologii. Poprvé 
na sebe upozornil v době studií, když byl oceněn ateliéro-
vou cenou (2002) a o rok později cenou Bogdana Najdenova. 
Jeho tvorba je ucelená, jasně formulovaná a odráží se v ní 
obdiv k historii (starověk, středověk, doba rytířů, válečníků) 
a pře devším k historii vojenství. Nejde o strnulé využití 
inspirač ního zdroje, ale o dynamické pojetí, rozehrávající 
řadu variant a modifikací. Často používanými materiály jsou 
kámen, mramor, litá ocel. Cileček tvoří z vnitřní potřeby 
a neřeší, zda jeho tvorba zapadá do současného módního 
trendu. S tvůrčími podněty dokáže vždy velmi erudovaně 
zacházet a realizuje přesně formulovaný úkol na vysoké 
formální úrovni s tvůrčím nasazením spojeným i s manuální 
zručností. Tradiční formu skulptury v řeckém umění, sochu 
nahého mladíka Kurose, ztvárnil v ustáleném blokovitém 
schématu s nohou nakročenou vpřed. Evokuje v nás nejen 
starověkou plastiku, ale i dobu rytířů i současnou tech-
nickou civilizací robotů.

L.H.

Classical sculpture has almost disappeared from the 
repertory of young artists and is being replaced by 
objects. Unlike many of his contemporaries, who work 
with discoveries in fine art of the 20th and 21st centuries 
(object, installation, etc.), the sculptor Jan Cileček has 
limited himself to updating traditional principles of 
sculpture, appearing on the visual art scene with spatially-
felt sculptures of concise forms connected to figural 
morphology. He attracted attention for the first time 
while still a student when he was awarded the Studio 
Prize (2002) and a year later, the Bogdan Najdenov Prize. 
His oeuvre is compact, clearly formulated and reflects an 
admiration for history (classical antiquity, the Middle Ages, 
the age of knights and warriors) and mainly military history. 
It is not a rigid utilization of a source of inspiration, but 
a dynamic concept examining a number of variants and 
modifications. The frequently used materials are stone, 
marble and cast steel. Cileček creates from his inner need 
and does not ponder whether his production is in line 
with contemporary trends. He is able to deal with creative 
impulses in a very erudite way and carries out a precisely 
formulated task on a high formal level with creative 
commitment and manual craftsmanship. He has presented 
the traditional form of sculpture in Greek art, the Kuros 
(a statue of a nude young man) in the established way 
with one leg stepping forward. It evokes in us not only 
ancient sculpture, but also the age of knights and the 
contemporary technological civilization of robots.

L.H.
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10. Kuros 04, 2006
litá ocel | Cast steel, 192 x 50 x 30 cm
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Michal Czinege

Narozen | Born 30. dubna 1980 Bratislava

Studia / Education
Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave 
(1995–1999)
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (od roku 
2000)
Vystavuje od roku 2001 | Exhibitions since 2001

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions 
since 2003
2003 – Symbióza, Galéria mladých, Nitra
2004  – Andrea Bartošová a Michal Czinege, 

   SNM – Múzeum Maďarov na Slovensku, Bratislava
2005  – Bonjour, Bratislava, Michal Czinege

– Neue Verbindungen, Artist Studio Museumqvartier   
   21, Vídeň

2006 – Stratěný ostrov, Tranzit studios, Bratislava

Literatura / Literature
Mathé, S.,Musím byť optimista, Slovenské národné 
noviny, 2004, č.8
Olič, J., Domino fórum, 2004, č. 33
Kopernická, A., Ani deväť grantov v muzeu nestačí, Sme, 
4. 8. 2004

Adresa / Address
Štefánikova 31
811 05 Bratislava

12. Studená voda | Cold Water, 2005
akryl, plátno | Acryl, canvas, 195 x 270 cm

13. Horiaca zátoka | Bay on Fire, 2005
akryl, plátno | Acryl, canvas, 150 x 195 cm

Práve končiaci poslucháč Vysokej školy výtvarných umení 
v Bratislave nie je neznámou postavou na scéne súčasného 
slovenského umenia. Intenzívne vystavuje už niekoľko rokov 
a bol to aj on, kto súčasnej maľbe vrátil miesto na aktuálnej 
scéne výtvarného umenia. Vizuál Czinegeho malieb môže 
byť odvodený (podobne ako u jeho generačných druhov) 
z počítačových programov, ktoré sú samozrejmou súčasťou 
jeho maľovania. Czinege pri výbere námetu vychádza z fo-
tografickej predlohy, pri ktorej paradoxne nie je až tak pod-
statné kto, alebo čo je zobrazené. Ona vlastne „len“ určuje 
kompozíciu a základné usporiadanie obrazu. Ďalej autor 
pracuje intuitívne – plocha plátna sa stáva samostatným 
svetom o sebe. Odpútaním sa od predlohy vznikajú abst-
raktné štruktúry, za ktorými síce tušíme reálny predobraz, 
ale slúži len ako rámec už pre úplne iný jednoducho len 
a len Czinegeho príbeh.

B.J.

The graduating student of the Academy of Fine Arts 
in Bratislava is not an unknown figure at the scene of 
contemporary Slovak art. He has intensely exhibited for 
several years, being one of those who have re-established 
painting at the topical scene of the fine arts. The visual 
aspect of Czinege’s paintings seems to be derived (like with 
his generational peers) from computer programs which are 
an integral part of his work. Czinege selects his topic by 
using a photographic model, in which paradoxically does 
not matter too much who or what is represented. The 
photography in fact “only” determines the composition 
and the basic arrangement of the picture. The artist further 
works intuitively – the surface of the canvas becomes an 
autonomous world. By extricating himself from the model 
he produces abstract structures, which, although they bear 
traces of their prefiguration, represent only a framework 
for a different story by Czinege, which is totally his own.

B.J.
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13. Horiaca zátoka | Bay on Fire, 2005
akryl, plátno | Acryl, canvas, 150 x 195 cm
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Radovan Čerevka

Narozen | Born 19. 6. 1980 Košice

Studia / Education
Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach (1994–1998)
Fakulta umení Technicke univerzity v Košiciach (od roku 
1999)
Akademie výtvarných umění v Praze (2003–2004)
Vystavuje od roku 2003 | Exhibitions since 2003

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions 
since 2003
2004  – Lepšie raz vidieť jako stokrát počut (s M. Chromým), 

   Galerie Jelení, Praha
2005 – Sector Séparé, Galerie Hit, Bratislava

Kolektivní výstavy od roku 2003 / Group exhibitions since 
2003
2003  – Snowboarding, festival videoartu, klub Buryzone, 

   Bratislava
– Prieskumy, výstava VŠVU Bratislava a KVUaI Košice,
   Považská galéria, Žilina
– Výstava KVUaI Košice, Akademie výtvarných umění,
   Praha
– Avandgarda 2003, Mestská galéria, 
   Rimavská Sobota

2004  – Memory styck, Divadlo komedie, Praha
– East Slovak Art, Galerie A.M.180, Praha
– Fresh, Múzeum V. Löfflera, Košice

2005  – Prieskumy 2, Považská galéria, Žilina
– Cena Oskára Čepana, Galéria mesta Bratislavy
– Skart.sk, Kunstverein Heilbronn, Německo
– Stop násiliu na ženách, Mestská tržnica, Bratislava
– Chlap, hrdina, duch, stroj, Galéria Médium, 
   Bratislava

Literatura / Literature
neuvádí | Not stated

Adresa / Address
Kpt. Nálepku 17
040 01 Košice

14. Anonymist, 2006
sádra, písek, plastoví vojáci, figurína z textilu, boty, 
provázek, hřebíky, spínací špendlíky, akryl | Plaster, sand, 
plastic soldiers, cloth dummies, shoes, lace, nails, safety 
pins, acryl, 150 x 300 cm

Radovan Čerevka, absolvent sochárskeho ateliéru prof. Jura-
ja Bartusza na Katedre výtvarných umení a intermédií FU TU 
v Košiciach, sa už počas štúdií predstavil videofilmami (napr. K2), 
inštaláciami a objektami na rôznych výstavných projektoch. Pre  
výstavu finalistov Ceny Oskára Čepana vytvoril videoinštaláciu 
Hmatateľný dôkaz, ktorú doplnil digitálnou tlačou, pohľadnicami 
a menšími objektmi. Charakterizujú ho najmä jeho videofilmy zao-
berajúce sa jednotiacou témou separatizmu a terorizmu vychádza-
júceho z európskej skúsenosti. Vo svojich dielach rieši aj politické 
obsahy. Zameriava sa na absurditu konfliktných a brutálnych situácií 
zo života v krízových oblastiach vojnových alebo povojnových 
stavov. Geograficky a emocionálne je mu najbližší čečensko-
ruský konflikt, na ktorý sa pozerá rôznymi spôsobmi. Reflektuje 
podobu mýtotvorby separatizmu, ktorá prináša novodobých hrdi-
nov a zároveň zločincov. Modelárska práca, zámerne nesochárske 
materiály a postupy podporujú primitívnosť propagačnej a náboro-
vej upútavky, na ktorú sa Čerevkove videá a inštalácie podobajú. 
Objektom, ktorý pripomína partizánsky pomník, dokumentárnou 
spoveďou po rusky hovoriacej ženy, alebo pohľadnicami „s poz-
dravom z boja“ vytvára vo svojich prácach expresívne ironické 
významy. Netvorí agitujúce a apelujúce umenie, i keď narába so 
znakmi a funkciami politického a verejného umenia. Čerevkove 
videofilmy (napr. Kaukazské narodeniny) sú zmesou sarkastických 
a humorných skečov z partizánskeho folklóru, ktoré poukazujú na 
absenciu ľudského a morálneho rozmeru a prítomnosť šialeného 
vo vojnovom a vojenskom.

G.G.

Radovan Čerevka presented himself while still a student by video 
films (such as K2), installations and objects at various exhibition 
projects. For the exhibition of finalists of the Oskár Čepan 
Award he created the video installation Tangible Proof, which he 
complemented by digital prints, postcards and smaller objects. His 
production consists mainly of videos featuring the unifying theme 
of separatism and terrorism based on the European experience. 
In his works he also deals with political issues. He focuses on the 
absurdity of conflict and brutal situations from the life in critical 
war or post-war areas. From the geographic and emotional point 
of view he is the closest to the Chechnyan-Russian conflict, 
which he approaches in various ways. He reflects how the 
myth of separatism is being created, which brings about new 
heroes and criminals at the same time. In his modelling work he 
intentionally uses non-sculptural materials and procedures in order 
to emphasize the primitiveness of a propagandist and recruitment 
piece, which Čerevka’s videos and installations are to resemble. 
By an object reminiscent of a monument to partisans from the 
Second World War, a documentary confession of a Russian-
speaking woman or postcards with “greetings from the battle” 
he provides his works by expressive and ironic meanings. He does 
not create agitation and appellative art, although he employs signs 
and functions of political and public art. Čerevka’s videos (such 
as Caucasian Birthday) are a mixture of sarcastic and humorous 
sketches from the partisan folklore, which point out the lack of 
human and moral dimension and the presence of the mad in the 
war and the military.

G.G.
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14. Anonymist, 2006
sádra, písek, plastoví vojáci, figurína z textilu, boty, provázek, hřebíky, spínací špendlíky, akryl

| Plaster, sand, plastic soldiers, cloth dummies, shoes, lace, nails, safety pins, acryl, 150 x 300 cm
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Michal Černušák

Narozen | Born 8. 6. 1982 Zvolen

Studia / Education
Stredná škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 
v Bratislave (1996–200)
Vysoká škola výtvarných umění v Bratislave (2001–2006)
Vystavuje od roku 1998 | Exhibitions since 1998

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions 
since 2003
2003 – Shopping City Center, Galéria Maestro, Bratislava
2005  – City Code, Bonjour, Appolo B.C., Bratislava

– City Code, Galéria mladých, Nitra

Literatura / Literature
Wasser – Voda – Víz, (katalog sympózia), Rakousko, 2003
Essl Award (katalog výstavy), Rakousko, 2005
Surrealistický imidž počítačových hier a anonymné 
veľkomesto, Sme, 10. 1. 2006

Adresa / Address
Družstevná 9
920 01 Hlohovec

15. Global Industrial Prosperity, 2005
akryl, plátno | Acryl, canvas, 196 x 296 cm

Aj keď Michal Černušák je ešte stále študent Vysokej 
školy výtvarných umení, patrí k tým niekoľkým, ktorý 
sa na ne dávnych výstavách stihli predstaviť výrazným 
a charakteristic kým maliarskym štýlom. Okrem podružného 
faktu, že zväčša maľuje veľkorozmerné obrazy (2 x 3 m), 
jeho maľby pracujú s jazykom grafity, poetikou fotografick-
ého záznamu, či surrealistickým imidžom počítačových 
hier. Takáto rôznorodosť inšpiratívnych zdrojov je na plátne 
zjednotená Černušák ovým maliarskym rukopisom, ktorý 
vyvoláva dojem rozos tre tého „mäkkého“ videnia. Doteraz 
najsilnejšou sériou Černu šákovej tvorby bol cyklus mestských 
ulíc – nočných, upršaných, s vysvietenými mrakodrapmi, 
širokými bulvármi, preplnenými prúdmi áut. Spôsob maľby 
a samotná téma zvýrazňuje pocit z veľkomestskej anonym-
nej ulice – samoty v dave, smútku a všade prítomnej skrytej 
agresie.

B.J.

Although Michal Černušák is still a student of the Academy 
of Fine Arts in Bratislava, he is one of the few artists who 
have managed to present themselves at recent exhibitions 
by a distinct painterly style. In addition to the negligible 
fact that he usually paints large-scale canvases (2 x 3 m), 
his paintings work with the language of graffiti, the 
poetics of photographic record as well as surrealistic image 
of computer games. This variety of sources of inspiration 
is unified on the canvas by Černušák’s characteristic 
brushwork, which gives impression of a blurred ‘soft’ 
vision. Černušák’s hitherto strongest series is the series of 
city streets – at night, washed by rain, with illuminated 
skyscrapers, broad boulevards overfilled with lanes of cars. 
The manner of his painting and the theme emphasize the 
feeling from an anonymous street in the city – solitude in 
the crowd, sadness and omnipresent hidden aggression.

B.J.
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15. Global Industrial Prosperity, 2005
akryl, plátno | Acryl, canvas, 196 x 296 cm
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Petra Čiklová

Narozena | Born 14. 8. 1978 Brno

Studia / Education
Střední průmyslová škola textilní v Brně (1992–1996)
Katedra výtvarné tvorby Ostravské univerzity (1998–2002)
Filmová akademie múzických umění v Praze (2003–2004)
Vystavuje od roku 1997 | Exhibitions since 1997

Kolektivní výstavy od roku 2003 / Group exhibitions since 
2003
2003  – Tanec, muzika, film a vodka, projekt s Avdejem, 

   U Rafanů, Praha
2004  – Festival nových médií, Cheb

– Pět žen, Galerie Jelení, Praha
2006 – Suši, Šči, Gejši a Stavby, Městská galerie, Prostějov 

Literatura / Literature
neuvádí | Not stated

Adresa / Address
Slepá 31 
613 00 Brno

16. Suši | Sushi, 2005
Instalace / Installation

digitální tisk, kapa, 4 kusy | Digital print, kapa, 4 pieces
110 x 140 cm

videoprojekce, cca 4 minuty | Video performance, 
approximately 4 minutes

Autorka se v kontextu mladého českého umění pohybuje 
už od roku 2000, kdy se uvedla především svými performan-
cemi. Své umělecké ambice však začala vzápětí, a posléze 
stále výrazněji, naplňovat hlavně na poli videa a filmu. 
Její projekty či projekce jsou jednak určitou výtvarnou 
transpo zicí konkrétní vizuální, ale někdy i haptické, čichové 
či chuťové skutečnosti. Autorčina invenční reflexe vizuální 
reality přitom začasté těží i z jakési fragmentarizace světa 
reálných věcí a jevů, ale i z neobvyklých úhlů pohledů na 
realitu, jež se v její výtvarné redakci proměňuje ve zcela 
novou, imaginární, poetickou, ryze estetickou či uměleckou 
kvalitu.

L.Š.

The artist has been active in young Czech art since 
2000 when she presented herself above all through her 
performances. Since then, however, she has been fulfilling 
her artistic ambitions in the field of video and film. Her 
projects or projections are specific artistic transpositions 
of specific visual facts, which are sometimes also haptic, 
olfactory or gustative. Her inventive reflection of visual 
reality draws from a kind of fragmentation of the world of 
real things and phenomena, but from an unusual point of 
view of reality, which, in her artistic version, changes into 
a completely new, imaginary, poetical and purely aesthetic 
or artistic quality.

L.Š.
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16. Suši | Sushi, 2005
digitální tisk, kapa | Digital print, kapa, 110 x 140 cm
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Zdeněk Daněk

Narozen | Born 12. 11. 1977 Pardubice

Studia / Education
Výtvarná škola Václava Hollara v Praze (1992–1996)
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (1996–1998)
Akademie výtvarných umění v Praze (1999–2002)
Vystavuje od roku 1995 | Exhibitions since 1995

Kolektivní výstavy od roku 2003 / Group exhibitions since 
2003
2003  – Diplomanti AVU, Národní galerie v Praze, 

   Veletržní palác
– Čtvercová leč, Nová síň, Praha

2004 – Perfect Tense, Jízdárna Pražského hradu
2005  – Česká krajinomalba, Oblastní galerie Liberec

– Maska, Pardubice
– Akty v akci, Galerie Mánes

Literatura / Literature
Diplomanti AVU (katalog výstavy), 2003
Perfect Tense (katalog výstavy), 2004
Akty v akci (katalog výstavy), 2005

Adresa / Address
Bezděkov 67
535 01 Přelouč

17. Památný strom | Momentous Tree, 2005
olej, deska | Oil, board, 120 x 60 cm

Daňkovy obrazy mám rád od prvního okamžiku. Zdeněk 
totiž zjevně maluje s dnes málo vídaným zaujetím a s chutí. 
A musím dodat, že mu to jde jako po másle. Tak jako 
ruským malířům z devatenáctého století, v jejichž řeči je 
maslo tak pěkným a výstižným synonymem pro český výraz 
olejomalba. Zdeněk by si tedy s nimi mohl podat ruce coby 
jejich legitimní pokračovatel, nebýt toho, že jeho obrazy 
z cyklu Sto po vání srnek jsou přes svou zdánlivou idyličnost 
a civilnost vlast ně podvratné. V jeho malbách se totiž 
minulost mísí se sou časností až neuvěřitelným způsobem. 
Stačí se jenom dobře dívat. Tak například: na téměř holé, 
nevzrušivě nudné pláni supí kapitalistický traktor, čemuž 
netečně přihlíží stádo vy soké, pasoucí se na zbytku kdysi 
družstevníky se zápalem rozorané meze.

L.D.

I have loved Daněk’s paintings from the very first moment. 
Zdeněk obviously paints with the interest and zest that 
one rarely sees today. But I must add that for him it is 
plain sailing. Like for the 19th-century Russian painters, 
in whose language the word maslo is such a nice and apt 
synonym for the term “oil painting”. Zdeněk could shake 
hands with them as their legitimate heir, if it were not for 
the fact that his paintings from the series Tracking Roe 
Deer are, in spite of their apparent idyll and civility, in fact 
subversive. His paintings blend the past with the present 
in an almost incredible way. One needs to look carefully. 
For example, on the almost barren, unexciting plain there 
is a puffing capitalist tractor, which is observed by a herd 
of big game grazing on the remains of hedgerows long 
since ploughed up by overzealous farmers from a socialist 
cooperative when they were consolidating arable land.

L.D.
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17. Památný strom | Momentous Tree, 2005
olej, deska | Oil, board, 120 x 60 cm
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Lucia Dovičáková

Narozena | Born 15. 6. 1981 Košice

Studia / Education
Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach (2000–
2006)
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (2005)
Vystavuje od roku 2003 | Exhibitions since 2003

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions 
since 2003
2005 – Waiting, Cik Cak centrum, Bratislava

Literatura / Literature
Tri poznámky k trom autorom, Dart, 2005
Prievan, Profil, 2005

Adresa / Address
Humenská 10
040 11 Košice

18. Waiting, 2005
DVD

Autorka si doteraz vyskúšala viacero médií a s rovnakou 
ľahkosťou sa pohybuje vo fotografii, animácii, ale aj v maľ be 
a videu – tie v poslednej dobe u nej dominujú. Všetky do te-
rajšie výstupy však zastrešuje ich spoločná silne sebareferen-
č ná rovina. Jej realizácie sú v podstate formy autoportrétov, 
v ktorých však autorka väčšinou nie je prítomná, zvyčajne 
telesnú schránku necháva zastupovať svojimi vlastnými 
komentármi dotýkajúcimi sa jej intimity. Má radikálny 
jazyk, diváka provokuje priam anarchistickými formuláciami 
svojich postojov. V najnovších videách sa viac zameriava na 
problematiku ženy, premien jej fyziognómie a dospieva ku 
uhladenejšej prejavu, ktorý však vôbec neneguje jej jadrnú 
radikálnu introspekciu.

M.P.

Lucia Dovičáková has tried many media. She works with 
equal ease with photography, animation as well as panting 
and video, while the latter two are predominant in her 
work. The common denominator for all her production 
is a strong self-reference. It is realized in the form of self-
portraits, in which the artist is not present; usually, she lets 
her mortal frame to be represented by her own comments 
pertaining to her intimacy. Using radical language, she 
provokes the viewer by anarchist formulations of her 
views. Her most recent videos are increasingly dominated 
by women issues and changes in their physiognomy, and 
her expression is gaining on sophistication, even though it 
does not negate its earthy radical introspection.

M.P.
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18. Waiting, 2005
DVD
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Petr Dub

Narozen | Born 30. 12. 1976 Brandýs nad Labem

Studia / Education
Akademie sociálně umělecké terapie Tábor (1999–2000)
Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění (2000–2003)
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického 
v Brně (od roku 2003)
Vystavuje od roku 2003 | Exhibitions since 2003

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions 
since 2003 
2003 – 7 let ve Zlíně, Galerie Rock Café, Praha
2004  – Definitivní řešení opičí otázky, Galerie mladých, 

   Brno
2006  – Invasion Barbares, Knihkupectví Akademia, Brno

– Banka (s P. Kunčíkem), HVB Bank Valdek, Praha

Literatura / Literature
Ateliér, 2005, červen 
Artkontakt 2005 (katalog výstavy)

Adresa / Address
Khodlova 1707
193 00 Praha 9

19. Tam, kde nepadají bomby | Where Bombs Never Fall, 
2006 
akryl, olej, plátno | Acryl, oil, canvas, 65 x 155 cm

20. Milenci | Lovers, 2006 
akryl, olej, plátno | Acryl, oil, canvas, 65 x 155 cm

Výtvarná práce je pro Petra Duba především komunikačním 
prostředkem pro vlastní introspekci. Dominantním médi-
em je mu závěsný obraz, ačkoli se nebrání ani novým 
médiím, zejména tam, kde je to pro pregnantnost vyjádření 
výhodnější. V tvorbě Petra Duba je mnoho konceptuál-
ního, koncept však není tím jediným, i když hlavním, co se 
v malbě tohoto někdejšího absolventa Zlínské školy umění 
obráží. Na druhém místě je to intenzivní barevnost a výstav-
ba obrazového prostoru. Přestože Dub trvá na přítomnosti 
určitého řádu ve svých dílech, jeho technika je spontánní. 
Autorovo portfolio tvoří poměrně různorodé tematické 
skupiny. Snad nejcharakterističtější jsou pro něj obrazy blíže 
nevymezitelných prostorů zaplněných postavami nebo sym-
boly, v nichž se stírá hranice mezi předmětným a ab strakt-
ním. Zásadní roli zde sehrává především prvek fantaskna, 
které v sobě spojuje úzkost i grotesku – tragikomičnost, 
jak to nazývá Petr Dub, která je podle něj charakteris-
tická pro české prostředí. Na Zlínském salonu mladých 
se představí dvojicí obrazů reprodukujících motiv záclony. 
Záclona po žívá v domácnostech statutu něčeho krásného, 
co odděluje naše domovy od světa venku za oknem. Autor 
se tím však neobrací ke konzumentům těchto předmětů, 
ale cílem své kritiky činí designéry, umělce a potažmo celý 
způsob pro vozu výtvarného umění. 

V.M.

For Petr Dub, artistic work is above all a means of 
communication of his own introspection. His dominant 
medium is easel painting, although he is not against 
working with new media, especially when they are more 
suitable for the succinctness of expression. His production 
contains many conceptual aspects, but the concept, 
although it is the main thing, is not the only element 
reflected in the painting of this graduate of the School of 
Fine Arts in Zlín. The second in importance is his intense 
colour scale and composition of the painting’s space. Even 
though Dub insists on the presence of a certain order in his 
work, his technique is spontaneous. The artist’s portfolio 
consists of a variety of different themes. Perhaps the most 
typical of him are his paintings of indefinable spaces filled 
with figures or symbols, blurring the dividing line between 
the objective and the abstract. A fundamental role is played 
above all by the phantasmagorical element that combines 
in itself both anxiety and the grotesque – the tragicomic, 
as Petr Dub calls it, which is, in his view, typical of the 
Czech milieu. At the Zlín Youth Salon he is presenting 
a pair of paintings reproducing the motif of a curtain. The 
curtain used at home has attained the status of something 
beautiful which separates our homes from the world 
behind the window. With his curtain motif, the artist does 
not turn his criticism against consumers of these items, but 
instead aims at designers, artist, and by extension at the 
entire manner of operation of fine arts.

V.M.
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19. Tam, kde nepadají bomby | Where Bombs Never Fall, 2006 
akryl, olej, plátno | Acryl, oil, canvas, 65 x 155 cm
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Ivan Dudáš

Narozen | Born 26. 3. 1980

Studia / Education
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (1999–2005)
The Nothingham Trent University, Nothingham, 
Velká Británie (2004)
Vystavuje od roku 2001 | Exhibitions since 2001

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions 
since 2003
2003 – The Dudas Brothers, Nitrianská galéria, Nitra

Literatura / Literature
SOGA - Aukčný katalog, 2003, 2004, 2005
Umělec - International Contemporary Art magazine, Pal 
Fiction, 2004

Adresa / Address
Clementisa 10
917 00 Trnava

21. Tancujúce náboje | Dancing Bullets, 2005
videoprojekce | Video perfomance

Prejav výtvarníka sa v súčasnosti nachádza v rovine skú-
mania identity, v ktorej sa sústreďuje na svoj status výtvar-
níka. Snaží sa poukazovať na takmer neviditeľnú hranicu, 
ktorá oddeľuje úspech slávneho autora od neznámeho 
anonymného tvorcu. Úspešnosť jedinca pohybujúceho 
sa v sfére výtvarného umenia je samozrejme v jeho vní-
maní neoddeliteľne spätá s jeho podobou v médiách. 
Dudáš si privlastňuje konkrétnu podobu - a aj identitu 
- ikon svetového výtvarného umenia (Duchamp, Warhol, 
Koons). Jeho humorné videá majú podobu kombinovaných 
montáží, v ktorých sa striedajú prisvojené sekvencie z filmov 
s jeho počítačovými animáciami. „Autor pracuje nelineárne 
s rôznymi časovými vrstvami, témami a obsahmi, čo si od 
divákov vyžaduje pozornosť a poznanie kontextu dejín 
umenia i orientáciu vo vizuálnej kultúre. Narába s filmovým 
materiálom získaným z videopások komerčných filmov 
kreatívne, požičiava si iba tie časti, ktoré vyhovujú jeho 
autorskému, vtipne vypointovanému zámeru.“

Citované z textu: Rusnáková, K.: Identita, telo a telesnosť 
vo výbere zo súčasnej videotvorby pedagógov, absolventov 
a študentov VŠVU v Bratislave.  

Ivan Dudáš was born 1980 and studied at the Academy 
of Fine Arts in Bratislava under Professor Daniel Fischer. At 
present Dudáš is on the level of exploring his identity, in 
which he concentrates on his status of an artist. He tries 
to point out the almost invisible borderline dividing the 
success of a renowned artist from an unknown anonymous 
creator. It goes without saying that the success of an 
individual, who lives in the world of fine arts, is in his own 
perception inseparably connected with his appearance in 
the media. Dudáš adopts a specific form – as well as an 
identity – of the icons of the art world (Duchamp, Warhol, 
Koons). His humorous video clips are in the form of 
combined montages, in which film scenes are followed by 
his computer animations. “The artist works in a non-linear 
fashion with various time layers, themes and contents, 
which requires on the part of the viewer both attention 
and recognition of the context within the history of fine 
arts as well as knowledge of visual culture. He works 
creatively, using film material from videos of commercial 
films, borrowing only those parts of the film that suit the 
purpose of his idea with a humorous point.”

Quoted from: Rusnáková, K.: Identita, telo a telesnosť vo 
výbere zo súčasnej videotvorby pedagógov, absolventov 
a študentov VŠVU v Bratislave.
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21. Tancujúce náboje | Dancing Bullets, 2005
video
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Ondřej Goetz

Narozen | Born 26. 4. 1980 Písek

Studia / Education
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích (1998–2001)
Akademie výtvarných umění v Praze (od roku 2001)
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (2005)
Fakulta výtvarných umění v Granadě, Španělsko (2006)
Vystavuje od roku 2003 | Exhibitions since 2003

Kolektivní výstavy od roku 2003 / Group exhibitions since 
2003
2003  – Ateliér Jiřího Lindovského, Galerie Františka       

   Drtikola, Příbram
2004 – AVU Praha, Ammersbek, Německo 
2005  – Ateliér Jiřího Lindovského, Alšova jihočeská 
 galerie, České Budějovice
        – Artkontakt, Brno, Louny, Praha 
2006 – Grafiky, KC Lužánky, Brno 

Literatura / Literature
Artkontakt 2005 (katalog výstavy)
Ateliér Jiřího Lindovského (katalog výstavy), Alšova Jihočeská 
galerie, 2005

Adresa / Address
Okružní 249 
373 61 Hrdějovice

22. Z cyklu Melbourne | From the cycle Melbourne, 2005 
sítotisk | Serigraphy, 100 x 70 cm 

V značném – a vítaném – rozporu s obecnými předsudky o grafice 
jako o technice uplatňované pouze v jemné, niterní poloze, se 
sítotisky Ondřeje Goetze naopak promítají ven z obrazové plochy 
překvapivou monumentální silou. Úspor nými vizuálními prostředky 
čistě definovaných barevných ploch vytváří mnohoznačné, vel-
koryse pojaté prostorové útvary. Tva rosloví těchto konstrukcí, 
umístěné do „beztížného vakua“ bílého či černého pozadí, 
na první pohled připomíná pravo úhlou stavebnici velkoměstské 
krajiny. Čitelně lidský rozměr tu však zcela chybí, navíc se auto-
rova architektura uzavírá do sebe ve volném zrcadlení sama sebe, 
jakoby přímo šlo o vy těsnění lidského elementu v soustředění se 
na "brutální krá su" samotné stavby městského organismu. Přes 
svůj ne kom promisní charakter se nejeví Goetzovy práce jako 
kruté antiutopické vize; autorova „perspektivní hra“ obsahuje 
naopak cosi jako obdiv citlivého pozorovatele. Existují na pomyslné 
hranici reálného a virtuálního světa; jejich fantaskní vzhled přece 
naznačuje vklad lidské hravosti a nadsázky, snad něco jako 
Piranesi elektronického věku. Na rozdíl od chladné do konalosti 
počítačové grafiky však jsou Goetzovy výjevy přiznané artefakty 
lidské ruky; přes svůj precizní vzhled jsou koncipované jako dílo 
ručního procesu. Australské město Mel bourne se svou jedno-
duchou skleněno-betonovou geometrií sloužil jako inspirativní 
zdroj Goetzova grafického cyklu; jako tvarová esence senzibility 
člověka na přelomu 20. a 21. století však jeho práce v obecnější 
rovině poukazují zároveň na rozporuplné cesty budoucí humanity.

R.F.D.

In striking – and welcome – contradiction to broadly-held 
assumptions about printmaking as a technique used exclusively 
as a subtle and introvert form of expression, Ondřej Goetz's 
screenprints project out of the pictorial area with startling 
monumental power. Using the economical visual means of cleanly 
defined colour areas, he creates ambiguous, imposingly conceived 
spatial configurations. Situated in the 'weightless vacuum' of 
a white or black background, at first glance the morphology of 
these constructions recalls the right-angled 'building kit' of the 
cityscape. A legibly human dimension is wholly lacking, however, 
in addition to which Goetz's architecture closes in on itself in 
a loose mirroring, thus seeming to shut out the human element 
in its focus on the 'brutal beauty' of the city organism's structure 
itself. Despite their uncompromising character, Goetz's works 
don't come across as cruel, anti-utopian visions; instead his 
'perspectival game' features what could be called the admiration 
of a sensitive observer. They exist on an imaginary boundary 
between the real and the virtual world, though their fantasy-
based appearance ultimately indicates the integral contribution 
of human playfulness and exaggeration, possibly like a Piranesi of 
the electronic age. In contrast to the cool perfection of computer 
graphics, however, Goetz's scenes are openly confessed artefacts 
of the human hand; for all their precision, they are conceived as 
a handmade work. With its simple glass-concrete geometry, the 
Australian city of Mel bourne served as a source of inspiration for 
Goetz's print series; as the formal essence of man's sensibility at 
the turn of the 21st century, however, his works also indicate at 
a more universal level the contradictory paths that lay in wait for 
humanity. 

R.F.D.
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22. Melbourne V | Melbourne V, 2005 
sítotisk | Serigraphy, 100 x 70 cm
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Marián Grolmus

Narozen | Born 8. 4. 1979 Liptovský Mikuláš

Studia / Education
Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach (1993–1997)
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (1997–2004)
Universidade do Porto, Facultade des Belas Artes, 
Portugalsko (2002)
Vystavuje od roku 1998 | Exhibitions since 1998

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions 
since 2003
2005 – Dotyky a spojenia, Cik Cak Centrum, Bratislava

Literatura / Literature
Essl Award (katalog výstavy), 2005
Večně hladný (katalog výstavy), 2005

Adresa / Address
Prekážka 726/21
033 01 Liptovský Hrádok

23. 22 minut | 22 minutes, 2006 
barevná fotografie | Colour photograph, 23 x (22 x 16 cm)

V objektoch a inštaláciách M. Grolmus často používa 
so chárske materiály, ktoré čerpá z urbánnych prostredí 
– asfalt, železo, či sklo, a tým jeho práce obsahujú silný 
ekologický akcent. Ako sochár skúma aj presahy svojich 
prác do pries toru a ich vzájomnú interakciu. Takáto straté-
gia ho dovádza až realizáciám, ktoré sú intervenciami do 
konkrétnych prí rodných prostredí. Túto časť jeho tvorby 
charakterizuje aj prvok procesuálnosti – autor ponecháva 
dotvorenie svojich prác na plynúci čas, či prírodný živel. 
V obsahovej stránke jeho tvorby sa vyskytuje i použitie 
metafory a personifikácie, ktoré sa prostredníctvom objek-
tov snaží vizuálne zhmot ňo vať. Na líniu procesuálnych, 
postupne sa deštruujúcich plastík – autoportrétov, nadväzu-
je v najnovšej dematerializujúcej fo to grafickej tvorbe. V roku 
2005 bol tretím oceneným au torom na Essel Award.

M.P.

In his objects and installations Marián Grolmus often 
uses sculpture materials that he draws from the urban 
environment: asphalt, iron and glass, and thereby his 
works contain a strong ecological accent. As a sculptor, he 
scrutinizes the overlapping of his works into the space and 
their mutual interaction. Such strategy leads him to the 
realizations, which are interventions into specific natural 
environments. This part of his oeuvre is characterized by 
the element of process – the artist lets his work to be 
completed by the passing time or natural elements. In 
terms of content, his work relies on the use of metaphor 
and personification, which he tries to visually realize 
through objects. The series of process-oriented sculptures 
that are gradually destroying themselves – the self-portraits 
– are followed by his latest dematerialising photographic 
works. In 2005 he was the third artist to be granted the 
Essel Award.

M.P.
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23. 22 minut | 22 minutes, 2006 
barevná fotografie | Colour photograph, 22 x 16 cm
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Isabela Grosseová

Narozena | Born 25. 6. 1976 Praha

Studia / Education
Akademie výtvarných umění v Praze (1994–2001)
Universite Libre de Bruxelles, Brusel, Belgie (1997)
Kungliga Konsthogskolan, Stockholm, Švédsko (1998)
Vystavuje od roku 2001 | Exhibitions since 2001

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions 
since 2003
2003 – Obytné sochy, Galerie Art in General, New York, 
USA

Literatura / Literature
G. Volk, Habitable Statues (katalog výstavy), Art in General, 
New York, 2003
Autumn plot (katalog výstavy) Racconigi castle, project 
„Gemine Muse“, Italie, 2004
Cena J. Chalupeckého 2004 (katalog výstavy), Dům umění 
města Brna, 2004
Systems you have seen (katalog výstavy), Linz Kunsthalle, 
Rakousko 2005

Adresa / Address
Na Kampě 512/11
118 00 Praha 1

24. Liberté, Igelité, Fraternité (PIPI Marseille), 2006
fólie z plastu, stožáry | Plastic foil, masts

Práce Isabely Grosseové není povinnou součástí každé 
sku pinové výstavy mladého českého umění, což je možná 
škoda. Autorka se nenechává povrchně zlákat aktuálními 
módními trendy, pracuje pomalu, ale o to soustředěněji. 
Z vlastní zkušenosti zná práci v architektonické kanceláři 
a je to vidět i na jejích „volných“ dílech. Většinou jde 
o předměty na po mezí mezi nábytkem, stavbou a sochou 
nebo o intervence do interiérů. Její Obytné obrazy i Obytné 
sochy už svými názvy předznamenávají, o co Grosseové jde 
především. Není to vytváření esteticky líbivých hmotných 
objektů či působivých prostorů, ale především zkoumání 
jejich možných funkcí, úloh, které ve společnosti mohou 
plnit a co nám mohou zpětně o lidech prozradit. Důležité 
pro ni je pro nik nutí ke kontextu situace a místa a další 
práce s ním. V její práci se tak výtvarné umění prolíná nejen 
s architekturou, ale i se sociologií či sociálním aktivismem. 

T.P.

The works by Isabela Grosseová do not form an obligatory 
part of every group exhibition by young Czech artists, 
which is maybe a pity. The artist does not let herself be 
lured by the most topical fashionable trends; she works 
at a slower pace, but she is all the more focused. She has 
worked in an architect’s office, and it shows in her free-
form works. They are mostly objects on the verge between 
furniture, a building and a sculpture or interventions into 
interiors. Her Residential Paintings as well as Residential 
Sculptures foreshadow by virtue of their titles what it is 
that Grosseová is chiefly striving for. She does not create 
aesthetically pleasing objects made of mass or impressive 
spaces, but above all examines their possible functions and 
tasks that they can perform in society, and what they can 
tell us about people in return. What is important for her is 
to get to the context of the situation and the place, and 
work with it further. Thus in her work the fine arts merge 
not only with architecture, but also with sociology and 
social activism.

T.P.
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24. Liberté, Igelité, Fraternité (PIPI Marseille), 2006
fólie z plastu, stožáry | Plastic foil, masts
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Lukáš Haruštiak

Narozen | 21. 5. 1980 Bratislava

Studia / Education
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (1999–2005)
Vystavuje od roku 2002 | Exhibitions since 2002

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions 
since 2003
2004  – Egoart – Internet for Free (s V. Frešom), Galéria Hit,

   Bratislava
2005 – Party After Dinner, Galéria Hit, Bratislava

Literatura / Literature
Gregorová, L., Lukáš Haruštiak, Aukcia súčasného slov-
enského umenia (katalog), Centrum súčasného umenia, 
Bratislava, 2005
Žuchová, S. – Tížik, M., Je fajn nebyť anonymný, Domino 
Fórum, 2005, č. 4
Žuchová, S. – Tížik, M., Slávne egá, Vlna, 2004, č. 20–21
Gregor, R., Tri poznámky k trom realistom, Dart, 2004, č. 3

Adresa / Address
Tomášikova 10/B
821 03 Bratislava

25. United Colors (Some Individuals May Experience Sensitivity), 2006 
sklo, prezervativy | Glass, condoms, 100 x 100 cm

Lukáš Haruštiak sa vyprofiloval predovšetkým ako autor 
provokatívnych objektov a inštalácií. Jeho základnou 
metódou je spochybnenie a podkopávanie – trvácnosti, 
platnosti, statusu, slávy, ale napríklad aj religióznosti 
a gendru – vecí a javov, subjektívneho i spoločenského 
dosahu. Táto stratégia síce zaváňa isto (možno aj 
juvenilnou) hraničnosťou, no keď u nás prihliadnem na 
tvorbu Erika Bindea, či Juraja Dudáša, ide o hraničnosť 
dobre akceptovanú. Potom sa zdá, že aj činnosť skupiny 
EGOART (ktorej je členom spolu s Viktorom Frešom) je 
v tomto zmysle vyhranenejšia a rafinovanejšia, než aby sme 
ju chápali len ako poddajné surfovanie na módnej vlne. 
Z ich intervencií do priestoru Bratislavy je cenná tá politická 
– autori umiestnili svoje bronzové busty na bývalom 
námestí Klementa Gottwalda. Priebežne sledujú opak 
pygmalionského mýtu – umŕtvujú sami seba vlastnými 
portrétmi (vlastnou slávou). Otázkou je, či je takáto smrť 
umelca dôsledná: busty boli úradne odstránené, podobne 
ako kedysi celé súsošie prvého robotníckeho prezidenta aj 
s jeho suitou.

R.G.

Lukáš Haruštiak has become known in particular as an 
author of provocative objects and installations. His basic 
method is to undermine and deconstruct the durability, 
validity, status, fame as well as religiosity and gender 
of things and phenomena of both subjective and social 
importance. Although this strategy seems to be a bit 
limited (and maybe also too childish), but when we 
take into account the art by Erik Binde or Juraj Dudáš it 
is a limit which can be well accepted. Then the activity 
of the group EGOART (of which Haruštiak is a member 
together with Viktor Freš) seems to be more pronounced 
and sophisticated in this sense than to be understood 
merely as submissive surfing on a wave of fashion. Of their 
interventions into the space of Bratislava, of value are the 
political ones – the artists have placed their bronze busts 
at the former Klement Gottwald Square. They are after the 
opposite of the Pygmalion myth – they make themselves 
dead by their own portraits (their own fame). The question 
is whether such a death of the artist is consistent: the busts 
have been officially removed, just like the sculptural group 
of the first workers’ president with his suite.

R.G.
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25. United Colors (Some Individuals May Experience Sensitivity), 2006 
sklo, prezervativy | Glass, condoms, 100 x 100 cm
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Jakub Hošek

Narozen | Born 24. 11. 1979 Praha

Studia / Education
Akademie výtvarného umění v Praze (1998–2004)
Middlesex University, Londýn, Velká Británie (2003)
workshopy AVU vs. The School of the Art Institute of 
Chicago, USA (2002–2004)
Vystavuje od roku 1999 | Exhibitions since 1999

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions 
since 2003
2004 – Indie twins (s A. Hoškovou), Galerie Eskort, Brno
2005  – Jakub Hošek (s K. Nekardou a J. Zetterquistem), 

   Galerie Rüdiger Schöttle, Mnichov, Německo
2006  – Je mladej, má čas, Galerie ad astra, Kuřim

– Jakub Hošek, Turner Contemporary, Margate, 
   Velká Británie

Literatura / Literature
Indie Twins (Jakub Hošek + Anežka Hošková), Umělec 2003, 
č. 3, s. 74–75 
Jakub Hošek, PARS PRO TOTO 2003, č.3 
Indie Twins, Dart, 2004, č. 3, s. 5
Prague Biennale 2 (katalog výstavy), 2, s. 86–87
Art&Antique 2004, č.10 
Jakub Hošek+Indie Twins, Živel 2005, č. 26
Cena Jindřicha Chalupeckého (katalog výstavy), 2005

Adresa / Address
Na Dračkách 20 
162 00 Praha 6-Střešovice

26. I don´t believe in the sun, 2005
akryl, plátno | Acryl, canvas, 141 x 200 x 8 cm
sbírka Richarda Adama

27. The bird, the dog and the shirt are attacking the skinhead, 2005
akryl, plátno | Acryl, canvas, 85 x 81 x 20 cm
Sbírka Marek

Jakub Hošek svou uměleckou tvorbu založil na podobách 
alternativní kultury a pohybuje se mezi hudebním světem 
a svébytně uchopeným výtvarným rukopisem. Spoluvytváří 
multifunkční prostor – galerii A.M. 180 v Praze. Spolupracuje 
také s několika malými gramofonovými vydavatelstvími. 
Tento svět spojuje ve svých obrazech v jakýsi bio morfní 
až surrealistickou pojatou formu. V jeho tvorbě se zrcadlí 
odkazy na komiksové umění, textové konotace či pří tomnost 
příběhů, které jsou vždy lehce ironizovány. Jakub Hošek je zajis-
té dnes jedním z nejoriginálnějších malířů u nás. 

F.K.

Jakub Hošek has based his artwork on forms of alternative 
culture, moving in the space between the musical world 
and originally understood fine art. He is one of the creators 
of the multifunctional space A.M. 180 Gallery in Prague, 
and also collaborates with several small record companies. 
Hošek gives this world in his paintings a sort of biomorphic, 
almost surrealistic form. His works feature references to 
comic strips, textual connotations or presence of stories 
that are always slightly ironic. There is no doubt that Jakub 
Hošek is one of the most original painters in our country 
at the moment.

F.K.
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27. The bird, the dog and the shirt are attacking the skinhead, 2005
akryl, plátno | Acryl, canvas, 85 x 81 x 20 cm

Sbírka Marek
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Pavel Hošek

Narozen | Born 10. 9. 1976 Zlín

Studia / Education
Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti 
(1991–1995)
Akademie výtvarných umění v Praze (1995–2001)
Vystavuje od roku 1995 | Exhibitions since 1995

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions 
since 2003
2003 – Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha 
2004 – Galerie kai de kai, Praha 
2006 – Tělo a prostor, Dům umění, České Budějovice 

Kolektivní výstavy od roku 2003 / Group exhibitions since 
2003
2006  – Konfigurace, Galerie města Plzně

– Socha II, Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora 

Literatura / Literature
neuvádí | Not stated

Adresa / Address
Dolní 4336
760 01 Zlín

28. Authentic, 2001–2006 
trubky, guma, plastický tmel, hliník | Pipes, rubber, plastic 
cement, aluminium, 360 x 230 x 110 cm

Sochařská tvorba Pavla Hoška se odvíjí od artikulace díla 
v prostoru a polarity mezi sochou a objektem v nej růz něj ších 
metaforách. Nezabývá se figurálními motivy ani ilustrativně 
názornými formami, v jeho nefigurativním díle je přesto lids-
ké měřítko vždy latentně přítomno. Prostor a prostorová 
konfigurace prvků, z nichž se skládá celek, má v jeho tvorbě 
centrální postavení. Prostorovou invenci rozvíjí v geometric-
kých konstrukcích, útvarech a kompozicích blízkých archi-
tektuře, architektonickým prostorům. Na základě vnímání 
dispozic interiérů i exteriérů, s využitím principů konstrukce 
a dekonstrukce, rozvinul formu architektonu. V jeho kres-
bách v prostoru – vertikálních nástěnných objektech a drá-
těných křivkách z posledních let, se promítají proporce lid-
ského těla. Stěna tvoří nedílnou součást díla, vztahové pole, 
z něhož je možno proniknout do volného prostoru. Vzniká 
krystalicky čistý projev, v němž nejde jen o využití geo-
metrických principů, ale o dynamické rozvíjení řady jejich 
variant a možností, a na druhé straně maximální oproštění 
v duchu minimalismu. Ve svých trojdimenzionálních instala-
cích řeší i aspekt fyzického prostoru (konkrétního prosto ro-
vého zapojení uměleckého díla) a konceptuálního prostoru 
(prostoru vnímaného divákem) ve spojení s pohybem. Často 
mají naznačené vztahy pohybu a prostoru a vymezování až 
meditativní charakter a vytvářejí bezprostřední interakci.

L.H.

Pavel Hošek’s sculptures revolve around the articulation of 
the work in space and the polarity between a sculpture 
and an object in various metaphors. He deals neither with 
figural motifs or illustrative visual forms, but there is always 
a latent human scale in his non-figural oeuvre. A central 
position in his art belongs to space and spatial configuration 
of elements, which comprise the whole. Hošek develops 
spatial inventiveness in geometric constructions, formations 
and compositions close to architecture and architectural 
premises. Based on the perception of dispositions of both 
interiors and exteriors, using principles of construction 
and deconstruction, Hošek has developed the form of 
“architecton”. In his drawings in space – vertical wall 
objects and wire curves from recent years – there is 
a projection of the proportions of the human body. The 
wall forms an integral part of the work; it is relational 
to a field from which it is possible to penetrate the free 
space. This gives rise to a crystal clear expression, which 
on the one hand not only utilizes geometric principles, but 
dynamically develops series of their variants and options, 
and on the other hand it brings radical simplification in the 
spirit of minimalism. In his three-dimensional installations 
Hošek deals with the aspect of physical space (the specific 
spatial involvement of the work of art) and conceptual 
space (the space perceived by the viewer) in connection 
with movement. Often the outlined relations of movement 
and space and definition have an almost meditative 
character, leading to a spontaneous spatial interaction.

L.H.
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28. Authentic, 2001–2006
trubky, guma, plastický tmel, hliník | Pipes, rubber, plastic cement, aluminium, 360 x 230 x 110 cm



6464

Denisa Hřičiščová

Narozena | Born 19. 1. 1980 Přílepy

Studia / Education
Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění (1999–2002)
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (od roku 2003)
Akademie výtvarných umění v Praze (2004–2005)
Vystavuje od roku 2000 | Exhibitions since 2000

Kolektivní výstavy od roku 2003 / Group exhibitions since 
2003
2004  – Povedené kousky, Společenský dům, Neratovice

– Ječitošilajaktopučí, Hradec nad Moravicí
– výstava k 10. výročí založení ZSVOŠU, 
   Galerie Doma, Kyjov
– výstava k 10. výročí založení ZSVOŠU, 
   Fakulta multimediálních komunikací Univerzity 
   Tomáše Bati ve Zlíně
– V ploše prostoru Zlín-Malenovice, Otrokovická 
   Beseda, Otrokovice 

2005  – Sochařské symposium v betonu, 
   Nový Dvůr u České Lípy
– Napuleše napuleže, Hradec nad Moravicí
– Anikočkaanipes, Čtyři dny v pohybu, Zoo Praha
– Socha na fotografiích, Galerie Dios, Zlín 

Literatura / Literature
Důraz kladený na řemeslo, Revolver revue č. 56, 2004, 
s. 213 
Marie Míčová, Symposium v betonu, Ateliér, 2005, č. 25–26, 
s. 5
Monitor Jana Paula, Vězenkyně křehkosti, Britské listy, 
27. 1. 2006
Beton, 2005, č. 5, obrazová příloha Symposium betonové 
sochy, s. 8

Adresa / Address
Osmek 13
750 02 Přerov

29. Beze slov | Without Words, 2006 
sádrový autoportrét, digitální tisk | Plaster self-portrait, 
digital print, 91 x 220 cm

Autorka je studentkou VŠUP v Praze a salon obesílá svou 
klauzurní prací, která sestává ze dvou částí. Jde o jakousi 
kon fi guraci vlastní portrétní hlavy v sádře s fotografií – digi-
tálním tiskem – vlastní postavy, obdobně v mírně nadživotní 
ve likosti. Estetiku kompozice podmiňuje soustavnost pra-
covního pos tupu, je postavena na dokonalém klasickém 
technicko-ře meslném zpracování figurálního, psychologicky 
založeného tématu. Její charakter, důsledná analýza reality 
směřující k žádoucímu ideálnímu tvaru, je mimo jiné post-
avena na pozoruhodném modelačním umu, který měla 
autorka možnost rozvíjet a soustavně pěstovat již po dobu 
svého několika le tého školení v sochařském ateliéru Radima 
Hankeho ve zlínské škole umění. Značná působivost díla tkví 
v jeho na první pohled zřejmé bytostné autenticitě, v jas-
nosti a komplexnosti po výtce osobního, lidsky a výtvarně 
zažitého  tématu. Silným introspektivním zaujetím, schop-
ností těžit z tradičního až klasicky čistého, od zavádějících 
detailů a formálních naho di lostí oproštěného výtvarného 
pojetí se její práce otevírá určitým přesahujícím aktuálním 
dobovým tématům spjatým se stavem lidské bytosti, ale 
i otázkami vztahujícími se k postavení a smyslu umění 
v naší odosobněné globalizované současnosti. 

L.Š.

Denisa Hřičiščová is a student at the Academy of Arts, 
Design and Architecture in Prague and is represented at 
the salon with her graduation project consisting of two 
parts. It is a kind of configuration of a portrait of her own 
head in plaster and a photograph – digital print – of her 
own figure in a slightly larger-than-life size. The aesthetics 
of the composition is conditioned by the consistency of 
her method of work; it is built on the perfect classical 
craftsmanship in respect to the treatment of the theme 
of figure and psychology. Its character – a systematic 
analysis of the reality aiming at a desirable ideal form – is 
conditioned by great effort devoted to sculpting (and art) 
that Hřičiščová started to cultivate and develop chiefly 
during the time of her several years at the Department of 
Sculpture under Radim Hanke at the School of Fine Art 
in Zlín. The great impressiveness of the work stems from 
its apparent fundamental authenticity and the clarity and 
complexity of the chiefly personal, human and artistically 
experienced topic. By virtue of a strong introspective 
ardour and the ability to draw on the traditional and almost 
classically pure visual approach free of misleading details 
and formal haphazardness, her production reaches out 
to a timelessness exceeding the topical themes connected 
with the state of a human being and issues of art in our 
depersonalized global present.

L.Š.
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29. Beze slov | Without Words, 2006 
sádrový autoportrét, digitální tisk | Plaster self-portrait, digital print, 91 x 220 cm
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Zdenka Hušková

Narozena | Born 22. 2. 1977 Jablonec nad Nisou

Studia / Education
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská 
v Železném Brodě (1991–1995)
Vyšší odborná škola grafická v Praze (1995–1997)
Akademie výtvarných umění v Praze (1997–2004)
Art institute Kankaanpaa, Finsko (2001)
Vystavuje od roku 1998 | Exhibitions since 1998

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions 
since 2003
2005 – Grafický zážitek, Kulturní středisko, Desná

Literatura / Literature
Ateliér, 2005, č. 23
Diplomanti AVU (katalog výstavy), 2004
Ateliér Jiřího Lindovského (katalog výstavy)

Adresa / Address
Plaňanská 4/403
108 00 Praha 10

30. Z cyklu Prales jako architektura v pohybu I. | From the 
cycle The Virgin Forest as Architecture in Motion I., 2004
černobílý linoryt, papír | Black and white linocut, paper, 
100 x 69,5 cm

31. Z cyklu Prales jako architektura v pohybu II./1.,2.,3. | 
From the cycle The Virgin Forest as Architecture in Motion 
II./1.,2.,3., 2004
barevný linoryt, papír | Colour linocut, paper, 30 x 42 cm, 
35 x 50 cm, 45 x 63 cm

Tvorbu Zdenky Huškové charakterizuje především silně intro-
vertní, přemýšlivé nazírání světa. Vychází přitom z pečlivého 
pozorování jevů kolem sebe, které pak znázorňuje v po do bě 
nevšedního smyslového prožívání všedních věcí (předmětů, 
živých tvorů) ze svého okolí. Zaznamenává tyto vjemy v řadě 
„vizuálních diářů“, obsahujících nejrůznější víceméně náhod-
né motivy v kresebném zpracování. Následný mikrosvět 
au torčiných komorních reflexí svědčí o stálém pokusu hodnotit 
a zpředmětňovat „tichý život“ nenápadných, v lecčem však 
podnětných prvků našeho takzvaně obyčejného prostředí. 
Vzájemné prolínání tušeného vnitřního života těchto jevů 
a kontur vnějšího vzhledu pramení z toho, co autorka sama 
označuje za „ohledávání prostoru“. Toto ohledávání prostoru 
tvoří zároveň osnovu autorčina pojetí volného tematického 
cyklu „Prales jako architektura v pohybu“, který postupně vzni kal 
v roce 2004 jako autorčina diplomová práce v ateliéru grafiky 
doc. Jiřího Lindovského na Akademii výtvarných umění v Praze. 
Vedle uvedených osobních předpokladů ji vedly k tomuto 
námětu konkrétní zážitky z panenské přírody No vého Zélandu 
se svými rostlinnými a živočišnými druhy podstatně odlišnými 
od zažitých evropských zkušeností. Vnímání mnohostran-
né „jinakosti“ exotické přírody zřejmě utkvělo v autorčině 
povědomí, podnítilo v rovině grafické tvorby její dlouhodobý 
zájem o zkoumání formálních a významových možností obec-
ného pojetí prostorovosti. 

R.F.D.

Zdenka Hušková's work is characterised above all by her 
strongly introverted and contemplative view of the world. 
She takes as her starting point the careful observation of 
phenomena around her, which she then portrays in the 
special and sensual experiencing of ordinary things (animate 
and inanimate objects) from her immediate surroundings. She 
records these perceptions in a series of 'visual diaries' containing 
diverse, mostly coincidental motifs in drawing form. The 
resulting micro-world of her intimate reflections demonstrates 
her continual effort to assess and objectify the 'quiet life' of 
unobtrusive but stimulating elements occurring in our so-
called 'ordinary' environment. The mutual bonding of the 
sensed inner life of these things and the contours of their 
outward appearance stems from what the artist herself calls 
'the searching for space'. This searching for space created the 
basis of the loose thematic series of works 'The Virgin Forest 
as Architecture in Motion' she produced during 2004 as her 
graduation project in the printmaking studio of Jiří Lindovský 
at the Prague Academy of Fine Arts. Apart from her personal 
predisposition mentioned above, she was drawn to this theme 
by her experience of unspoilt nature in New Zealand, whose 
flora and fauna is so different to what we know in Europe.  
This perception of diverse forms of 'otherness' in exotic nature 
clearly made a powerful impression on her, stimulating in 
printmaking her longstanding interest in exploring the formal 
and symbolic possibilities of the universal notion of spatiality.  
                                                                              R.F.D.
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30. Z cyklu Prales jako architektura v pohybu I. | From the cycle The Virgin Forest as Architecture in Motion I., 2004
černobílý linoryt, papír | Black and white linocut, paper, 100 x 69,5 cm



6868

Tereza Janečková

Narozena | Born 14. 9. 1980 Praha

Studia / Education
Akademie výtvarných umění v Praze (od roku 2001)
Vysoká škole uměleckoprůmyslová v Praze (2005)
Midlessex University, Londýn, Velká Británie (2006)

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions 
since 2003
2003  – Umělkyně bez příkras, projekt pro časopis Hustler,

   ČR a SR vydání
2004 – Slovanská epocha, Divadlo Komedie, Praha
2005  – Vlevo nahoře, vpravo dole: Janečkovi, 

   Centrum pro středoevropskou architekturu, Praha
2006  – Tekuté galerie, Galerie Artkontakt, Brno

– Vlevo nahoře, vpravo dole: Janečkovi, 
   Galerie mladých, Brno

Literatura / Literature
http://www.faas.cz/2004/04–05/janeckova–micova–gogola.
html
http://reality.ihned.cz/1–10009430–15524190–K00000_detail–
a2
http://www.archiweb.cz/other/z–vlevo.html
www.ccea–info.org

Adresa / Address
Starodubečská 205/39
107 00 Praha 10-Dubeč

Pavlína Míčová

Narozená | Born 26. 12. 1973 Přerov

Studia / Education
Střední škola uměleckých řemesel v Brně (1988–1992)
Výtvarná škola Václava Hollara v Praze (1993–1994)
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1994–
2000)

32. Artisti před galerií | Artists outside a Gallery, 2006
akryl, MDF deska, 74,2 x 75 cm, 70 x 80 cm
videoprojekce, kombinovaný materiál, tužkové baterie | 
Acryl, MDF board, 74.2 x 75 cm, 70 x 80 cm
Video performance, combined material, AA batteries

T. Janečková má za sebou již několik výrazných projektů 
nejrůznějšího druhu, v posledních letech na nich často 
spolupracuje s Pavlínou Míčovou. Pracovní metodou i cílem 
Terezy Janeč kové bývá posunutí známého jevu do neob-
vyklé, často silně osobní perspektivy. Polohu extrémního 
body artu a me diální performance představovaly její foto-
grafické seriály pro pornografický časopis Hustler, ve kterých 
se sama na sobě pokoušela o subverzivní kritiku gen-
derových stereotypů. V cyklu digitálních obrazů Slovanská 
epocha reinterpretovala Muchovu slovanskou epopej a její 
mytizující a monumentalizující optikou nahlížela na život 
obyčejné české rodiny současnosti. Objektem dalšího 
projektu se stal nesmírně pře plněný byt vlastní rodiny, 
který pomocí fotografií prezentovala jako obytný prales 
ukrývající soukromí jeho obyvatelů a polemizovala tak se 
sterilním bytovým designem life sty lo vých časopisů. Tereza 
Janečková také pracuje s akrylovými barvami. I když jsou 
její obrazové cykly technicky i esteticky vytříbené, vymykají 
se kontextu „čisté malby“ a mají spíše charakter kon-
ceptuálních instalací. Projekt Tekuté galerie představuje 
exteriéry slavných českých muzeí a galerií, které jsou 
pomocí akrylových barev „vykapány“ na pevnou podložku. 
Rozteklé výstavní instituce tak ztrácejí svou ka mennost, 
ale často i rozpoznatelnou podobu. Vedle těchto aktivit se 
Tereza Janečková věnuje i ilustraci a grafickému designu.

T.P.

She has already created several significant projects of various 
kinds; in recent years she has often worked together with 
Pavlína Míčová. The method of Tereza Janečková’s work as 
well as her aim is the shifting of a known phenomenon to 
an unusual, often highly personal perspective. Her photo 
series for the pornographic magazine Hustler represented 
extreme body art and medial performance, in which she 
used herself to make an attempt on subversive criticism 
of gender stereotypes. In her series of digital pictures 
Slavonic Epoch Janečková reinterpreted Mucha’s Slavonic 
Epopee, viewing the life of a normal contemporary Czech 
family through myth-making and monumentalising lenses. 
The subject matter of her next project was the extremely 
overfilled apartment of her own family that she presented 
with the help of photographs as a residential tropical forest 
concealing the privacy of its inhabitants, thereby challenging 
the sterile interior design of life-style magazines. Tereza 
Janečková also works with acrylic paints. Although her 
painting series are technically and aesthetically exquisite, 
they do not fit the context of “pure painting” since they 
look more like conceptual installations. The Liquid Gallery 
Project represents exteriors of famous Czech museums and 
galleries that are made with acrylic paints by letting them 
“drip” on a firm base. The melted exhibition institutions 
thereby lose their stone-like character as well as their 
recognizable form. In addition to these activities, Tereza 
Janečková is an illustrator and graphic designer.

T.P.
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32. Artisti před galerií | Artists outside a Gallery, 2006
akryl, MDF deska, 74,2 x 75 cm, 70 x 80 cm, videoprojekce, kombinovaný materiál, tužkové baterie | Acryl, 

MDF board, 74,2 x 75 cm, 70 x 80 cm, Video performance, combined material, AA batteries



7070

Ladislav Jezbera

Narozen | Born 29. 12. 1976 Hořice v Podkrkonoší

Studia / Education
Střední průmyslová škola kamenická a sochařská 
v Hořicích v Podkrkonoší (1991–1995)
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického 
v Brně (1995–2001)
Vystavuje od roku 1996 | Exhibitions since 1996

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions 
since 2003
2003  – Předzjednaná harmonie, Dům umění, 

   České Budějovice 
2004  – Galerie Ars (s P. Hayekem), Brno

– Zlatá žíla, Galerie Půda, Jihlava 
2005 – Pro Václava, Dům umění, Opava 
 
Kolektivní výstavy od roku 2003 / Group exhibitions since 
2003
2003  – Retrospektiva, Dům pánů z Kunštátu, Brno

– Nejmladší, Národní galerie, Veletržní palác, Praha
2004  – Fakulta výtvarných umění 1993–2003, 

   Galerie V. Špály, Praha
2005  – Sbírka Josefa Chloupka, Dům pánů z Kunštátu, 

   Brno
2006  – Konfigurace, Galerie města Plzně, Plzeň

– Fondazione Arnaldo Pomodoro, Milán, Itálie
– Ladislav Jezbera – Lubomír Typlt, hrad Pecka

Literatura
Valoch, J., Ladislav Jezbera (katalog výstavy), Galerie Ars, Brno 
Valoch, J., Ladislav Jezbera (katalog výstavy Odeur), 
Synagoga Hranice 
Netopil, P., Ladislav Jezbera – ODEURS (katalog výstavy), 
Moravská galerie, Brno 
Pokorný, M., Retrospektiva (katalog výstavy), Dům pánů 
z Kunštátu, 2003
Nejmladší (katalog výstavy), Národní galerie, 2003
Petišková, T., 10 let Fakulty výtvarných umění VUT v Brně 
(katalog výstavy), 2004
Křížová, M., Pro Václava, Ateliér 2005, č. 23, s. 5
Ferencová, Y., Ladislav Jezbera, Ateliér 2005, č. 1, s.4
Valoch, J., Předzjednaná harmonie, Ateliér 2004, č. 3. s. 5
Sedláček, Z., Ladislav Jezbera – Insert, Ateliér 2002, č. 24, s.6
Lindaurová, L., Ladislav Jezbera – geometrie, barva a čas, 
Art & Antiques, 2004, č. 1, s. 80–81

Adresa / Address
Tály 143
664 83 Domašov

33. Co záleží na tom, kdo mluví? | It doesn't matter 
who's speaking , 2006 
plastové vaky, dech zúčastněných | Plastic bags, breaths of 
the people present

Ladislav Jezbera je zvláštní typ sochaře. Možná by se dalo 
říct, že na sochařství ho zajímá nejvíc to, co už sochařstvím 
není. Ale čím potom jsou jeho kreace, když víme, že umí 
„postavit panáka“ či vymodelovat poctivý reliéf. Jeho práce 
jsou z mého pohledu vlastně protisochařské. Například mís-
to uchopení pevného a výmluvného tvaru se v jedné své 
práci pokoušel zhmotnit jeho vůni nebo v jiné „zafixovat“ 
proces rozpadu hmoty. Jako Archipenko považoval za rov-
nocenné prázdno vymezující židli, tak Jezbera obrací naši 
pozornost ve své podstatě k nenahmátnutelnosti tvaru. 
Snad je tomu opravdu tak, snad jinak… Kdo ví, čím nás 
tento Don Quichote současného mladého sochařství ještě 
překvapí.

L.D.

Ladislav Jezbera is a peculiar kind of a sculptor. Perhaps it 
could be said that what interests him most about sculpture 
is what sculpture is not. But what, then, are his creations 
when we know that he knows how to “build a figure” or 
sculpt a real relief. From my point of view, his works are 
anti-sculptures. For example, instead of producing a firm 
and eloquent form, he has tried to materialize in one of 
his works the scent, and in a different one he tried to “fix” 
the process of mass disintegration. Like Archipenko, who 
considered the void defining the chair equal to that chair, 
Jezbera turns our attention to the impalpability of form. 
Perhaps it is really so, perhaps it is not… Who knows what 
other surprises this Don Quixote of young contemporary 
Czech sculpture has in store for us.

L.D.
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33. Co záleží na tom, kdo mluví? | It doesn't matter who's speaking , 2006 
plastové vaky, dech zúčastněných | Plastic bags, breaths of the people present

„Co záleží na tom, kdo mluví ?“ – otázka vyřčená Michelem Foucaultem na zasedání Francouzské filosofické společnosti 22. února 1969.

Foucalt polemizuje nad základní otázkou o roli autora především v souvislosti s psaným textem a mluveným slovem. Má úvaha vychází 
z možnosti přenositelnosti těchto tvrzení

do všeobecných sfér, kde je více nebo méně podstatná či přítomná funkce autora. Proto vztahuji tato tvrzení také do sféry výtvarného 
umění, do sféry ve, které se pohybuji a která je mi nejbližší.

Není podstatné konstatujeme-li, že autor zmizel, ale je třeba označit jako prázdné místo – lhostejné i naléhavé – ony prostory, v nichž 
dochází k výkonu jeho funkce. Autor je nepochybně tím, komu lze přičíst to, co bylo řečeno nebo napsáno. Avšak přiřčení i tehdy, když jde 

o známého autora, představuje výsledek složitých kritických a málokdy ospravedlněných operací. Výsledný opus provázejí nejistoty.
Pokusil jsem se sám dobrovolně jakoby ustoupit z role autora. Vytvořil jsem projekt, při kterém jsou autory všichni oslovení aktéři. Okruh 

jsem zformoval z oslovených umělců, teoretiků umění a filosofů zabývajících se výtvarným uměním. Úkolem každého bylo nafouknout vždy 
identický plastový vak a uchovat tak svůj dech. Způsob, jakým úkon provedl, byl zcela v relaci zúčastněného. Dech, nutný činitel verbální 

komunikace, tak zůstane zakonzervovaný včetně subtilní fyzické přítomnosti v drobných kapičkách vysrážených na stěnách vaků. 
Každá jednotlivá část si tak v sobě uchová jedinečnost každého zúčastněného. 

Každá je také svébytnou podobou legendární Kondenzační kostky (1963) Hanse Haackeho, jehož si dovolím citovat na závěr: „Neexistují 
přece žádní, umělci, imunní vůči působení sociopolitického systému hodnot platného ve společnosti, v níž žijí a na jejíž kulturní 

potenci se podílejí; to zda o tomto tlaku vědí, nehraje roli.“
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Jana Kalinová

Narozena | Born 23. 3. 1978 Brno

Studia / Education
Střední škola uměleckých řemesel v Brně (1993–1997)
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického 
v Brně (od roku 1997)
Vysoká škola výtvarného umenia v Bratislave (1999)
Kent Institute of Art and Design, Canterbery, 
Velká Británie (2001)
Vystavuje od roku 1997 | Exhibitions since 1997

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions 
since 2003
2003  – Když nevím tak se zeptám, zeptala bych se 

   ale nevím koho, Galerie Home, Praha
2004  – Barvy naší jeskyně, Prostor pro jedno dílo, 

   nádvoří Pražákova paláce, Moravská  galerie, Brno

Kolektivní výstavy od roku 2003 / Group exhibitions since 
2003
2003  – Wunderland, Kiruna, Švédsko

– Československo, Slovenské národné muzeum, 
   Bratislava
– Pražské bienále, Národní galerie v Praze, 
   Veletržní palác

2004  – Elettricita, Terni, Itálie
– Eastern Alliance, Berlín, Německo
– Cena J. Chalupeckého, Dům umění města Brna

2005  – Bienále mladého umění Zvon 2005, 
   Galerie hlavního města Prahy
– Expo 2005, Aichy, Japonsko
– Beauty free shop, Praha

2006 – Shadow of humor, Galerie BWA, Wroclaw, Polsko

Literatura / Literature
Cena Jindřicha Chalupeckého (katalog), 2004
Art&Antiques, 2004, září
MF Dnes, 17. 9. 2002
Umělec, 2000, č.3, 2001, č. 4, 2003, č. 2
Labyrint revue, 2004, č. 15–16

Adresa / Address
Vysočanské nám. 1
190 0 Praha 9

34. Zjevná etnografie | Evident Ethnography, 2003
elektrické kabely | electric cables

Jana Kalinová patří k autorkám navazujícím na dadaistické 
umění ready made 20. století. Výraznou polohou jsou 
u ní patrné v objektech a dílech předmětů denní potřeby, 
které jsou nositeli převrácených významů a funkcí. „Návrat 
k přírodě“ je soubor dřevěných objektů – žárovky, zářivky, 
vařič a přímotop, ponechávající si díky materiálu funkčnost 
zobrazovaných věcí. Tato zdánlivě logická stavba poukazu-
je na paradox možných funkcí jak v umění, tak i v běžném 
životě. Zdá se, že naplnění „příběhů“ těchto předmětů 
se nekoná. V těchto záměnách autorka pokračuje v pro-
jektu „Ručníky“, kde se snaží postihnout  xerox ručníků 
jako trojrozměrný objekt.  V projektu „Vodopády” Jana 
Kalinová jednoduchou intervencí do běžné funkce systému 
ruší jejích význam. Odstraněním z koupelny umývadla, 
voda z kohoutků tekla přímo do odtoku. Koloběh tak 
nebyl ničím narušen. Autorka definuje svůj vztah k realitě 
a změnou funkce odkrývá banalitu předmětů. V poslední 
době její snaha dělat umění „nemožné“ zbaveno jakékoli 
funkce vyústilo v kouřový mrak, nebo nalezení ropného 
vrtu (výstava BWA ve Wroclavi). Svým zásahem do běžných 
životních situací vyvrací danou podstatu, ale na druhou 
stranu zpřítomňuje obecné emocionální stavy.

F.K.

Jana Kalinová belongs to the artists developing Dadaist 
art of the ready-mades of the 20th century. Her focus is 
on objects and works related to items of everyday use, 
which carry reverse meanings and functions. Return 
to Nature is a set of wooden objects – light bulbs, 
a cooker and a heater, which thanks to their material 
have maintained the function of represented items. This 
seemingly logical construction points out to the paradox 
of possible functions both in art and everyday life. It 
seems that there is no fulfilling of the “stories” of these 
items. Kalinová keeps exploring these substitutions in her 
project Towels, in which she attempts at Xeroxing towels 
as a three-dimensional object. In the project Waterfalls 
Kalinová abolishes their meaning by a simple intervention 
into the regular function of the system. By removing 
washbasin from the bathroom, the water from the tap has 
run directly to the drain. Thus the water cycle has not been 
disrupted by anything. Kalinová defines her relationship 
to reality and by a change of function reveals the banality 
of things. Recently her effort to create “impossible” art 
rid of any function has led into a cloud of smoke or to 
a discovery of an oil well (exhibition BWA in Wroclav). 
By her intervention into common situations in life she 
refutes the given substance, but on the other hand she 
materializes general emotional states.

F.K.
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34. Zjevná etnografie | Evident Ethnography, 2003
elektrické kabely | electric cables



7474

Pavel Klvaňa

Narozen | Born 6. 4. 1978 Uherské Hradiště

Studia / Education
Akademie výtvarných umění v Praze (od roku 1999)
Vystavuje od roku 1998 | Exhibitions since 1998

Kolektivní výstavy od roku 2003 / Group exhibitions since 
2003
2003  – ateliér V. Bromové, Galerie Rudolfinum, Praha

– Výstava studentů a absolventů AVU, Galerie 21, 
   Plzeň
– Ateliér M. Knížáka, Alšova jihočeská galerie, 
   České Budějovice
– The youngest, Národní galerie v Praze

2004  – Memory stisk, Divadlo Komedie, Praha
– Recycling Souls, Školská 28, Praha
– Cialis, Galerie Valdštejnská, Praha

2005  – Nová média, kino Světozor, Praha
– Výstava diplomantů AVU, Národní galerie v Praze

2006  – České sochařství 1995–2005, 
   Národní galerie v Praze

Literatura / Literature
Neuvádí | Not stated

Adresa / Address
Nad královskou oborou 3
170 00 Praha 7

35. Legenda o kráteru, kráter, archa úmluvy, zlatý grál, 
umluvený kráter, 4+1=JED | Legend of the Crater, Ark 
of the Covenant, Golden Grail, Covenanted Crater, 
4+1=JED, 2005
3D animace, 9 minut | 3D animation, 9 minutes

Ačkoliv se v portfoliu Pavla Klvani určitý čas objevoval 
i klasický malovaný obraz, zájem o digitální techniku a ze-
jména 3D grafické prostředí her ho přitáhlo zpět k novým 
médiím. Současnou doménou tvorby Pavla Klvani je studi-
um virtuální reality, což je také předmětem jeho doktorské 
práce, na níž pracuje v ateliéru Veroniky Bromové na AVU. 
Na digitálním zobrazení jej zajímá především autorský podíl 
člověka, lidská touha po zhmotnění fantazie, představ 
a vzpomínek. Nejde o technické možnosti média. Klvaňův 
přístup je surrealistický, v digitálních obrazech a animacích 
mu jde především o svobodu nápadu. Představovaná 
Legenda o kráteru je jakýmsi přepisem autorovy osobní 
mytologie a kulturní historie českého národa. Tento vir-
tuální svět opičáků imaginativním způsobem absorbuje 
řadu postřehů z nejrůznějších odvětví lidského vědění 
a vytváří tak labyrint významů, z něhož cestu nelze najít 
bez průvodce – autora. Jakkoliv mohou Klvaňovi práce 
působit temně, nechybí jim schopnost pobavit.

V.M.

Although Pavel Klvaňa’s portfolio for a while included 
paintings executed in the classical style, his interest in digital 
technology and in particular the three-dimensional graphic 
environment of games has brought him back to the new 
media. The present domain of the Pavel Klvaňa’s works is 
the study of virtual reality; it is also the subject matter of his 
doctoral thesis on which he works in Veronika Bromová’s 
Department at the Academy of Fine Arts in Prague. The 
digital depiction interests him primarily in terms of the 
authorship of man, the human desire for materialization 
of a fantasy, ideas and remembrances. The technical 
possibilities that the media offer are not an issue. Pavel 
Klvaňa’s approach is surrealistic; as for the digital pictures 
and animations, he is more concerned in the freedom of 
idea. The exhibited Legend of the Crater is a transcript of 
his personal mythology and cultural history of the Czech 
nation. This virtual world of apes imaginatively absorbs 
many insights from various branches of human knowledge, 
thereby creating a labyrinth of meanings, from which it is 
impossible to find the way back without the guide – the 
artist. However gloomy Klvaňa’s works may appear, they 
do not lack the ability to entertain.

V.M.
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35 Legenda o kráteru, kráter, archa úmluvy, zlatý grál, umluvený kráter, 4+1=JED 
| Legend of the Crater, Ark of the Covenant, Golden Grail, Covenanted Crater, 4+1=JED, 2005

3D animace, 9 minut | 3D animation, 9 minutes
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Juraj Kollár

Narozen | Born 20. 3. 1981 Nitra

Studia / Education
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (1999–2003)
Akademie výtvarných umění v Praze (2003–2004)
Vystavuje od roku 1999 | Exhibitions since 1999

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions 
since 2003
2004 – Nimezis, Nitrianská galéria, Nitra
2006 – Kiel(de), Juraj Kollár – Malerei, Kunstraum B

Literatura / Literature
V prievane, Profil, 2005, č. 1
Maliar Juraj Kollár, Dart, 2004, č. 3
Prievan (katalog k výstavě Súčasná slovenská malba), 2006
Bezvetrie (katalog), Nitrianska galéria, 2006
Diplomanti AVU (katalog), Národní galerie,v Praze, 2005

Adresa / Address
Lesná 1
949 01 Nitra

36. Krajina I | Landscape I, 2006 
olej, plátno | Oil, canvas, 220 x 170 cm

Juraj Kollár priznáva fascináciu maľbou a maľovaním. 
Nepatrí k tým, ktorý sa zaťažujú hľadaním jej nových výra-
zov, ktoré by svojou vonkajšou stránkou korešpondovali 
so súčasnosťou. Je verným realizmu a maľovaniu, ktoré je 
odrazom reality. To je podstata, ktorej sa stále drží. Mohlo 
by sa zdať, že tento postoj je obmedzujúci, ale u Kollára je 
to skôr naopak. Ako sám hovorí: základom jeho postoja 
je predstava o objektívnej hodnote pravdy, ktorú on vidí 
v prírode a v jej nekonečných premenách. Práve tie sú pre 
neho dô kazom neustáleho zápasu o zachovanie pôvod-
ných na tu rálnych hodnôt. Pastózne plátna zobrazujúce 
krajinu až na hranici jej rozpoznateľnosti, sú predovšetkým 
vyjadrením pocitu vychádzajúce z jej podstaty. Kollárov 
obraz nie je „len“ maľbou krajiny, chce byť krajinou, ktorá 
klesla hlboko do obrazu.

B.J.

Juraj Kollár admits to be fascinated by painting. He is not 
one of those who bother to seek its new expressions, 
which would correspond by its external look by the 
present. He is faithful to realism and painting which is 
a reflection of reality. This is the substance he adheres to 
all the time. It could seem that this position is limiting, but 
with Kollár it is the other way round. As he himself has 
said, the basis of his attitude is the idea of the objective 
value of truth, which he sees in nature and its infinite 
transformations. They constitute a proof for him about the 
eternal struggle to preserve the original natural values. His 
pastose canvases representing landscape up to the point 
of being hardly recognizable are in particular an expression 
of the feeling coming from its substance. Kollár’s painted 
image is not “only” a painting of landscape, it strives to be 
a landscape which has sunk deep into the image.

B.J.
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36. Krajina I. | Landscape I., 2006 
olej, plátno | Oil, canvas, 220 x 170 cm
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Jan Kovářík

Narozen | Born 28. 3. 1980 Kyjov

Studia / Education
Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti 
(1994–1998)
Akademie výtvarných umění v Praze (1998–2005)
Vystavuje od roku 2002 | Exhibitions since 2002

Kolektivní výstavy od roku 2003 / Group exhibitions since 
2003
2003  – Ateliér Milana Knížáka, Galerie 21, Plzeň

– Ateliér Milana Knížáka, Alšova jihočeská galerie, 
   České Budějovice
– Svárov 
– Studenti a absolventi AVU v Praze, Mecca, Terezín 

2004  – Kováříci, Městská galerie, Rýmařov
– Studenti AVU, Ammersback, Německo 

2005  – Diplomanti AVU, Národní galerie v Praze, 
   Veletržní palác
– Národu k narozeninám, Galerie Doubner, Praha
– 2. Internationalle Keramikausstellung, Vídeň
– Socha dnes, Národní galerie v Praze, Veletržní palác

2006 – Socha 2, Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora

Literatura / Literature
neuvádí | Not stated

Adresa / Address
Zelnice 1034
696 02 Ratíškovice

37. Uzavřená forma č. VIII | Closed form No. VIII, 2004–
2005 
mletý hadec, epoxid | Ground serpentine, epoxid, 
75 x 85 x 120 cm

38. Bez názvu | Untitled, 2006 
Acrystal prima, 95 x 35 x 110 cm 

39. Uzavřené formy V, VI, VII (školka) | Closed Forms V, VI, 
VII (nursery), 2004–2005 
beton | Concrete, v. 52 cm, 61 cm, 72 cm

Plastiky Jana Kováříka ztělesňují jakési střídmě poetické vidění 
jevové reality v rovině spojitosti a proměnlivosti. Jejich plné tva -
ry, přepečlivě opracované do hladké, fluidní, přitom pevně 
uzav řené podoby, působí mnohoznačným dojmem. Tvaro sloví 
těchto děl jakoby vycházelo z univerzálního principu organického 
i neorganického růstu, podmiňovaného věčně se vyvažujícími 
silami vnitřní expanze a vnějšího protitlaku.  V autorově tvorbě 
sledujeme dva odlišné postupy: plastiky z „holého“ materiálu 
betonu v přiznané jednotě tělesné hmoty a povrchu, a plastiky 
„oděné“ do povrchové, výrazně barev né úpravy. Kováříkova řeč 
stavěná na variabilitě a kombinatorice se zde projevuje naplno. 
Zatímco betonové objekty naznačují spíše obnaženou „kost“ 
existenciálního vědomí, ma lované formy, vzdáleně připomínající 
barokní „duchovně scénografické“ cítění, promlouvají spíše o tká-
ni lidské civilizační zkušenosti. Třetí polohu, pohybující se možná 
někde mezi těmito rovinami, představuje monumentální temný 
tvar z epoxidu a hadce; jeho leštěné tělo nabízí až smyslný 
povrchový vjem, zároveň umožňuje částečný průhled do svého 
poloskrytého nitra. I když jemně vypracované konvexní a kon kávní 
záhyby Kováříkových plastik odráží dlouhé osamocené hodiny 
fyzické práce a mentálního přemítání, které do nich vložil, jejich 
přítomnost v reálném čase a místě vnímatele zdaleka nevzbuzuje 
pouze meditativní klid. Jako uměle vytvořený odraz přírodních jevů 
se nám též vyjevují naopak jako mírně zneklidňující cizorodá para-
lela k našemu světu, jakési enigmatické poselství divnosti odněkud 
zcela odjinud. 

R.F.D.

Jan Kovářík's sculptures embody a kind of restrained poetic 
vision of phenomenal reality at the level of connection and 
transformation. Their full shapes, painstakingly worked into 
a smooth, fluid yet firmly enclosed form, suggest several different 
readings. Their morphology seems to stem from a universal 
principle of organic and inorganic growth, determined by the 
eternally counterbalanced forces of inner expansion and external 
counter-pressure. In the artist's work we can trace two distinct 
approaches: sculptures made of the 'bare' material of concrete in 
the acknowledged unity of substance and surface, and sculptures 
'clothed' in a strikingly coloured surface layer. Based on variability 
and combinatorics, Kovářík's visual language comes fully to the 
fore in the latter approach. While his concrete objects indicate the 
'bone' of existential consciousness, his painted forms, remotely 
echoing the 'spiritual theatre' of the Baroque, speak more the 
fabric of human experience in civilisation. A third area, possibly 
situated between the two mentioned above, is represented by 
a dark monumental form made of epoxy resin and pulverised 
serpentine; its polished body provides an almost sensuous surface 
view while also allowing a partial view into its half-hidden core. 
Although the finely modelled convex and concave folds of Kovářík's 
sculptures reflect the long, solitary hours of physical effort and 
contemplation that he put into them, their presence in the real 
time of the viewer doesn't simply evoke a sense of meditative 
tranquillity. As an artificially created reflection of phenomena in 
nature they also appear to us as a slightly disturbing alien parallel 
to our own world, an enigmatic message of strangeness sent from 
somewhere else altogether. 

R.F.D.
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37. Uzavřená forma č. VIII | Closed form No. VIII, 2004–2005 
mletý hadec, epoxid | Ground serpentine, epoxid, 75 x 85 x 120 cm
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Jan Krtička

Narozen | Born 20. 1. 1979 Olomouc

Studia / Education
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
(1997–2002)
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického 
v Brně (2000–2006)
Vystavuje od roku 2001 | Exhibitions since 2001

Kolektivní výstavy od roku 2003 / Group exhibitions since 
2003
2003  – Nejmladší, Národní galerie v Praze, 

   Veletržní palác, Praha
2004 – PlomaArt, Dům umění, Opava

Literatura / Literature
neuvádí | Not stated

Adresa / Address
Štítného 23
779 00 Olomouc

40. Dokumentace instalací v krajině | Documentation of 
installations in the landscape, 2001–2005
soubor fotografií | collection of photographs

Na realizacích Jana Krtičky, které bohužel znám jen 
z dokumentace, mě nejvíc přitahuje jejich nenápadnost. 
Pokud na p říklad Karel Malich mluví o smyslu své práce jako 
o potřebě „sdýchávání se s kosmem“, pak Krtička by mohl 
hovořit o své přímo fyzické potřebě sdýchávání se s lesem 
a pří ro dou vůbec. Nikoliv však s přírodou jako takovou, ale 
s jejím určitým, vlastníma nohama prošlapaným výsekem, 
důvěrně zažitým prostorem. Tuším, že tím jsou pro něho 
Jeseníky. Místo, kde v prudkých stržích je duše lisována 
masivy kopců ze všech stran a zvěř na konci dlouhé zimy 
hyne vyčerpá ním. Vlastně už před pár lety mě při prohlížení 
fotografické dokumentace Krtičkových prvních realizací 
v přírodě na pad lo, že jejich autor zřejmě ani příliš netouží 
po tom vystavovat je v galeriích, neboť jeho pravými diváky 
jsou obyvatelé lesa a hajní. 

L.D.

Pieces by Jan Krtička, which I unfortunately know only 
from documentation, attract me the most by their 
inconspicuousness. For example, if Karel Malich speaks of 
the meaning of his work in terms of a need to “breathe 
jointly with the universe”, Krtička could speak of his 
physical need to breathe jointly with the forest and nature 
in general. But not with nature as such, but with its 
certain segment, threaded by his own feet, an intimately 
experienced space. I guess that this is what the Jeseníky 
Mountains mean for him. A place where the soul is 
pressed in the steep ravines by the mass of surrounding 
hills converging from all directions and where the game 
is dying of exhaustion at the end of a long winter. Many 
years ago, when I was looking through the photographic 
documentation of Krtička’s first realizations in nature, it 
occurred to me that this artist is not really interested in 
exhibiting at galleries since his true audience is made up of 
the forest’s inhabitants and game keepers.

L.D.
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40. Hannukuru, 2003
instalace, led | installation, ice, 20 x 20 m
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Eva Krutáková

Narozena | Born 24. 6. 1981 Liptovský Mikuláš

Studia / Education
Stredná priemyselná škola textilná v Ružomberoku (1995–1999)
Fakulta umění Technickej univerzity v Košiciach (1999–2005)
Vystavuje od roku 2002 | Exhibitions since 2002

Kolektivní výstavy od roku 2003 / Group exhibitions since 
2003
2003  – výstava v ateliéru malby V. Skrepla, AVU Praha

– Avantgarda 003, MG Rimavská Sobota
– Výstava studentov FU, Múzeum V. Löfflera, Košice

2005  – Výstava troch studentov, Múzeum V. Löfflera, 
   Košice
– PRIEVAN v slovenskej malbe, Žilina, 
   Banská Bystrica, Praha, Bratislava

2006 – Protokompozicie, MG Rimavská Sobota

Literatura / Literature
neuvádí | Not stated

Adresa / Address
Roĺnícka 22
031 05 Liptovský Mikuláš

41. Medzi | Between, 2005
šeps, tempera, plátno | Stretched canvas, tempera, 
261,5 x 290 cm

Eva Krutáková je absolventkou Ateliéru súčasného obrazu 
Katedry výtvarných umení a intermédií FU Technickej uni-
verzity v Košiciach. Zaujala účasťou na projekte Prievan 
v slovenskej maľbe (Považská galéria umenia, Žilina, Štátna 
galéria, Banská Bystrica, Galerie hlavního města Prahy, 
Galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš, 2005–2006) 
a výstave Protokompozície (s Martinom Moflárom) v Mest-
skej galérii v Rimavskej Sobote (2006). Venuje sa abstrakt-
nej maľbe. Monochrómne maľby s úspornou farebnosťou 
bielej a čiernej majú intímny a emocionálne pôsobivý 
rozmer. Jazyk malieb E. Krutákovej je blízky minimalizmu 
a konceptualizmu. Kompozícia s názvom Tri využíva výz-
nam tvaru formátu rozmerného plátna, ako aj pozitívny 
a negatívny efekt bielej plochy s čiernymi bodmi. Farebný 
minimalizmus a svetelná maliarska atmosféra, ktoré pripo-
menú napr. Malevičove monochrómne štvorce, sú stopou 
duševnej energie autorky. Diptych Biela šmuha a obraz 
Prerušenie, spolu s bohatým rezervoárom gestických kre-
sieb, prinášajú do slovenskej abstraktnej maľby emo-
cionálne pôsobivý duchovný rozmer. 

G.G.

Eva Krutáková has attracted attention by her participation 
in the project ‘Draught in Slovak Painting’ (Považská 
Gallery of Art in Žilina, State Gallery in Banská Bystrica, City 
Gallery Prague, P. M. Bohúň Gallery in Liptovský Mikuláš, 
2005–2006) and the exhibition ‘Proto-compositions’ 
(together with Martin Moflár) in the Municipal Gallery 
in Rimavská Sobota (2006). She does abstract painting. 
Her monochromatic paintings with a spare colour scheme 
of white and black have an intimate and emotionally 
impressive dimension. The language of her paintings is 
close to minimalism and conceptualism. Her composition 
entitled Three utilizes the meaning of the form of a large 
canvas as well as the positive and negative effect of the 
white surface with black points. The colour minimalism 
and the light painterly atmosphere, which are reminiscent, 
for example, of Malevich’s monochromatic squares, bear 
a trace of the mental energy of the artist. Her diptych 
White Smudge and the painting Interruption, together 
with a rich reservoir of gestural drawings introduce to the 
Slovak abstract painting an emotionally impressive spiritual 
dimension.

G.G.
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41. Medzi | Between, 2005
šeps, tempera, plátno | Stretched canvas, tempera, 261,5 x 290 cm
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Tomáš Kubík

Narozen | Born 15. 10. 1977 Pelhřimov

Studia / Education
Výtvarná škola Václava Hollara v Praze (1992–1996)
Akademie výtvarných umění v Praze (1996–2004)
Vystavuje od roku 1996 | Exhibitions since 1996

Literatura / Literature
neuvádí | Not stated

Adresa / Address
Tachovské náměstí 3
130 00 Praha 3

42. Dvojice na trávě | A Couple on the Grass, 2003 
olej, plátno | Oil, canvas, 140 x 140 cm

Práce absolventa pražské AVU, s nimiž se návštěvník zlínských 
salonů mladých mohl setkat již v expozici Zlínského salonu 
mladých před třemi roky, si stále uchovávají své základní 
cha rakteristické rysy. Jde o klasickými malířskými technikami 
formované obrazové figurální kompozice. K jistému kvalitativ-
nímu tvůrčímu posunu u něho však, jak to ostatně dokládá 
i kompozice Dvojice, jíž obeslal salon stávající, přece jenom 
dochází. Stále výraznější (aktivnější) roli – i přes značnou 
in diferentnost či oproštěnost – v jeho pracích v poslední 
době sehrává samotné obrazové prostředí, do něhož jsou 
pos tavy „zasazovány“. Manýristická, uhlazená stylizace 
a dikce figur na jedné straně, nevylučuje malířsky frapantně 
pojednané detaily, ale současně se v konfiguraci s nimi 
občas objevují i zcela mechanicky pojaté „postavy-figuríny“. 
Atmosféra Ku bíkových obrazových kompozic se tak, i přes 
určité k naturalismu inklinující prvky, stále více duchovně 
prohlubuje. Ima ginární, symbolistní dimenzi těchto barevně 
zdušených prací nezřídka zvýrazňují jakoby zadržovaná, 
nicméně naléhavá gesta komunikujících postav. Svou zvláštní 
psychologií a ima ginací, poetikou ticha a samoty, se auto-
rovy obrazy v některých případech přibli žují metafyzické 
malbě desátých a dvacátých let minulého století.

L.Š.

The works by the graduate of the Academy of Fine Arts 
in Prague, which the visitor of the Zlín Salons might have 
seen at the exposition of the Zlín Youth Salon three years 
ago, have maintained their characteristic features. They 
are pictorial figure compositions using classical painter’s 
techniques. However there has been some qualitative 
creative progress in his works, as testified by his composition 
Couple with which the artist is represented at this Salon. 
An increasingly significant (more active) role in his recent 
works – in spite of a great indifference or disengagement – 
is played by the background of the picture, into which the 
figures are being “incorporated”. The mannerist, elegant 
stylization and the diction of the figures on the one hand 
do not exclude strikingly treated details, but from time 
to time there are mechanically made “figure-dummies” 
in configuration with them. Thus the atmosphere of 
Kubík’s pictorial compositions, in spite of certain elements 
inclining toward naturalism, is becoming spiritually more 
profound. The imaginary, symbolist dimension of these 
works, subdued in terms of colour, is often emphasized by 
contained, albeit urgent gestures of the communicating 
figures. With their strange psychology and imagination 
as well as their poetics of silence and solitude, Kubík’s 
paintings have an affinity with metaphysical painting of the 
1910s and 1920s.

L.Š.
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42. Dvojice na trávě | A Couple on the Grass, 2003
olej, plátno | Oil, canvas, 140 x 140 cm
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Petr Kunčík

Narozen | Born 29. 6. 1981 Přerov

Studia / Education
Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění (2000–2003)
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně 
(od roku 2003)
Vystavuje od roku 2001 | Exhibitions since 2001

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions 
since 2003
2005 – Vitamin friends, Galerie Artkontakt, Brno 
2006  – Šest radostí a jedna chmura, Divadlo v 7 a půl, Brno

– Banka (s P. Dubem), HVB Bank, Praha

Literatura / Literature
texty v katalozích výstav | Texts in the catalogues 
of exhibitions

Adresa / Address
Bartošova 32
750 00 Přerov

43. Zvuk tibetských mís až v Japonsku | The sound of 
Tibetan bowls as far as Japan, 2006 
olej, plátno | Oil, canvas, 150 x 175 cm

Už samotné názvy klasickou malířskou technikou formo-
va ných obrazů i jejich cyklů – Radosti, Abiogeneze, Muži, 
Klikaři či na salonu prezentovaný Zvuk tibetských mís až 
v Japons ku – do jisté míry poodhalují autorovy záměry. Jsou 
to jakési bezprostřední volné malířské reflexe široké tema-
tiky sou čas ného světa, odvozené z jeho vizuální, sociální 
i psychicko-bio logické stránky, nezřídka s určitými karikujícími 
či groteskními podtexty. Od barokně a „pop-artisticky“ kon-
zumních figura tivních radostí, přes kliky vykonávající, anebo 
jinými těloc vič nými úkony se zabývající lidské „formace“ 
a skupiny, až po obdobně invenčním způsobem akcentované 
abstraktní malířské kompozice evokující plodivé síly a formy 
abiogeneze. Kun číkovy obrazové kompozice těší divákovo 
oko, jsou výrazem autorovy radosti z malby, ale současně, 
a to především, představují i určitý způsob vidění světa 
včetně toho co se nachází za hranicí vizuální reality. 
Mnohdy je to pohled ironizující, v jehož zorném úhlu jako-
by zrcadlily i určité so ciální či psychické síly ovládající naše 
globalizované bytí. Jde o zmnožování standardních forem, 
jevů, ale i aktivit člověka, v jejichž mechanickém pohybu, 
anebo řazení, zanikají lidské individuality.

L.Š.

The titles of Petr Kunčík’s paintings formed by the 
classical painterly technique as well as the their series Joy, 
Abiogenesis, Men, Push-up Men and Sound of Tibetan 
Bowls (to be seen at the Salon this year; previously 
exhibited in Japan) to an extend uncover the artist’s 
aims. They are spontaneous free painterly reflections on 
many issues of the contemporary world derived from its 
visual, social and psycho-biological side, often with some 
caricaturing or grotesque implications. They range from 
the Baroque to “Pop-art” consumerist figure joys through 
human “formations” and groups doing push-ups and other 
physical fitness exercises to abstract paintings with the 
same degree of inventiveness evoking the power of fertility 
and forms of abiogenesis. Kunčík’s pictorial compositions 
please the viewer’s eye and are an expression of the artist’s 
joy at painting, but at the same time, and above all, they 
represent a certain vision of the world including that which 
is offered beyond the verge of visual reality. It is often an 
ironic view, whose visual field seems to reflect social or 
psychological forces ruling our global existence. It involves 
multiplication of standard forms, phenomena as well as 
activities of men, whose mechanical movement extinguish 
human individualities.

L.Š.
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43. Zvuk tibetských mís až v Japonsku | The sound of Tibetan bowls as far as Japan, 2006 
olej, plátno | Oil, canvas, 150 x 175 cm
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Alena Kupčíková

Narozena | Born 22. 10. 1976 Šumperk

Studia / Education
Střední průmyslová škola keramická v Bechyni (1993–1995)
Výtvarná škola Václava Hollara v Praze (1995–1997)
Akademie výtvarných umění v Praze (1997–2003) 
Technikon Natal Durban, Jihoafrická republika (2000)
Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paříž, Francie 
(2003)
Vystavuje od roku 1993 | Exhibitions since 1993

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions 
since 2003 
2003  – Výstava k představení Vagína monology, 

   Divadlo Komedie, Praha 

Kolektivní výstavy od roku 2003 / Group exhibitions since 
2003
2003  – Diplomanti AVU, Veletržní palác, 

   Národní galerie v Praze 
– Nejmladší, Národní galerie v Praze, Veletržní palác
– Vůně levhartí kůže, Moravská galerie v Brně 

2004  – Ateliér Aleše Veselého, Alšova jihočeská galerie, 
   České Budějovice
– Kunstforum, Ostdeutsche Galerie, Regensburg, 
   Německo
– AVU Praha, Drážďany, Německo 

2005 – PF 2005 – Pour Feliciter, Moravská Galerie v Brně 

Literatura / Literature
Volf, P., Reflex, 2003, č. 6
Diplomanti AVU (katalog výstavy), Národní galerie v Praze, 
2003
Nejmladší (katalog výstavy), Národní galerie v Praze, 2003
Vůně levhartí kůže, Moravská galerie v Brně, 2003
Ateliér Aleše Veselého (katalog výstavy), Alšova jihočeská 
galerie, 2004
Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Regensburg (katalog 
výstavy), Německo

Adresa / Address
Kmochova 10 
150 00 Praha 5

44. Mobilní galerie | Mobile Gallery, 2003
dřevo, kov, polykarbonátové desky | Wood, metal, 
polycarbonate boards, 690 x 360 x 250 cm

Chlupatice | Hairy, 2003–2005
ruční papír, hloupky z ženského přirození | Hand-made 
paper, hairs from women's genitals, 594 x 420 mm

Chlupatice | Hairy, 2003
DVD, 5 min.

Absolventka pražské Akademie zkoumá možnosti výrazových 
prostředků poskytovaných novými médii. Přetrans for mo vá vá jazyk, 
pohyby a celé systémy do zvukových a obrazových záznamů 
(audiovizuální projekty Tanec slunce, Zvuk očí, Hudba stro-
my, Orchestrální pohled na lidské bytí). Snaží se o maxi málně 
otevřené výtvarné artefakty, které představují svě dectví o spojitosti 
jejího duševního dynamismu s nejrůz něj šími aspekty a projevy 
všedního života, v nichž hledá systé my. Ke zvolenému konceptu 
přistupuje racionálně a jasně formuluje své téma, na něž výtvar-
nou formou poukazuje. Jednotlivé instalace a projekty doplňuje 
přiloženými pod robnými výklady. Charakter její multimediální 
tvorby vytváří několik určujících rysů. Je jím především důsledné 
pro mýšlení obsahu i formy díla a schopnost vnímat, posunovat 
projev do obecnější polohy a prezentovat ho. Pozornost vzbu-
dilo její vystoupení na výstavě Mladý maso v roce 2002. Použila 
ženského intimního ochlupení a chloupky „nakreslila“ ženské akty 
s erotickým nádechem – Chlu pa tice, doplněné videem s komentáři 
„dárkyň“ i komentářem vlastním. Překročila z média kresby do 
kategorie mixed medií. V postupně se rozvíjejícím projektu jí nešlo 
o prvoplánové ohromení diváka, ale o sledování celého procesu 
a reakcí od prvního nápadu po jeho akceptování publikem, vyslo-
vila se i k módním diktátům až manipulacím a bez emancipačního 
komplexu se dotkla také ženské otázky a vnímání ženského 
těla. Konceptuální instalaci rozšířila o další vrstvy. Interaktivním 
atakem do veřejného prostoru se stal projekt mobilní galerie, 
zprostředkovávající možnost prodeje jednotlivých děl ve volně 
přístupné galerii, sesta vované autorkou i v různých mimogalerních 
prostorách.

L.H.

A graduate of the Academy of Fine Arts in Prague, Alena 
Kupčíková explores the possibilities of means provided by new 
media. She transforms the language, movements and whole 
systems into sound and visual records (audio-visual projects Dance 
of the Sun, Sound of Eyes, Music through Trees, Orchestral View 
on Human Existence). She tries to make open artistic artefacts 
that testify to the connection between her mental dynamism and 
all kinds of aspects and expressions of everyday life in which she 
looks for systems. Kupčíková approaches her selected concept in 
a rational way, clearly formulating her theme, to which she refers 
in a visual form. She complements her individual installations and 
projects with attached detailed interpretations. The character of 
her multimedia art consists of several determining features. It is 
above all the consistently thought-out content and form of the 
work and the ability to perceive the expression, to shift it into 
a more general plane and present it. Kupčíková attracted attention 
at the exhibition “Young Flesh” in 2002. She used female 
pubic hair to “draw” female nudes with an erotic touch – Hairy 
Women, which was complemented by a video with comments 
of “donors” as well as her own commentary. Kupčíková has 
stepped from the medium of drawing into the category of mixed 
media. Her gradually developing project did not attempt at direct 
mortification of the viewer, but her aim was to follow the whole 
process and reactions from the first idea up to its acceptance by 
the addressed public. She made a statement on fashion dictate 
and manipulation, and without an emancipation complex she 
touched on the issue of women and perception of the female 
body. She has enlarged the conceptual installation by adding 
other layers. Her project of a mobile gallery has become an 
interactive attack on public space, mediating the possibility of sale 
of individual works in a freely accessible gallery, set up by the artist 
in various out-of-gallery premises.

L.H.
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„...chlupatice...“ 
Některé ženy vnímají své „intimní chloupky“ jako nemoderní nebo dokonce neestetické, další si jich cení 

jako nějaké ozdoby, jejíž úprava a změna je individualizuje a osvobozuje; jiné ženy považují za příjemné si je 
zcela oholit, zbavit se jich, překračujíce tak určité tabu…

Požádala jsem své přítelkyně o jejich chloupky a z nich jsem vytvořila erotické, možná až exhibicionistické sny ženy. 
Cítím, že by tyto „dárkyně“ neměly zůstat anonymní, že by byl na místě krátký videozáznam, který by je popisoval 
a jmenoval…nebo bych spíše ráda nechala ty, kteří se na mé obrazy dívají, přemýšlet o tom, která z nich věnovala 

své chloupky pro jaký obraz?

Alena Kupčíková

foto: BauerPower
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Jaroslav Kyša

Narozen | Born 27. 4. 1981 Žlina

Studia / Education
Škola úžitkového výtvarníctva v Kremnici (1996–2000)
Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach (od roku 
2000) 
Vystavuje od roku 2002 | Exhibitions since 2002

Kolektivní výstavy od roku 2003 / Group exhibitions since 
2003
2003  – Prieskumy, Považská galéria umenia, Žilina

– Výstava študentov KVUaI, Akademie výtvarných 
   umění, Praha
– Now Boarding, Buryzone, Bratislava

2004  – Pekní chalani, Galéria Hit, Bratislava
– Fresh, výstava študentov KVUaI, Múzeum V.
   Lőfflera, Košice
– East Slovakia Group Show, Galerie A.M. 180, Praha
– Cena Oskára Čepana 2004, Galéria mesta
   Bartislavy
– Cena Oskára Čepana 2004, Štátna galéria, 
   Banská Bystrica

2005  – Prieskumy, Považská galéria umenia, Žilina
– Iconoclash, SPITZ Gallery, Londýn, Velká Británie
– Skart.sk, Kunstverein, Heilbronn, Německo

Literatura / Literature
neuvádí | Not stated

Adresa / Address
Bratislavská 3
010 01 Žilina

45. Bubble, 2006 
epoxidová živice | Epoxide bitumen

J. Kyša paralelne realizuje objekty, inštalácie, printy a videá. 
I napriek širokému spektru médií sa v jeho tvorbe vypro-
filovalo niekoľko jednotiacich prvkov. Príznačnou je reduk-
cia množstva výrazových prostriedkov a ich jednoduchosť, 
v objektoch premietnutá do čistoty a niekedy až do diza-
jnérskeho vyzdvihnutia účelnosti tvaru. Vo videách zas autor 
vystačí s krátkosťou dejovej línie, bez množenia záberov 
a častých strihov. Množstvo jeho prác zastrešuje aj snaha 
o vytvorenie svojského napätia a polarity, odrážajúca sa 
v používaní symbolov a znakov. Vizuálne ich manipuluje, 
alebo ich kladie do protichodných kontextov. Tento systém 
vyjadrovania sa premieta aj v tematike jeho prác - venuje sa 
najmä paradoxom - vizuálnym i významovým, prítomným 
v okolitej realite. Zaujímavým je i jeho používanie gen-
drovej – mužskej optiky. V roku 2004 bol finalistom Ceny 
Oskára Čepana.

M.P.

J. Kyša today realizes in parallel objects, installations, 
prints and videos. In spite of a wide spectrum of media, 
several unifying elements have emerged in his works. 
They are characterized by reduction of the multitude of 
means of expression and their simplicity, projected in 
objects into purity and sometimes stressing the utilitarian 
effectiveness of the form in the designer-like manner. His 
videos feature short stories without too many takes and 
frequent cuts. His works are often united by the common 
denominator marked by his attempt to create an original 
tension and polarity, reflected in the use of symbols and 
signs. He manipulates them visually or he places them into 
contradictory contexts. This system of expression is also 
projected into the themes of his works – he deals above 
all in paradoxes –visual and semantic which are present in 
the surrounding reality. Of interest is also his use of gender 
– masculine optics. In 2004 he was a finalist of the Oskár 
Čepan Award.

M.P.
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45. Bubble, 2006
epoxidová živice | Epoxide bitumen
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Petr Malina

Narozen | Born 25. 2. 1976 Praha

Studia / Education
Akademie výtvarných umění v Praze (1994–2001)
Staatliche Akademie der bildenden Künste, Karlsruhe (1998)
Midlessex University, Londýn, Velká Británie (2000)
Vystavuje od roku 1996 | Exhibitions since 1996

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions 
since 2003
2004 – Etretat, Galerie ad astra, Kuřim
2005  – London Eye, Ouky Douky Café, Praha

– Černého Petra má Zbyněk (s F. Černým 
   a J. Sedleckým), Galerie Brno

Literatura / Literature
Vitvar, J. H., Černého Petra má Zbyněk (katalog výstavy), 
Galerie Brno 2005
Vaňous, P., Vzpomínky a paměť, Revue Art, 2005, č. 4
Orlita, L., Černého Petra má Zbyněk, Ateliér 2005, č. 24

Adresa / Address
Ovenecká 40
170 00 Praha 7

46. Já a Alex | Me and Alex, 2005
olej, plátno | Oil, canvas, 165 x 250 cm

První malby od Petra Maliny jsem viděl asi před šesti lety 
na nějaké kolektivní přehlídce mladých talentů v pražském 
Má nesu. To ještě studoval. Dodnes si pamatuji, kde jeho 
nenápadná plátna visela. Neboť mě tehdy jeho obrazy 
zaujaly v záplavě křiklavé všehochuti jako máloco. Oči si je 
vybraly právě pro jejich zdánlivou skromnost jak tematick-
ou, tak formální. „Malíř… z toho hocha by mohl být malíř,“ 
mumlal jsem si pro sebe ještě ve vlaku. A co víc: krajinář. 
Prosím tě, krajinář a dnes!? A je to tady: O Petru Malinovi 
se v poslední době začíná čím dál víc mluvit jako o velmi 
na dějném krajináři a navrch figuralistovi. Moji upřímnou 
radost mi však již delší dobu trochu kalí neodbytná otázka: 
Vystačí si – a když ano, tak na jak dlouho – malířovo oko 
a jeho fantazie jen s barevnou fotografickou předlohou, 
pouhým záznamem jiného, totiž chladného oka? Ale to 
není otázka jen pro Malinu, a už vůbec ne pouze moje.

L.D.

I saw the first paintings by Petr Malina some six years 
ago at a group exhibition of young talents at the Mánes 
Gallery in Prague. At that time he was still a student. I still 
remember where his inconspicuous canvases were hung. It 
was because his paintings struck me in the deluge of that 
noisy mélange like little else did. My eyes had chosen them 
for their apparent modesty, both in terms of theme as well 
as form. “A painter… that boy could become a painter,” 
I mumbled to myself in the train. And, what’s more, 
a landscape painter. I say, a landscape painter, today? And 
here it is: as of late, everyone is speaking of Petr Malina 
as a highly talented landscape painter and on top of that 
a figurative painter. My honest joy is only spoiled by the 
nagging question: Will it be enough for him – and if so, 
for how long – to have just a painter’s eye and imagination 
based on colour photography, which is a mere record of 
the other, that is, cold eye? But this is not a question for 
Malina only – and not only for me.

L.D.
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46. Já a Alex | Me and Alex, 2005
olej, plátno | Oil, canvas, 165 x 250 cm
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Jan Nálevka

Narozen | Born 19. 1. 1976 Jablonec nad Nisou

Studia / Education
Střední uměleckoprůmyslová škola bižuterní v Jablonci 
nad Nisou (1990–1994)
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického 
v Brně (1994–2000)
Vystavuje od roku 1995 | Exhibitions since 1995

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions 
since 2003
2003  – Without You I'm Nothing, Galerie 761, Ostrava

– Jeden nikdy nestačí, Galerie Raketa, Ústí nad
   Labem

2004 – Jeden nikdy nestačí, Galerie Eskort, Brno
2005  – Ještě více hodin lásky, než je možné kdy splatit, 

   Galerie Na bidýlku, Brno
– Ještě více hodin lásky, než je možné kdy splatit 
   (keep it simple), Galerie CNA, Ostrava

2006 – Will You Ever Return?, Galerie Entrance, Praha

Literatura / Literature
Valoch, J., Příjemné představení, Ateliér 2003, č. 7
Lindaurová, L., Talent měsíce, Art & Antiques, 2004, č. 5
Valoch, J., Jeden nikdy nestačí, Ateliér , 2004, č. 13
Shopping Punk – Jiří Ptáček o Janu Nálevkovi, Umělec, 
2004, č. 2
Morganová, P., Insiders (katalog výstavy)

Adresa / Address
Na lepším 6
140 00 Praha 4

47. Will You Ever Return?, 2004–2006 
karton, kresba modrou propiskou, 5 kusů | Cardboard, 
drawings in blue ball-point pen, 5 pieces, á 40 x 30 cm

V rámci odborného vyjádření by se patřilo napsat, že Jan 
Nálevka je považován za jednoho z výrazných představitelů 
mladé generace českého konceptuálního a multimediálního 
umění. Jaký to má však smysl, když za konceptuální umění 
je dnes považováno kdeco. Že to není pravda? Ale je. 
Sám jsem to párkrát zažil na vlastní kůži, když mě někdo 
z ko legů laskavě upozorňoval, že jsem před depozitářem 
za pomněl „umění“. Ano, i to se děje v současné takzvané 
strategii konceptuálního umění a multimediálního jakby-
smet. A co na to Nálevka? Zdá se, že se ve zpropadeně 
roz os tře ných hranicích mezi tím a oním pohybuje jako 
pulec ve vodě. Tedy nikdy naznak a přitom svižně mrská 
ocáskem. Kdo ví, jak to s ním dopadne, až vodu začnou 
čeřit úplně ti nejmladší. Zatím je však celkem klid a našemu 
umělci naštěstí nechybí chuť dráždit staré kapry zdánlivě 
nesmyslně blyšti vými návnadami. Takže Jan Nálevka je pro 
mě lovcem okoralých starých duší, někdy i pneumatik. 
To se mi na jeho počínání líbí. Vždyť stejně jednoho dne 
všichni skončíme v mrazáku.

L.D.

As part of an expert opinion it should be stated that Jan 
Nálevka is considered one of the distinct representative of 
the young generation of Czech conceptual and multimedia 
art. However, what sense does it make when today all 
kinds of things are considered conceptual art? Do I hear 
you saying it is not true? Yes, it is. I have experienced it 
myself when one of my colleagues was pointing out to 
me that I had forgotten “art” in front of the depository. 
Yes, even this happens within strategy of the so-called 
conceptual and multimedia art. And what Nálevka has to 
say to that? It seems that he moves in the terribly blurred 
territory between the former and the latter like a newt in 
water. That is to say he never does the backstroke and 
knows how to thrash his tail. Who knows to what end it 
will take him when the water is going to be churned up by 
the youngest ones. So far it has been placid and our artist 
is not lacking the taste for teasing old carp with seemingly 
foolishly glittering bait. So for me Jan Nálevka is a hunter 
of stale old bladders, sometimes even tyres. This is what 
I like about his activity. After all, we are all going to end up 
in the freezer one day.

L.D.
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47. Will You Ever Return?, 2004–2006 
karton, kresba modrou propiskou | Cardboard, drawings in blue ball-point pen, 40 x 30 cm

Série kreseb vznikala v rozmezí let 2004–2006.
Tématem kreseb je kresba samotná.
Systematické zaplňování plochy papíru pokládáním jednotlivých čar 
těsně vedle sebe.
Kresby nejsou veliké, ale pro vznik každé z nich bylo potřeba 
několik hodin intenzivní práce.
Na konci tohoto procesu však není prakticky nic – jen monochromní 
plocha.
Kresba, která nic nezobrazuje – forma radikální abstrakce.
Rukopis je v rámci možností maximálně potlačen.
Kresebným materiálem se stala modrá propiska – nejobyčejnější 
kancelářský nástroj.
Použitým materiálem tedy kresby nepřímo ke kancelářskému 
prostředí odkazují.
Systematicky „zbytečná“ dvouletá práce.
Podařilo se najít IOB (International Office Blue)?

Serie was made in 2004–2006.
Theme of these drawings is the drawing itself. 
Surface of a paper systematically filled up by putting particular 
lines side-by-side.
Drawings are not big but many hours of intensive work were 
needed to make them.
There is nothing at the end of this process but monochrome 
surface.
Drawing that doesn't display anything, form of radical 
abstraction.
Manuscript is putted down within resources.
The most common office instrument blue ballpoint became 
drawing material.
Used material indirectly devises to an office surrounding.
Systematically "useless" two years' work.
Was the IOB (International Office Blue) found?
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Ildikó Pálová

Narozená | Born 12. 7. 1982 Rimavská Sobota

Studia / Education
Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach (2000–
2006)
Vystavuje od roku 2002 | Exhibitions since 2002

Výstavy od roku 2003 / Exhibitions since 2003
2003  – výstava študentov KVUaI FU TU Košice, 

   Divadlo Malá scéna, Košice
2003  – Študenti KVUaI FU TU v Košiciach, 

   Akademie výtvarných umění v Praze
2004  – Synagóga, Šahy (s J. Bartuszom a studenty 

   KVUaI FU TU v Košiciach)
– Under the blue sky, Open Gallery, Bratislava

2005  – Výstava študentov KVUaI FU TU v Košiciach, 
   Dom umenia, Košice
– 1. samostatná výstava, Mestská galéria, 
   Rimavská Sobota
– Katedra výtvarných umení a intermédií, 
   Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice
– Prievan, Považská galéria umenia, Žilina

2006  – Stop násiliu na ženach, Stará tržnica, Bratislava
– Stop násilia na ženách, Galleria C2C, Praha
– Prievan, Galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš

Literatura / Literature
Garlatyová, G., Ildikó Pálová (katalóg výstavy), Mestská 
galéria, Rimavská Sobota, 2005 
Dart, 2004, č. 3
Článok v Romano nevo ľil 2. august–26. september 

Adresa / Address
Dobšinského 36/23
Rimavská Sobota

48. Autoportrét | Self-portrait, 2003
olej, plátno | Oil, canvas, 100 x 80 cm

49. Hans, 2004
olej, plátno | Oil, canvas, 100 x 80 cm

Ildikó Pálová maľuje autoportréty a portréty, ktoré sú vo svojej 
spontaneite a surovosti priamou rečou ženy, ktorá zažila násilie. Jej 
príbehy vypovedajú o konkrétnej životnej udalosti z cesty a pobytu 
v Nemecku, roku 2004. Pozostávajú z popisu miesta, mapy ulice 
Zollhütengasse v Schwäbisch Hall, kde bola násilne zadržiavaná, 
z konkrétnych priestorov, miestností bytu devianta Hansa Bauera 
– Kuchyňa, Spálňa, Izba – byt bez dverí. Slová napísané zeleným 
písmom na temnom podklade: STEHEN! SITZEN! SCHLAFEN! jej 
násilník stále opakoval. Zaznejú ako ozvena aj na iných maľbách 
cyklu. Ildikó samu seba namaľovala ako polonahú na ulici i so 
slučkou ovinutou okolo hlavy. Bauera portrétuje ako bustu, oblud-
ného a nehanebného, ako postavu s červenou farbou v rozkroku, 
alebo v lineárnom obryse tela bez hlavy. Geometrická konštrukcia 
pôdorysu bytu so sediacou postavou (Heimweh – Túžba po 
domove) je jednou z najvyzretejších malieb nemeckých skaziek. 
Odľahčením jej maliarskej terapie je kolekcia podobizní osobností 
maďarskej a slovenskej histórie ako sú napr. Matej Bel, Lujza Blaha, 
Imre Madách, Kálmán Mikszáth, alebo najnovší cestovateľský mali-
arsky cyklus Slovensko / Anglicko. 

G.G.

Ildikó Pálová paints self-portraits and portraits which in their 
spontaneity and rawness represent a direct statement of a woman 
who has experienced violence. Her stories are about a specific 
event from her travel and stay in Germany in 2004. They consist 
of a description of the place, of a street map with Zollhütengasse 
in Schwäbisch Hall, where she was forcefully kept, and the specific 
premises, rooms of the flat of the deviant Hans Bauer – Kitchen, 
Bedroom, Room – a flat without doors. The words written in 
green letters on a dark background, STEHEN! SITZEN! SCHLAFEN!, 
were repeated to her all the time by the rapist. They are heard as 
an echo in other paintings of the series. Ildikó Pálová has painted 
herself as sitting semi-naked in the street with a scarf wound 
around her head. Bauer is portrayed as a bust, monstrous and 
shameless, as a figure with red colour in his crotch, or in a linear 
outline of the body without the head. The geometric construction 
of the ground plan of the flat with a sitting figure (Heimweh 
– Homesickness) is one of the most mature paintings of these 
German tales. Her painter’s therapy is made lighter by a collection 
of portraits of personalities of Hungarian and Slovak history such 
as Matej Bel, Lujza Blaha, Imre Madách and Kálmán Mikszáth as 
well as the most recent series of paintings Slovakia / England.

G.G.
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48. Autoportrét | Self-portrait, 2003
olej, plátno | Oil, canvas, 100 x 80 cm



9898

Petra Pětiletá

Narozena | Born 3. 5. 1978 Praha

Studia / Education
Výtvarná škola Václava Hollara v Praze (1994–1998)
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (1999–2000)
Akademie výtvarných umění v Praze (2000–2005)
Vystavuje od roku 1999 | Exhibitions since 1999

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions 
since 2003
2005  – Life like..., přehlídka videoklipů, Divadlo Komedie,

   Praha
– Údaj, Galerie Wetc., Praha

Literatura / Literature
Flash art bienalle (katalog výstavy), 2005
Věcné stavy (katalog výstavy), 2006
Lindaurová, L., Art &Antiques, 2006, č. 4, s. 84
www.artantiques.cz/06/04/0604
www.divus/cz/umelec–new/umelec–3–04.htm
www.flashartonline.com/news/08–06

Adresa / Address
Řehořova 30
130 00 Praha 3

50. Turn me on, 06/2005
DVD

Začínala jako malířka, ale brzy začala využívat i další umělecká 
média, především fotografii a video. Ostatně i její malba měla 
a má spíš konceptuální či dokonce performativní charakter. 
Například několik měsíců devět hodin denně ručně štětcem 
kopírovala své přijaté sms zprávy na velké malířské plátno, na 
které se jich nakonec vešlo 2700. Spíš než formální problémy 
umění jí zajímají lidé v jejím okolí a situace, ve kterých se ona 
sama ocitá. Spolu se svou spolupracovnicí Janou Doubkovou 
navštěvovaly velké plesy, rauty a večírky, na kterých se ještě před 
jejich vypuknutím nebo naopak po jejich konci vzájemně fotogra-
fovaly. Osa mocené postavy v nesprávný čas uprostřed slavnostních 
sálů vyvolávají atmosféru opuštěnosti a marného oče ká vání, 
vyjadřují nikdy nenaplněnou touhu po mezilidské ko munikaci, což 
jsou témata, kterými se Pětiletá zabývá i ve svých dalších dílech. 
Video a různé postprodukční techniky Petra Pětiletá využívá jako 
prostředek, díky kterému se dostává na místa a do situací, které 
jsou pro ni jinak nedosažitelné. Pomocí počítačové techniky se 
propašovala do fotografických příloh turistických průvodců po 
světových metropolích, nebo se stala dívkou, které v romantických 
filmech vyznávají muži lásku. Své přátele nechala na kameru 
odříkat beha vioristickou mantru o životní spokojenosti, přičemž 
z gest, přízvuku a drobných přeřeknutí zjišťujeme, jak rozdílná 
pro ně mohou tato slova být. Jako svou diplomovou práci na 
AVU představila interaktivní DVD, na kterém věkově i povahově 
rozdílné skupině lidí dala možnost natočit videoklip k písni, která 
je v dané chvíli nejvíce oslovuje. Práce Petry Pětileté charakterizuje 
odzbrojující upřímnost a současně jemně ironický odstup.

T.P.

Petra Pětiletá began as a painter, but soon started to use other 
artistic media, in particular photography and video. Her paintings 
have had a conceptual, or rather a performance character. For 
instance, nine hours a day she copied with brush the text messages 
she had received on a large canvas, which in the end amounted to 
2,700. She was more interested in people from her surroundings 
and situations in which she finds herself than formal problems of 
art. Together with her collaborator Jana Doubková, Petra Pětiletá 
visited large receptions, balls and parties, where they took pictures 
of each other, either before the beginning or after the end. The 
solitary figures at the wrong time in the midst of festive halls evoke 
the atmosphere of loneliness and vain expectations; they express 
the never-satisfied desire for human communication, which are 
the themes explored by Pětiletá in her other works. Pětiletá uses 
video and other post-production techniques as means that allows 
her to get into places and situations that are beyond her reach. 
With the help of computer technology she has smuggled herself 
into various tourist guides of world’s most attractive cities and 
has became the girl to whom men confess their love in romantic 
movies. She made her friends chant the behaviourist mantra about 
being content in life, while from the gestures, accents and small 
slips of tongue we discover how different from words the reality 
might be for them. She prepared a DVD as her graduation project 
at the Academy of Fine Arts in Prague, in which different age and 
character groups were given an opportunity to record a video clip 
of a song that appealed to them the most at the given moment. 
Petra Pětiletá’s works are characterized by disarming honesty and 
simultaneously a slightly ironic detachment.

T.P.



9999

50. Turn me on, 06/2005
DVD



100100

Pavel Pražák

Narozen | Born 18. 5. 1978 Litoměřice

Studia / Education
Fakulta výtvarného umění Vysokého učení technického 
v Brně (od roku 1999)

Výstavy od roku 2003 / Exhibitions since 2003
neuvádí | Not stated

Literatura / Literature
http://www.galeriemagda.cz/nakladatelství
http://www.galeriemagda.cz/magda/texty 

Adresa / Address
Brno / Litoměřice / Jupiter

Pavel Pražák je autorem mnoha zajímavých a citlivých 
kreseb na pomezí outsiderského umění a poučeného 
výtvarného vý razu. Nejčastěji a nejpřesvědčivěji však pracu-
je sám se sebou: se svým tělem a se vztahy, do kterých 
může vstupovat a ov livňovat je. Více než hmotná díla ho 
láká vytvářet situace, které přinesou obohacení nejen jemu 
samotnému, ale i jeho okolí. Jako harmonikář objížděl 
domovy důchodců a svou hrou bavil jejich osazenstvo. 
Rozhodl se v samotě strávit ně kolik dní v temné kanalizaci 
a dokumentovat své stavy. Ne váhá na sebe brát různé cizí 
identity a testovat si takto „vypůj čené“ životy. Je jedním 
z těch, kdo se na brněnské FaVU snaží podporovat vzájem-
nou komunikaci a reflexi toho, co se komunitě mladých 
umělců právě děje. Z těchto snah vyplý vají i Pražákovy 
internetové aktivity. Na svých webových stránkách vytváří 
multiautorské romány. Zapojit se do nich může v podstatě 
kdokoliv. Založil virtuální galerii Magda (www.galerie-
magda.cz), do které zařazuje a dlouhodobě archivuje práce 
mladých umělců ze svého okolí, které ho z nejrůznějších 
důvodů oslovují. Pavel Pražák je také autorem filozofick-
ého komiksu Méďa a Žluk a dnes již kultovní křížov kářské 
publikace Kundovousovy luštěnky.

T.P.

Pavel Pražák is the author of many interesting and 
sensitive drawings on the borderline between outsider 
art and sophisticated artistic expression. However his 
most frequent and convincing work is work with himself: 
with his body and the relations into which he can enter 
and affect them. Creating situations that enrich not only 
himself but also his environment interests him more than 
material works. As an accordion player he used to visit 
retirement homes and entertain their inhabitants. He 
decided to spend several days alone in the dark sewage 
system, recording his feelings. He does not hesitate to 
put on different identities, testing “borrowed” lives. He is 
one of those who at the Faculty of Fine Arts in Brno try to 
enhance mutual communication and reflection of what is 
happening in the community of the young artists. These 
efforts resulted in his Internet activities. He uses his website 
to write novels created through cooperation of many 
authors. Anyone can take part in them. He has founded 
the virtual gallery Magda (www.galeriemagda.cz), where 
he includes and archives on a long-term basis works by 
young artists from his surroundings who approach him for 
a variety of reasons. Pavel Pražák is also the author of the 
philosophical comic strip Méďa a Žluk and the crossword 
puzzle publication Kundovousovy luštěnky, which has 
achieved a cult-like status.

T.P.

51. Kresby Leničky Kosohorské (Kočka s holoubkem, Medvídek, Sova) | Drawings by 
Lenička Kosohorská (Cat with a Pigeon, Teddy Bear, Owl), 2006 
papír, centropen, 3 kusy á 50 x 70 cm | Paper, marker, 3 pieces, 50 x 70 cm each
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51. Kresby Leničky Kosohorské (Kočka s holoubkem) | Drawings by Lenička Kosohorská (Cat with a Pigeon), 2006 
papír, centropen, 50 x 70 cm | Paper, marker, 50 x 70 cm
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Aleš Růžička

Narozen | Born 31. 8. 1977 Tábor

Studia / Education
Střední průmyslová škola keramická v Bechyni (1991–1995)
Akademie výtvarných umění v Praze (1995–2002)
Vystavuje od roku 1994 | Exhibitions since 1994

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions 
since 2003
2003 – AutoHasse – Volvo, Praha
2004  – Výjevy mého nadržení, Ústav makromolekulární 

   chemie AV ČR, Praha
– Zahradník, Damúza, Praha

2005  – Ve vlastní šťávě (s J. Křivánkem), Alšova jihočeská 
   galerie, České Budějovice
– Spolu (s Š. Zadákovou), Galerie XXL, Louny

2006 – Park, Galerie Dinitz, Praha 

Literatura / Literature
Vaňous, P., Přetlaky Aleše Růžičky, Tvar, 2004
Pesch, M., Spolu, Ateliér, 2005
Tetiva, V., Ve vlastní šťávě (katalog výstavy), 2005
Jantarová cesta (katalog výstavy), IV. malířské sympozium, 
Hradec nad Moravicí, 2005

Adresa / Address
Kamenická 48
Praha 7

52. Park I, 2005
akryl, plátno | Acryl, canvas, 110 x 175 cm

53. Park II, 2005
akryl, plátno | Acryl, canvas, 110 x 175 cm

54. Park III, 2005
akryl, plátno | Acryl, canvas, 110 x 175 cm

Médium malby poskytuje Aleši Růžičkovi provokující pros-
tor ke zprostředkování vizuálních, pocitových i myšlen ko-
vých prožitků. Zkoumá její možnosti a souvztažnosti barev-
ných nuancí. Osciluje mezi smyslově subjektivní expresív-
ností a tvorbou novotvarů. Nepracuje prvoplánově, ale podle 
stanoveného konceptu a jeho obrazy umožňují celou řadu 
interpretací. Zprostředkovává osobní výpověď, ale zároveň 
se dotýká estetické i filozofické reflexe. Nejde o tradiční 
po lohu krajinomalby a reálné zachycení jednotlivých detailů. 
Malířská struktura barevných a světelných kvalit tvoří parale lu 
k přírodním strukturám a i figurální motivy jsou zpracovány 
tak, že se mění v abstraktní strukturu a vnímáme je spíše 
symbolicky. Jeho obrazy nabízejí pohled do hloub ky, ve 
které přebývají naše emoce a navzájem se promítají prostor 
a čas. Přes jejich vnitřní hloubku však divák zůstává spíše vně 
obrazu. Autor vědomě omezuje použitelné pros tředky a redu-
kuje jevy a děje do několika podstatných linií a barevných 
ploch. Pomocí této minimalizující redukce re konstruuje svůj 
zážitek z viděného. Téma je natolik potla čeno, že forma se 
stává hlavním obsahem plátna. Ať už vyjadřuje jakékoliv 
i nejniternější citové rozpoložení (cyklus Zahrada - autoportrét, 
Výjevy z mého nadržení, Svatební noc), zprostředkovává ho 
formou kompozic s barevnými akcenty. Tvoří sice spontánně, 
ale rozvíjí zažitý pocit a za chycuje neopakovatelný prožitek, 
který má touhu vyprávět.

L.H.

The art of Aleš Růžička is anchored in a classical visual 
expression. The medium of painting provides him with 
a provocative space for mediating visual, sensual as well 
as intellectual experiences. He explores the possibilities of 
painting and correlation of colour nuances. Růžička oscillates 
between sensually subjective expressiveness and creation of 
neologisms. He does not work simplistically, but according 
to an established concept, and his paintings allow for many 
interpretations. He communicates his personal message, but 
at the same time touches on aesthetic and philosophical 
reflection. His paintings are not traditional landscapes or the 
real depiction of individual details. The painterly structure 
of colour and light qualities forms a parallel to nature’s 
structures, and even figural motifs are processed in such a way 
that they turn into an abstract structure and we perceive them 
more symbolically. Růžička’s paintings offer a view into the 
depth where our emotions dwell and where space and time 
are projected into each other, but despite their inner depth 
the viewer remains outside the painting. The artist deliberately 
limits the means used and reduces the phenomena and 
actions to several substantial lines and colour planes. Through 
this reduction to a minimal form Růžička reconstructs his 
experience of the seen. The theme is suppressed so much that 
the form becomes the main content of the canvas. No matter 
what innermost emotional mood he represents (the series 
Garden – Self-portrait, Scenes from My Horniness, Wedding 
Night), he communicates it in the form of compositions with 
colour accents. Although Růžička works spontaneously, he 
develops a well-established feeling and captures a unique 
experience that he desires to share.

L.H.  
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54. Park III, 2005
akryl, plátno | Acryl, canvas, 110 x 175 cm
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Martin Salajka

Narozen | Born 30. 3. 1981 Uherské Hradiště

Studia / Education
Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti 
(1997–2002)
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického 
v Brně (2002–2005)
Akademie výtvarných umění v Praze (od roku 2005)
Vystavuje od roku 2004 | Exhibitions since 2004

Samostatné výstavy od roku 2003 | Separate exhibitions 
since 2003
2005 – Lesní plesnivec, Galerie mladých, Brno

Literatura / Literature
neuvádí | Not stated

Adresa / Address
Jarošov-Louky 438
686 01 Uherské Hradiště

55. Satan, 2004
olej, plátno | Oil, canvas, 120 x 100 cm

56. Axelotl, 2005
olej, plátno | Oil, canvas, 120 x 100 cm

57. Vodník | Water Sprite, 2005
olej, plátno | Oil, canvas, 90 x 70 cm

Martin Salajka se věnuje tradiční technice malby. Jeho dlou-
hodobým tématem je reflexe krajiny. Obsah jeho obrazů 
vy věrá spontánně z osobních prožitků večerní přírody 
kolem vod a lužních lesů, kde se rybář Martin Salajka často 
pohybuje. Po přestupu z brněnské FaVU (ateliér Petra 
Veselého) na pražskou AVU do ateliéru Michaela Rittsteina 
se vedle pří rodních motivů začaly více prosazovat také 
obrazy městských zákoutí, v nichž autor opět zpředmětňuje 
své pocity a nálady ze svého přebývání ve městě. Salajkovy 
obrazy charakterizuje po formální stránce s jistotou vedený 
expresivní tah štětcem a jednoznačná barevná nadsázka. 
Jsou to trochu tajemná a trochu děsivá dramata s lehce 
srozumitelnou symbolikou, jimž zároveň není cizí ironie 
a humor. Ma lování je pro tohoto autora prostředkem hry 
s podvědomě přítomným mýtem oduševnělé přírody. Není 
náhodou, že mezi umělci předchozích epoch a generací, 
kteří jej něčím zaujali, zmiňuje třeba Josefa Váchala. 

V.M.

Martin Salajka works with the traditional painting technique. 
His long-term topic is the reflection of the landscape. 
The content of his paintings stems spontaneously from 
personal experiences of the evening landscape around 
water and floodplain forests, where the fisherman Salajka 
is often to be found. After transferring from Faculty of Fine 
Arts in Brno (studio of Petr Veselý) to the Academy of Fine 
Arts in Prague to the studio of Michael Rittstein, in addition 
to the natural motifs he has begun to paint pictures of 
urban landscapes, in which he materializes his feelings and 
moods from his stay in the city. In terms of form, Salajka’s 
paintings are characterised by firm expressive brush strokes 
and a definite exaggeration of colours. They are mysterious 
and scary dramas with easily understandable symbolism, 
to which irony and humour are no strangers. For Salajka, 
painting is a means to toy with the subconsciously present 
dream of a spirited nature. When asked about artists of the 
past eras and generations who have captivated him, it is no 
accident that he lists, among others, Josef Váchal.

V.M.
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55. Satan, 2004
olej, plátno | Oil, canvas, 120 x 100 cm
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Zdeňka Saletová

Narozena | Born 10. 9. 1980 Zlín

Studia / Education
Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění (2000–2003)
Akademie výtvarných umění v Praze (od roku 2003)
Vystavuje od roku 2001 | Exhibitions since 2001

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions 
since 2003
2005 – Paseky, Zlín-Jaroslavice 

Kolektivní výstavy od roku 2003 / Group exhibitions since 
2003
2005  – Plastika, Bechyně

– Nord Art, Büdelsdorf, Německo
2006 – Jemný řez, Galerie AVU

Literatura / Literature
neuvádí | Not stated

Adresa / Address
Luční 4591
760 01 Zlín

58. Vtání I | Absorption I, 2006 
pauzovací papír | Tracing paper, 226 x 156 cm

59. Vtání II | Absorption II, 2006 
pauzovací papír | Tracing paper, 226 x 150 cm

Počátky zralejší tvorby Zdeňky Saletové lze přiřadit k silně 

podnětnému proudu „klasického“ modernistického sochařství. Ve 

svých pracích vzniklých za studia u prof. Jana Koblasy na Akademii 

výtvarných umění v Praze autorka rozvíjí v intenci vrozeného citu pro 

plastický výraz problematiku hmoty v pros toru a v čase. Závažnější 

než otázky formálního řešení díla byl jeho lidský obsah, respektive 

i přesah do „reálného“ prostoru diváka. Rovnováha, motiv dvo-

jjedinosti a vzájemného pro pojení, charakteristické pro autorčinu 

předchozí etapu, předs tavují hluboce cítěné osobní svědectví, 

naplňující smysl vzniku samotného díla. Zásadní životní zlom v roce 

2005 proto má za následek radikální změnu v materiálovém 

postupu i symbolickém sdělení: místo objemu dominuje obrys, 

místo „ro bus tního“ dřeva se téměř výhradně uplatňuje „křehký“ 

papír. Nejde však o ústup od prostorového projevu, ale o jeho roz-

víjení v rovině senzibilní prostupnosti s okolním světem – s po hybem 

světla a s živelnými procesy přírody. U těchto reliéfně zpracovaných 

papírových objektů je také důležitý pohyb vní matele, při kterém se 

nabízí téměř nekonečné možnosti úhlů vidění jemných průsvitných 

struktur. Následná „vizuální kon templace“ směřuje k otázkám 

pomíjivosti a trvání. Z autor či ných zdánlivě zranitelných prací je 

však cítit vnitřní odolnost, vědomí o schopnosti „semínka prorůst 

asfaltem.“

R.F.D.

The beginnings of Zdeňka Saletová's more mature work can 

be placed within the powerfully inspiring stream of 'classical' 

Modernist sculpture. In the sculptures she produced during her 

studies in the studio of Prof. Jan Koblasa at the Prague Academy 

of Fine Arts she applied her natural feeling for plastic expression 

in developing issues of substance in space and time. Of greater 

significance than questions of resolving the work's actual form was 

its human content, more precisely the transcending of its human 

content into the 'real' space of the viewer. Balance, the motif of 

two entities as one and their interlinking that characterised this 

earlier stage, represented a profoundly personal testimony that 

gave meaning to the emergence of the work itself. A fundamental 

turning point that occurred in her life in 2005 consequently 

brought about a radical change in both the materials used and the 

symbolic message conveyed: instead of volume, outline became 

the dominating element, and instead of 'robust' wood she began 

using 'fragile' paper. This didn't, however, mean a retreat from 

spatial expression but its further development at the level of highly 

sensitive permeability with the surrounding world - the movement 

of light and the elemental processes of nature. With these paper 

objects and their relief modelling, the movement of the viewer 

is also a key factor, since there emerges an almost endless range 

of angles in which to trace the subtle translucent structures. 

The resulting 'visual contemplation' focuses on questions of 

permanence and transience. The artist's seemingly vulnerable 

works convey, on the contrary, a sense of inner resilience, an 

awareness of the ability of 'a seed to grow up through asphalt'.

R.F.D.
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58. Vtání I | Absorption I, 2006 
pauzovací papír | Tracing paper, 226 x 156 cm
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Martin Sedlák

Narozen | Born 12. 10. 1978 Bratislava

Studia / Education
Škola úžitkového výtvarníctva v Bratislave (1994–1998)
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (1998–2005)
Vystavuje od roku 2000 | Exhibitions since 2000

Kolektivní výstavy od roku 2003 / Group exhibitions since 
2003
2003  – Instant fusion, Museumsquartier 21, Vídeň, 

   Rakousko
– 1:1, Galéria Médium, Bratislava

2004  – Farbi100, Galéria Jána Koniarka, Trnava
– Trienále grafiky, Galerie Mánes, Praha
– Světliny, Galerie Na bidýlku, Brno 
– Inside out, Basel, Švýcarsko
– Linolschnitt heute, Biettigheim Bissingen,   
   Německo
– VFO, Verein für Originalgraphik, Zürich, Švýcarsko

2005  – Sammlung Essl, Klosterneuburg, Rakousko
– Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov
– T–293, Neapol, Itálie
– Socha piešťanských parkov, Piešťany
– Startpoint, Galerie Klatovy-Klenová
– Bienále současného umění, Národní galerie 
   v Praze, Veletržní palác 

Literatura / Literature
Essl Award (katalog výstavy), Klosterneuburg 
Druhý pohled, Bienále současného umění (katalog 
výstavy), Národní galerie, Praha

60. Nightshot, 2005 
akrylový sprej, papír | Acrylic spray, paper, 
160 x 195 cm

Martin Sedlák patri k tým mladým umelcom, ktorý sa stávajú 
súčasťou umeleckej scény ešte počas vysokoškolského 
štúdia. Keď na Bienále súčasnej slovenskej grafiky v roku 
2002 získal Cenu výtvarnej kritiky bol ešte poslucháčom 
4. ročníka na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. 
Grafiky boli postavené na pomerne jednoduchom nápade: 
manuálne spodobniť artificialitu televíznej poruchy. Teda 
akési otočené garde, jedna z najrozčuľúcejších vecí bola 
pretvorená tak, že mala svoj pôvab a čaro ručnej práce. 
Sedlák otočil zaužívaný postup dopracoval sa k prekvapivo 
efektnému výsledku. Vytvoril krajiny porúch, úplne nové 
bojisko „čiernych“ a „bielych“. Na tento cyklus grafík 
nadviazali veľkoformátové „krajiny“- série aerosólových 
malieb „Bez názvu“, kde autor uplatnil niektoré podobné 
princípy. Podarilo sa mu zopakovať premenu rastra na 
krajinu, plochy na priestor. Tento efekt sa stal doterajším 
leitmotívom jeho tvorby a dá sa zjednodušene pomenovať 
ako hľadanie výtvarných kvalít pri premene 2D na 3D. 
Svetelné inštalácie, ktoré patria k jeho posledným prácam, 
v podstate tiež nadväzujú na túto líniu hry s priestorom.  

A.K.

Martin Sedlák ranks among those young artists who have 
joined the art scene already in the course of their university 
studies. When he was awarded the Fine Arts Critics Award 
at the Biennial of Contemporary Slovak Graphic Arts in 
2002, he was but a fourth-year student at the Academy 
of Fine Arts in Bratislava. His graphic works were based 
on a simple idea: make a manual likeness of an artificial 
TV failure. It was a sort of reversed guard – one of the 
most exasperating things was transformed into something 
that had a charm and magic of handiwork. By reversing 
the established procedure Sedlák arrived at a surprisingly 
impressive result. He created a landscape of failures, 
a brand new battlefield of “the whites” and “the blacks.” 
He has followed up this series of graphic works by his 
large-scale “landscapes” – a series of aerosol paintings 
Untitled, in which he has employed similar principles. He 
has managed to repeat the transformation of a screen into 
the landscape, an area into the space. This effect has been 
currently the leitmotif of his art and can be simply called 
a quest for artistic qualities when changing 2D into 3D. 
The light installations, which comprise his latest works, 
are essentially a continuation of this line of play with the 
space.

A.K.
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60. Nightshot, 2005 
akrylový sprej, papír | Acrylic spray, paper, 160 x 195 cm
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Boris Sirka

Narozen | Born 8. 9. 1981 Snina

Studia / Education
Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach (1996–2000)
Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach (2000–2006)
Akademie výtvarných umění v Praze (2003)
Vystavuje od roku 2002 | Exhibitions since 2002

Kolektivní výstavy od roku 2003 / Group exhibitions since 
2003
2003  – Avantgarda 03, Rimavská Sobota

– Fresh, Múzeum V. Löfflera, Košice
– Prieskumy, Považská galéria, Žilina
– Cena Oskara Čepana, Galéria mesta Bratislavy
– New Media Nation, Buryzone, Bratislava

2004  – dikOBRAZOVO–FARBI100, Galéria Jana Koniarka, 
   Trnava
– ERROR 01: out of space, Galéria HIT, Bratislava
– XXX party.Love.Sex.Erotic, Divadlo Komedie, Praha
– Volume one, Wave club, Prešov
– Thailand New media art Festival, Bangkok
– European media art festival Osnabruek, Německo
– East Slovak art group show, Galerie A.M.180,    
   Praha
– Cena Oskara Čepana, Slovenský inštitút, Praha
– Red kiss message, Galerie A.M.180, Praha
– Mobility, Köln, Německo

2005  – Filmový festival Azyl, Bratislava
– Stop domácemu násiliu, Stará tržnica, Bratislava
– Prievan–Draught, Galerie hlavního města Prahy
– Skart.sk, Kunstverein Heilbronn, Německo
– Prievan–Draught, Povážská galéria, Žilina
– Multiplace–multimediálny priestor Stanica, Žilina
– Prieskumy, Povážská galéria, Žilina
– dikOBRAZOVO–FARBI100, Nitrianska galéria, Nitra

2006  – Muž, duch, hrdina, stroj, Galéria Médium, 
   Bratislava

Literatura / Literature
Aukcia súčasného slovenského umenia (katalog), SOGA, 
2004

Adresa / Address
Kukučínova 2043
069 01 Snina

61. Láska ide cez žalúdok | Love Goes Through Stomach, 
2005
akryl, plátno | Acryl, canvas, 200 x 140 cm

62. Kreators | Creators, 2004
akryl, plátno | Acryl, canvas, 60 x 85 cm

63. Buyonce, 2004
akryl, plátno | Acryl, canvas, 60 x 85 cm

V poslednom období sa prejav autora vykryštalizoval do 
aktuálnej maliarskej alebo animátorskej podoby. Výtvarník 
postavil svoj spôsob vyjadrenia na ironizujúcich a kritických 
komentároch súčasnej vyprázdnenej, ale do krikľavého 
obalu zabalenej novodobej kultúry. Po formálnej stránke 
ho charakterizuje rukopis čerpajúci z japonskej animácie 
90. rokov, ktorý doviedol až ku zveličenej omračujúcej 
fa rebnej vizualite. V obsahovej rovine prevládajú recesis-
tické i podvratné reakcie na stereotypy a klišé, ku ktorým 
nás privádza vrcholne konzumný, čisto individualizovaný 
a egois tický spôsob života. V roku 2003 bol finalistom 
Ceny Oskára Čepana.

M.P.

As of late, his expression has crystallized into the present 
painterly or animated form. He has built his way of 
expression on the ironical and critical comments of the 
contemporary shallow culture wrapped in the flashy cover. 
From the formal point of view, his signature style draws 
from Japanese animated cartoons of the 1990s, which he 
has perfected to an exaggerated stunning colour scheme. 
On the level of content, his work is dominated by prank-
like and subversive reactions to the stereotypes and clichés, 
to which we are led by the utterly consumerist, often 
individualized and egotistic way of life. In 2003 he was 
a finalist of the Oskár Čepan Award.

M.P.
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63. Buyonce, 2004
akryl, plátno | Acryl, canvas, 60 x 85 cm
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Matěj Smetana

Narozen | Born 24. 7. 1980 Praha

Studia / Education
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1999–2000)
Fakulta výtvarného umění Vysokého učení technického 
v Brně (od roku 2001)
Vystavuje od roku 2002 | Exhibitions since 2002

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions 
since 2003
2004  – Řez, Prostor pro jedno dílo, Pražákův palác, 

   Moravská galerie, Brno
2005  – Donadl Judd, Sol LeWitt a Jophn McCracken jsou

   jako my + je to jenom film, Galerie AM180, Praha
– Remix, Galerie Půda, Jihlava 

2006  – Dědičné postižení (s F. Smetanou), Galerie Jelení, 
   Praha 

Literatura / Literature
Nejmladší (katalog výstavy), Národní galerie, 2003
ENTERmultimediale 2 (katalog výstavy), Palác Akropolie & 
Ciant, 2003
Ptáček, J., Nové tváře, Umělec 2004, č. 3
Bienále mladého umění Zvon 2005
Matěj Smetana na Půdě, Revue Dialog, http://dialog.streg.
org, listopad 2005
Šourek, P., Kdo tu kazí příběhy, Lidové noviny, 10. 4. 2006, 
s.19

Adresa / Address
Dlouhá 355
252 46 Vrané nad Vltavou

64. Rotační hradčanoid | Rotary Hradčanoid, 2006
polystyren | Polystyrene, 200 x 60 x 60 cm

Jen před několika dekádami by byl Matěj Smetana 
pro praktické výtvarné umění nejspíš chápán jako obtížně po u-
žitelný. Nedisponuje přírodním zobrazovacím talentem, není ohro-
mujícím kreslířem nebo malířem, skáče od jednoho ná padu 
k druhému natolik rychle, že je často nedokáže plně „vytěžit“. 
Současně je ale jedním z nejbystřejších mladých lidí, který se na 
naší umělecké scéně pohybuje. Působí někdy spíše jako poučený 
kritik, který svými objekty a činy glosuje umění a svět kolem 
sebe. Připomíná lingvistu, který se zají má o gramatiku jazyka 
umění a nikoliv o jeho vlastní expresivní možnosti. Matěj Smetana 
pracuje v mnoha různých mé diích – vytváří prostorové instalace, 
sochařské objekty, jed noduché animace, poloprofesionální video-
filmy, foto gra fické dokumentace, texty a jazykové záznamy. Do 
dalších rozměrů převedl vlajky světových mocností i panorama 
Pražs kého hradu. Dokumentoval chyby a poškození na první 
pohled dokonalých minimalistických děl světových autorů. Natočil 
film, ve kterém se striktně opakoval algoritmus ur čitých pohybů, 
záběrů a situaci. V titulcích filmů nebo na stránkách knih hledal 
skrytá poselství. Tato různorodost a i ronická hravost, kterou jakoby 
se snažil dokázat, kolika různými způsoby dokážeme odhrnout 
pokrývku všednosti, je Smetanovou nejsilnější zbraní. Invenčně 
ukazuje, jak věci ve skutečnosti fungují – nebo by hypoteticky 
fungovat mohly. Svět a umění jsou mu hlavolamem, který při 
troše myš lenk ové námahy dokážeme rozluštit, objevit jeho skrytý 
význam.

T.P.

Only a few decades ago, Matěj Smetana would have been prob-
ably perceived as hardly applicable to the practical fine arts. He is 
not in possession of a natural talent of depiction nor is he a stun-
ning draughtsman or painter. He jumps from one idea to another 
at such a pace that he often cannot “utilise” them to the full. At 
the same time, he is one of the brightest young people on our art 
scene. He gives the impression of a knowledgeable theoretician 
who, through his objects and acts, makes comments on art and 
the world around him. He is reminiscent of a linguist interested 
in the grammar of the language of art, and not its own expres-
sive possibilities. Matěj Smetana works in many different media, 
creating spatial installations, sculptures, simple animations, semi-
professional videos, photo documentations, texts and language 
recordings. He has transposed into other dimensions the flags of 
the world’s leading powers as well as the panorama of Prague 
Castle. He has documented faults and the damage done to the 
seemingly perfect minimalist works of internationally renowned 
artists. He has shot a movie in which he strictly repeated certain 
movements, shots and situations. In the film credits as well as 
in the pages of books, he has looked for hidden messages. This 
variety and ironic playfulness, by which he seems to show us 
the numerous ways in which to lift the cover from the mundane 
boredom of everyday life, are Smetana’s greatest weapon. Using 
inventiveness he demonstrates the way in which the things work 
in reality – or hypothetically could work. The world and art are 
a great mystery to him, which can be unravelled, whose secret 
meaning can be discovered if only we use our brains.

T.P.
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64. Rotační hradčanoid | Rotary Hradčanoid, 2006
polystyren | Polystyrene, 200 x 60 x 60 cm
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Jozef Srna

Narozen | Born 4. 3. 1979 Bratislava

Studia / Education
Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave 
(1994–1998)
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (1998–2004)
Akademie výtvarných umění v Praze (2000–2001)
Vystavuje od roku 2005 | Exhibitions since 2005

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions 
since 2003
2006 –  Pred obrazom, Galéria mladých, Nitrianska galéria, 

Nitra

Literatura / Literature
neuvádí | Not stated

Adresa / Address
Botanická 6
841 04 Bratislava

65. Sme proti | We're Against It, 2006
olej, plátno | Oil, canvas, 145 x 170 cm

Jozef Srna postavil svoj program na klasickej maľbe, na 
tradičnom obraze a tradičných maliarskych technikách. 
Ešte počas štúdia sa venoval všetkým jej výsostným témam: 
zátišiu, krajine, aktu, portrétu, figurálnej kompozícii. Dnes 
sa jeho maľby rozbehli dvoma smermi. Tým, že Srna je 
v prvom rade dôkladný a presný pozorovateľ, jeho záu-
jem prirodzene smeruje k motívom, ktoré vychádzajú 
z prostredia – krajiny. Práve ona mu dáva ten pravý priestor 
a prí ležitosť k hre s nuansami maliarskych techník. Práve 
vďaka ním sa Srnova krajina mení na magickú až tran-
scendentálnu predstavu. Druhá cesta Srnovej tvorby stojí 
zdanlivo na druhom póle. Zaujíma ho súčasná spoločenská 
a politická realita, ktorú zobrazuje z postoja vlastného mla-
dému umelcovi. Takže, téma bojových scén, tak obľúbená 
v historickej maľbe sa v podstate nemení, len bojovníci sú 
iní: antiglobalisti v strete s ochrancami zákona. Je to ideál-
na téma, pre tože okrem vyjadrenia svojho postoja si môže 
Srna vyskúšať vo výpravných figurálnych kompozíciách 
širokú škálu vyjadrení, ktoré ľudské telo a tvár ponúka. 

B.J.

Jozef Srna based his program on classical painting, 
a traditional image and traditional painting techniques. 
While still a student he devoted himself to all its sovereign 
themes: still life, landscape, nude, portrait, figure 
composition. Today his painting has gone in two directions. 
Since Srna is above all a systematic and watchful observer, 
his interest naturally inclines to motifs following from the 
environment, i.e., landscape. The landscape gives him 
the right space and opportunity to play with nuances of 
painting techniques. Thanks to them Srna’s landscape 
changes into a magic, almost transcendental idea. The 
second path of Srna’s art seems to be on the opposite pole. 
He is interested in contemporary social and political reality, 
which he depicts from a point of view typical of a young 
artist. The theme of battle scenes, so popular in historic 
painting, are essentially the same, only the warriors are 
different: anti-globalists in a conflict with the guardian of 
law. It is an ideal theme because beside expressing his own 
position Srna can try in spectacular figure compositions 
a broad range of expressions offered by the human body 
and face.

B.J.
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65. Sme proti | We're Against It, 2006
olej, plátno | Oil, canvas, 145 x 170 cm
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Marián Straka

Narozen | Born 21. 9. 1976 Snina

Studia / Education
Škola užitkového výtvarníctva v Košiciach (1991–1995)
Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach (1999–
2005)
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (2004)
Vystavuje od roku 2002 | Exhibitions since 2002

Výstavy od roku 2003 / Exhibitions since 2003
2003  – výstava studentských prací ŠŠD (studio Smer), 

   Košice 
  – výstava v ateliéru malby V. Skrepla, AVU Praha
  – projekt „Vnútorné pnutia”, park Komenského, 

   Košice
  – Avantgarda 003, Mestská galéria, Rimavská 

   Sobota
  – výstava studentů FU KVUaI, Muzeum V. Löfflera, 

   Košice
2004  – výstava studentských prací v ateliéru Socha 2 

   u prof. J. Beránka, UMPRUM Praha

Literatura / Literature
neuvádí | Not stated

Adresa / Address
Osloboditeľov 716/95
067 81 Belá nad Cirochou

66. Projekt | Project, 2004
ruční papír, akvarel | Hand made paper, aquarelle, 97 x 76 cm

67. Projekt vizualizácie | Visualization Project, 2006 
digitální tisk | Digital print, 97 x 76 cm

Marián Straka je absolventom sochárskeho ateliéru prof. Ju-
raja Bartusza na Katedre výtvarných umení a intermédií FU 
TU v Košiciach. Venuje sa land-artovým projektom a tvorbe 
monumentálnych objektov s environmentálnymi a ekologickými 
témami. Vytvoril napr. priestorovú inštaláciu Vnútorné pnutia, 
ktorá sprítomňovala živú prírodu v neživých materiáloch, inštalácie 
z objektov dutých a opracovaných kmeňov stromov. Straka zaujal 
exteriérovým monumentálnym objektom dutého kmeňa stromu, 
zaveseného na betónových pylónoch koreňovou sústavou nahor, 
ktorý bol zrealizovaný v areáli Technickej univerzity. Projekt umen-
ia v krajine s názvom Memento sprítomňuje prírodnú živelnú 
katastrofu v Tatrách, roku 2004. Zámer projektu pozostáva z 10 
kmeňov stromov obrátených koreňovou sústavou nahor, ktoré sú 
zasadené tak, že vytvárajú úzky priechod pre človeka. Tento koncept 
architektúry stĺporadia prináša odkazy na antickú kultúru. Projekt 
bol navrhovaný pre Nový Smokovec vo Vysokých Tatrách, miesto, 
ktoré aktivuje rôzne asociácie a významy s nedávnou katastrofou. 
Je teda aj pamätníkom – vyhynutým sochárskym druhom, ktorý 
zdiskreditoval hlavne minulý politický režim. Koncept Mementa 
spontánne nadväzuje na projekty slovenského umenia v krajine 
(napr. ekologické a enviromentálne práce J. Bartusza). Všeobecná 
téma ekológie a politiky sa tu stretáva s osobným upozornením 
autora na previazanosť človeka s prírodou, na jeho miesto, ktoré 
nie je prírode nadradené, ale priamo od nej závislé (totálne pole 
- hlbinná ekológia). Je varovaním pred vykorenením ľudskej ale 
i kultúrnej identity. 

G.G.

Marián Straka deals with land-art projects and monumental 
objects with environmental and ecological themes. He has 
created, for example, the spatial installation Inner Tension, which 
made present living nature in inanimate materials and installations 
from objects of hollow and processed tree trunks. Straka has 
made a name for himself by his exterior monumental object from 
a hollow tree trunk, suspended on concrete pylons with roots up, 
which he created on the premises of the Technical University. The 
project of art in landscape entitled Memento recalls the natural 
disaster in the Tatra Mountains in 2004. The project consists of 
10 tree trunks with roots up, which are placed in such a way so 
that they make a narrow passage for man. This concept of column 
architecture makes references to the antiquity. The project was 
designed for Nový Smokovec in the High Tatra Mountains, a place 
with various associations to the recent catastrophe. It is at the 
same time a monument – an extinct sculptural kind, discredited by 
the past political regime. The concept of Memento spontaneously 
follows from projects of Slovak art in the landscape (such as the 
ecological and environmental works by J. Bartusz). The universal 
theme of ecology and politics meets here with a personal notice 
by the artist concerning the interconnection between man and 
nature, the place of man which is not superior to nature, but 
directly dependent on it (total field – depth ecology). It is a warning 
against uprooting the human as well as cultural identity.

G.G.
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67. Projekt vizualizácie | Visualization Project, 2006 
digitální tisk | Digital print, 97 x 76 cm
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Erik Šille

Narozen | Born 5. 10. 1978 Bratislava

Studia / Education
Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach (1996–2000)
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (od roku 
2000)
Vystavuje od roku 1998 | Exhibitions since 1998

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions 
since 2003
2003  – Emócia, Žilina

– Trip na tri III., Štátna galéria, Bánska Bystrica
– Virtuálne štiastie, Štúdio 12, Bratislava

2004  – (s D. Baffim), SNM – Múzeum Maďarov na Slovensku,
   Bratislava
– Blízké stretnutie tretieho druhu, Galéria Médium, 
   Bratislava
– Ivan Csudai / Evolution, Dávid Baffi, Erik Šille, 
   Štátna galéria, Košice

2005 – Pieta z cukrovej vaty, Bonjour, Bratislava

Literatura / Literature
neuvádí | Not stated

Adresa / Address
Kyjevská 13
048 01 Rožňava

68. The Dreamer is still asleep, 2005
akryl, plátno | Acryl, canvas, 170 x 200 cm

Tvrdenie, že Erik Šille patrí k tým najmladším maliarom, 
ktorý vrátili dôležitosť maľbe, nie je vôbec za vlasy pritiah-
nutá fráza. Keď pred pár rokmi s niekoľkými spolužiakmi 
z VŠVU, najmä zo 4. ateliéru prof. Ivana Csudaia, začali 
verejne vystavovať, aj na Slovensku sa rozbehla diskusia 
o „návrate“ či „znovuzrodení“ maľby. To, že sa im podarilo 
zaujať a urobiť maľbu opäť zaujímavou nebolo náhodou. 
Ich maľby sa to tiž netvária ako špekulatívne a nedostupné 
vrcholy rozmani tých teórii, ani nehrajú rolu ustráchaného 
diváka, prizerajúceho sa na svojich úspešnejších súčasníkov. 
Jedným z najvýraznejších hráčov tohto zápasu je určite Erik 
Šille. Prečo? Pretože jeho maľby ľahko, vtipne a ironicky 
narábajú s ikonami, symbolmi a pocitmi dneška. Šille 
v každej maľbe rozpráva krátky príbeh, najčastejšie pros-
tredníctvom „komiksových“ postavičiek, ktoré okrem 
toho, že sú nosným prvkom príbehu, rušia dokonalosť 
a zvláštnu sterilitu svojho životného-obrazového priestoru. 
Je nadovšetko jasné, že Šille je oča re ný súčasným obrazom 
sveta – bilboardami, reklamou, TVsprá vami, comixom, 
street stylom, videohrami... No keď sa lepšie prizrieme, 
zistíme že je to tak trocha klamlivé mi mikry. Ruka v ruke 
s očarením kráča strach. Z čoho? To zatiaľ len tušíme.

B.J.

The statement that Erik Šille belongs to the youngest 
painters who have restored the importance of painting 
is not exaggerated at all. When together with several 
classmates from the Academy of Fine Arts, in particular 
from the 4th studio of Professor Ivan Csudai, Šille began 
to exhibit in public, it stirred a discussion about a “return” 
or “revival” of painting in Slovakia. The fact that they 
succeeded in attracting attention and making painting 
interesting again was no accident. The thing is that their 
paintings neither pretend to be speculative and inaccessible 
peaks of various theories or play a role of an anxious viewer 
looking up at his more successful contemporaries. Erik Šille 
is definitely one of the most striking player in this match. 
Why? Because his paintings easily, wittily and ironically deal 
with icons, symbols and feelings of today. In every painting 
Šille tells a short story, most frequently through ‘comics’ 
figures who in addition to be the supporting element of 
the story disrupt the perfection and a strange sterility of 
their life space within the painting. It is crystal clear that 
Šille is enchanted by the current picture of the world 
– billboards, advertising, TV news, comic strips, the street 
style, video games. But at a closer look we can see that it is 
a bit of deceitful mimicry. Hand in hand with enchantment 
there is fear. Of what? We can only suspect.

B.J.
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68. The Dreamer is still asleep, 2005
akryl, plátno | Acryl, canvas, 170 x 200 cm
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Evžen Šimera

Narozen | Born 16. 4. 1980 Praha

Studia / Education
Akademie výtvarných umění v Praze (2000–2006)
Middlesex University, Londýn, Velká Británie (2005)
Vystavuje od roku 1999 | Exhibitions since 1999

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions 
since 2003
2004 – Kapky, Galerie ETC, Praha
2005  – Coco Loco Jeans, Galerie Eskort, Brno

– You walked your way, Galerie Jelení, Praha

Literatura / Literature
neuvádí | Not stated

Adresa / Address
Veletržní 39
170 00 Praha 7

69. Popcorn, 2004
sádra | Plaster, 85 x 60 x 65 cm

Patří k výrazné skupině autorů, která vstoupila na výtvar-
nou scénu na počátku nového tisíciletí. Svou tvorbou 
a perfor mancemi proniká do veřejného prostoru, tedy 
mimo rámec tradičního prostoru k umělecké prezentaci 
a nabourává za vedené vnímání reality. Neobvyklé a ná-
padité ataky s prvky street artu, ironie a parodie jsou 
podpořeny jeho až klasickou řemeslně i výtvarně zvládnutou 
produkcí, např. repliky mini mal istických skulptur Roberta 
Smithsona a Sol Le Vitta, vy užité jako skateboardové 
překážky. Pracuje s novými médii, vytváří videa, instalace 
i objekty. Standardně vnímaný feno mén posouvá do jiné 
roviny a odpoutává se od zavedených tradic. Na zlínském 
salonu vystavený Popcorn nezastupuje jen dvě roviny znaku 
– vizualistu a funkčnost, svůj symbolický a ironizující význam 
má i sochařskost objektu. Vznikl jako protipól konstruktivis-
ticky pojatého projektu, jako ztvárnění  amorfní hmoty. I při 
klasickém sochařském přístupu (sád ro vý odlitek) a zvětšení 
1:52 nezískává ani díky své monumen talitě vyšší uměleckou 
hodnotu. Svým specifickým způsobem tak autor klade 
otázky k prezentaci tvorby a výstavnímu provozu.

L.H.

Evžen Šimera belongs to a distinct group of artists who 
emerged on the art scene at the beginning of the new 
millennium. With his art and performances he penetrates 
public space, i.e., the space outside the traditional premises 
for artistic presentation, disrupting the well-established 
perception of reality. His unusual and inventive attacks with 
elements of Street Art, irony and parody are supported by 
his almost classically crafted and artistic production such 
as replicas of Minimalist sculptures by Robert Smithson 
and Sol LeWitt, used as skateboard hurdles. Šimera works 
with new media, creating videos, installations and objects. 
He shifts a phenomenon perceived in the standard way 
to a different plane, disengaging himself from established 
traditions. His Popcorn, exhibited at the Zlín Salon, does 
not only represent two levels of the sign – visuality and 
functionality, but the sculptural nature of the object 
has its symbolic and ironic meaning as well. It has been 
created as an opposite pole to the Constructivist project, 
as the treatment of amorphous mass. Even with the 
classical sculptural approach (plaster cast) and enlargement 
1 : 52, it does not attain a higher artistic value despite 
its monumentality. And so in his own specific way the 
artist poses questions about the presentation of art and 
operation of exhibitions.

L.H.
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Jakub Špaňhel

Narozen | Born 7. 11. 1976 Karviná

Studia / Education
Střední uměleckoprůmyslová škola v Ostravě (1991–1995)
Akademie výtvarných umění v Praze (1995–2002)
Vystavuje od roku 1994 | Exhibitions since 1994

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions 
since 2003
2003  – Jakub Špaňhel 26 let, Staroměstská radnice, 

   Galerie hlavního města Prahy
2004  – Okénko, Výstavní síň Synagoga, Městské 

   muzeum, Hranice na Moravě
– Obrazy, Galerie 8, Cheb
– Na cestě, Galerie Jídelna, Česká Lípa 

2005  – (s J. Czesaným), Národní galerie v Praze, 
   Veletržní palác
– Sejdeme se na hřbitově, Galerie Felixe Jeneweina, 
   Kutná Hora

2006  – 286 piv, Galerie Na bidýlku, Brno
– Vůně růží a benzínu, Galerie ad astra, Kuřim

Literatura / Literature
Jakub Špaňhel (katalog výstavy), 2003
Intercity: Berlin – Praha, 2004
Malíři 03, Galerie Klatovy Klenová
Setkání v Řezně, 2004
Perfect Tense (katalog výstavy), Jízdárna Pražského hradu, 2004
Nejmladší (katalog výstavy), Národní galerie Praha, 2003
Konfrontace II, Polský institut Praha, 2005
Jakub Špaňhel, Jonaš Czesaný (katalog výstavy), Národní 
galerie v Praze, 2005
České ateliéry, ART CZ, Praha, 2005

Adresa / Address
17. listopadu 2350
734 01 Karviná 7

.

70. Na tý louce zelený | On the Green Meadow, 2006 
akryl, plátno | Acryl, canvas, 147 x 400 cm

Výraznou pozici si na naší výtvarné scéně získal Jakub Špaňhel již 
v době studií jako nesporný malířský talent s osobi tým expresivním 
gestickým rukopisem. Jeho umělecká koncepce ne ne se v návratu 
ke klasice náznak nostalgie, získává naopak výrazné podněty. 
Má nevšední cit pro působivost barvy a schopnost suverénně 
pracovat ve velkém měřítku. V obrazových cyklech kultivuje origi-
nální způsob vyjádření a vytváří komunikační prostor, naplňovaný 
existencionálním podtextem. Od počátku své tvorby je důsledně 
expresivním, výrazně smyslově a po citově orientovaným malířem 
monumentalizujících forem. Ne zobrazuje viděnou realitu, nevy-
práví příběhy ani nedemonstruje nejrůznější teorie o umění; nalezl 
výtvarný projev vlastní svému introvertnímu, citlivému založení. 
V plátnech se promítá až metafyzická touha, melancholie a smutek 
duše, niternost mu ale nebrání v otevřenosti k divákovi. V procesu 
tvorby se pro něj obraz stává svébytnou výtvarnou sku teč ností 
a vzniká s velkou mírou improvizace, v níž  živel expresivní, výrazně 
modulované, hluboké a pohlcující, emociálně působící až magické 
malby převládl nad zobrazením vnější reality a námětovým vyme-
zením. Hlavní obsahové okruhy tvorby – fenomén prostoru a jeho 
hloubky, nepostižitelnosti a mnohovýznamovosti (kostelní interiéry 
nebo spíše produchovnělá architektonická zjevení, hřbitovy, ben-
zinové pum py), expresivní figurace a v ploše opakovaný znak 
(kříže, květináče, lodě, pivní sklenice) – propojuje v nových 
souvislostech. Tištěné znaky, jedinečné i ve své mnohočetnosti, 
opakované v horizontálních vrstvách na ploše plátna, se po hybují 
v expresivně pojatém, barevně umocněném prostoru.

L.H.

Jakub Špaňhel is represented at the Zlín Youth Salon for the 
second time. He asserted himself on the Czech art scene while 
still a student thanks to his clear talent as a painter with original 
expressive gestural brushwork. His artistic concept, focused 
mainly on the traditional medium of painting, does not appear 
nostalgic in its return to the classic, but gets stimulated by it. 
Špaňhel has an extraordinary feeling for the effect of colour and 
an ability to manage large scale quite masterfully. In his series of 
paintings he cultivates an original way of expression and creates 
a communication space filled with existential subtext. From the 
beginning of his career he has been a systematically expressive 
painter of monumental form oriented towards senses and 
feelings. Špaňhel does not depict seen reality, nor does he tell 
stories or demonstrate various theories on art; he has discovered 
an expression corresponding with his own introverted, sensitive 
nature. His canvases reflect an almost metaphysical desire, 
melancholy and sadness of the soul, but this inwardness does 
not prevent him from being open to the viewer. In the process of 
creation an image becomes for him an autonomous visual reality 
and comes into being with a large amount of improvisation, in 
which the element of expressive, markedly modulated, profound 
and absorbing, emotional and almost magical painting has 
prevailed over the representation of external reality and a certain 
topic. The main elements of content of his production – the 
phenomenon of space and its depth, elusiveness and ambiguity 
(church interiors or rather spiritualised architectural visions, 
cemeteries, petrol stations), expressive figurations and a sign 
recurring in the picture’s area (crosses, flower pots, ships, beer 
mugs) – are interconnected in a new context. The printed signs, 
unique despite their frequent occurrence, repeated in horizontal 
layers on the surface of the canvas, move within an expressive 
space enhanced by colours.

L.H.
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70. Na tý louce zelený | On the Green Meadow, 2006
akryl, plátno | Acryl, canvas, 147 x 400 cm
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Mark Ther

Narozen | Born 9. 2. 1977 Praha

Studia / Education
Výtvarná škola Václava Hollara v Praze (1994–1998)
Akademie výtvarných umění v Praze (1998–2005)
Vystavuje od roku 1998 | Exhibitions since 1998

Výstavy od roku 2003 / Exhibitions since 2003
2004 – 3x Eugen, Ostrava
2005  – Mark Ther – Pick A Wedgie, Merlot, Galerie NOD, 

   Praha

Literatura / Literature
neuvádí | Not stated

Adresa / Address
Chotouňská 477/8
108 00 Praha 10

71. Der kleine Blonde und sein roter Koffer, 2005
DVD, 5:38 minut

Mark Ther vytváří objekty, instalace a v posledních letech 
pracuje převážně s videem. Obsah jeho děl je pečlivě 
pro myšlený tak, aby neumožňoval jednoduchý výklad. 
Jeho videa mohou působit jako pseudo-reklamní šoty, 
nebo pseudo-realistické až komické příběhy. Mark Ther 
má v oblibě živé i neživé hrdiny, symboly a artefakty. 
Sám o sobě tvrdí: „Mezi mé oblíbence patří Garfield, Der 
Grüne Punkt, Andy Warhol, Maria Callas, dále mě zajímají 
mouchy, Japonsko, použité žvýkačky nebo nalezené srsti.“ 
Natáčí videa, kombi nuje a kompletuje nalezené materiály, 
fotografuje.

F.K.

Marek Ther creates objects, installations and in recent years 
he has been working with video. The content of his works is 
well thought-out so as not to allow a simple interpretation. 
His videos may appear as pseudo-commercial advertisement 
shots or pseudo-realistic, if not comical, stories. Marek Ther 
likes living and innate protagonists, symbols and artefacts. 
He says of himself, “My favourite heroes include Garfield, 
Der Grüne Punkt, Andy Warhol and Maria Callas, and 
I am also interested in flies, Japan, used chewing gum and 
found furs.” He shoots videos, combines and completes 
found materials and takes photographs.

F.K.
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71. Der kleine Blonde und sein roter Koffer, 2005 
DVD, 5:38 minut
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Pavel Tichoň

Narozen | Born 11. 2. 1980 Uherské Hradiště

Studia / Education
Akademie výtvarných umění v Praze (2000–2006)
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (2002–2003)
Královská akademie výtvarných umění, Den Haag, 
Nizozemí (2003–2004)
Vystavuje od roku 1999 | Exhibitions since 1999

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions 
since 2003 
2004  – Recycling Souls (s P. Klvaňou), Linhartova 

   nadace, Praha
2005 – Služební jízda, (s V. Vélou), Městské divadlo, Turnov

Literatura / Literature
neuvádí | Not stated

Adresa / Address
Na Nivách 644
686 05 Uherské Hradiště

72. Pontiac, z cyklu Lovci pokladů | Pontiac, From the 
Treasure Hunters series, 2006
digitální tisk | digital print, 100 x 100 cm

73. Laurer a Hardy, z cyklu Lovci pokladů | Laurer and Har-
dy, From the Treasure Hunters series, 2006
digitální tisk | digital print, 100 x 100 cm

74. Kotva, z cyklu Lovci pokladů | Anchor, From the 
Treasure Hunters series, 2006
digitální tisk | digital print, 100 x 100 cm

Poděkování firmě Princo
www.princo.cz

Tvorbu Pavla Tichoně podle jeho vlastních slov charakteri-
zuje především neukotvitelnost k médiím a formám, kterými 
se umění současnosti vyjadřuje. Zřejmě však největší částí 
zasahuje jeho pole působnosti do, obecně řečeno, nových 
médií. Tato přiznávaná nevyhraněnost s sebou nese mno-
host témat, jež často zůstávají pouze v rovině mentálních 
výkonů. Jeho zájem se například soustředil na tvorbu více 
méně klasických panoramat, v nichž spatřuje prototyp vir-
tuální reality. Jiným z Tichoňových experimentů, do nichž se 
neustále houževnatě pouští, byl projekt nazvaný Logoword, 
ve kterém pomocí dobře známých logotypů nadnárodních 
koncernů vytvářel obrazy krajin, figurální kompozice aj., 
čímž je degradoval na pouhý materiál a zbavil je tak jejich 
komerční hodnoty. Jednou z jeho posledních prací je sou-
bor přibližně minutových videí, které nazývá filmové obra-
zy. Tyto zdánlivě banální tragikomické performance, v nichž 
vystupuje jediná postava v podobě indiána, bussinesmana 
či medvěda apod., zachovávají v podstatě klasický pojem 
umě leckého díla, v němž rozpoznáváme příběh, symbol 
i význam. Ačkoliv tato krátká autorova sdělení mohou být 
napěcho vána konceptem, jsou v primární rovině srozumi-
telná i bez dodatečných vysvětlení.

V.M.

In his own words, the work of Pavel Tichoň is characterized 
above all by its lack of affiliation to the media and forms 
currently used by contemporary artistic expression. The 
larger part of his activities probably falls within the field 
of new media, so to speak. This admitted indistinctiveness 
brings about many topics that remain only on the level of 
mental performances. For example, Tichoň has created 
a more or less classical panorama in which he sees the 
prototype of a virtual reality. Another of his experiments 
in which he gets involved all the time has been the project 
Logoword, in which he has created images of landscapes, 
figural compositions, etc., using well-known logos of 
supranational concerns, thereby degrading them to a mere 
material and stripping them of their commercial value. One 
of his latest works is a series of videos, each approximately 
one minute long, that he calls ‘film pictures’. These 
apparently banal tragicomic performances, featuring a sole 
figure representing an Indian, a businessman, a bear, etc., 
maintain in fact the classical notion of the work of art in 
which we recognize a story, a symbol as well as a meaning. 
Even though these short messages may be charged with 
concept, they are comprehensible on the primary level 
even without supplemental explanations.

V.M.
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72. Pontiac, z cyklu Lovci pokladů| Pontiac, From the Treasure Hunters series, 2006
digitální tisk | digital print, 100 x 100 cm
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Jozef Tušan

Narozen | Born 16. 7. 1982 Vranov nad Topľou

Studia / Education
Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach (od roku 
2000)
Vystavuje od roku 2003 | Exhibitions since 2003

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions 
since 2003
2004 – First Error, Wave Club

Literatura / Literature
Prieskum Košice, Dart, 2004

Adresa / Address
Nová 206
094 14 Sečovská Polianka

75. Good Appetite, 2004 
videoprojekce | Video performance

Práce J. Tušana charakterizuje záujem o globálne témy ako 
terorizmus, náboženský fanatizmus, chudoba, negatívne vply-
vy reklamy, komercia a s ňou spojená nadvláda pseudohod-
nôt. Záujem o tieto negatívne fenomény je u neho vzácne 
kontinuálny a sprevádza ho takmer celým jeho štúdiom. 
Vy jadruje sa prostredníctvom viacerých médií – realizuje 
printy, objekty a predovšetkým videá. Systém jeho reči je 
spravidla postavený na zámernom vytváraní paradoxov, 
vizuálnych i obsahových, prostredníctvom ktorých dané 
problémy ne milosrdne demaskuje, alebo ich posúva do 
roviny banality, či ich zosmiešňuje.

M.P.

Works of J. Tušan are characterized by an interest in such 
global topics as terrorism, religious fanaticism, poverty, 
negative impact of advertisement, consumerist culture 
and the pseudo-values related to it. His interest in these 
negative phenomena is marked by a rare continuity and it 
has accompanied him during almost his entire student life. 
He expresses himself with the help of several media – he 
creates prints, objects and videos above all. The system 
of his language is usually built on conscious creation of 
paradoxes, visual as well as semantic, through which he 
unmercifully unmasks the given problems or he shifts them 
to the level of banality or ridicule.

M.P.
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75. Good Appetite, 2004 
videoprojekce | Video performance



130130

Ján Vasilko

Narozen | Born 1. 11. 1979 Humenné

Studia / Education
Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach (1999–2005)

Výstavy od roku 2003 / Exhibitions since 2003
2005 – Galerie A.M.180, Praha
2006 – Galéria mesta Bratislavy

Literatura / Literature
Profil, 2006, č. 1
Ateliér, 2006, č. 3

Adresa / Address
Slovenská kajna 158
094 02 Vranov nad Topľou

76. Hokej | Ice Hockey, 2004
akryl, plátno | Acryl, canvas, 170 x 130 cm

77. Antiplagat, 2004
akryl, plátno | Acryl, canvas, 170 x 130 cm

Svoj výtvarný program maliar definuje ako anti-postoj voči 
komercii a pragmatizmu, dotýkajúceho sa i sféry výtvar né-
ho umenia a života umelca. Myšlienkový základ tohto post-
oja má blízko ku avantgardám, a to v ich individualizme 
a idealizme – maľby autora totiž vznikajú v rámci projektu 
Strany železných v súlade s jej manifestom. Autor si nezvo-
lil cestu provokujúcich výtvarných vyjadrení, skôr siaha po 
utópii, ab surdite a čiernom humore. Jeho eklektické maľby, 
v ktorých dominujú podivné hybridné stroje, sú metafo-
rou nepochopiteľných vzťahov, zlyhávajúcej komuniká-
cie a mechanizmov fungovania dnešného sveta. Obrazy 
charakterizuje tva rová jednoduchosť, plošnosť zobrazení, 
emblematickosť a zámerná redukcia škály do nevýrazných 
šedivých tónov, ktoré sú vlastné väčšine strojov. Týmto 
autor potvrdzuje postoj voči spektakulárnej, no ohlupujúcej 
podobe dnešnej reality deformovanej všadeprítomnou rekla-
mou. V roku 2005 sa stal víťazom Ceny Oskára Čepana.

M.P.

The painter Ján Vasilko defines his artistic program as 
an anti-attitude vis-à-vis consumerism and pragmatism, 
affecting the sphere of the fine arts and the life of the 
artist. The ideological foundation of this attitude is close 
to vanguards, and that in their individualism and idealism, 
as his paintings come to being as part of the project of 
the Green Party in harmony with its manifesto. The artist 
has not chosen the path of provocative artistic statements; 
rather he is using utopia, absurdity and black humour. His 
eclectic paintings, dominated by strange hybrid machines, 
serve as a metaphor for incomprehensible relations, failing 
communication and mechanisms running this world. His 
paintings are marked by simplicity of form, two-dimensional 
depiction, use of emblems and conscious reduction of the 
colour scale to dull grey tones which are inherent to most 
of the machines. Thereby the artist confirms his attitude 
toward the spectacular, even if debilitating, form of the 
present reality deformed by the omnipotent advertising. In 
2005 he won the Oskár Čepan Award.

M.P.



131131

76. Hokej | Ice Hockey, 2004
akryl, plátno | Acryl, canvas, 170 x 130 cm

77. Antiplagat, 2004
akryl, plátno | Acryl, canvas, 170 x 130 cm
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Vladimír Véla

Narozen | Born 27. 7. 1980 Turnov

Studia / Education
Střední uměleckoprůmyslová škola v Turnově (1994–1998)
Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (1998–1999)
Vyšší odborná škola při Střední uměleckoprůmyslové škole 
v Jablonci nad Nisou (1999–2000)
Akademie výtvarných umění v Praze (2000–2006)
Vystavuje od roku 1998 | Exhibitions since 1998

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions 
since 2003
2003  – No in – no out (s P. Holasem), Galerie Millenium, 

   Praha
2004  – Prostory a fragmenty (s P. Holasem), 

   Galerie u Klicperů, Hradec Králové
– Služební jízda, (s P. Tichoňem), 
   Galerie Městského divadla, Turnov

2005  – Výstava okurek (s J. Vélou), Galerie Garten 304, 
   Turnov

Literatura / Literature
neuvádí | Not stated

Adresa / Address
A. Dvořáka 304
511 01 Turnov

78. M. D. – z cyklu Funerálpop | M.D. – from the Funeral 
pop series, 2006 
akryl, sprej, juta | Acryl, spray, jute, 100 x 100 cm

79. M. M. – z cyklu Funerálpop | M.M. – from the Funeral 
pop series, 2006 
akryl, sprej, juta | Acryl, spray, jute, 100 x 100 cm

80. D. D. – z cyklu Funerálpop | D.D. - from the Funeral 
pop series, 2006 
akryl, sprej, juta | Acryl, spray, jute, 100 x 100 cm

Od své výchozí pozice v bravurně provedené, existenciálně-
barokně cítěné malbě se tvorba Vladimíra Vély vyvíjela v in-
tenzivním sledu technických postupů a formálních řešení. 
Pracuje ve volných cyklech, což umožňuje dlouhodobější 
zkou mání konkrétních problémů s možností návratu a para-
lelního rozvíjení. Vedle „klasického“ až hyperrealistického 
malířs ké ho projevu se autor postupně zabýval například 
asambláží, objektem a fotografií. „Fotografická malba“ u něj 
nachází svůj protějšek v zrcadleném fenoménu „malířské 
fotografie“. Přes různorodost autorových jednotlivých 
přístupů lze sledovat zásadní společný jmenovatel především 
v jeho trvalém za uje tí otázkami smrtelnosti, charakteri-
zovanými odvěkou spja tostí krásy a zkázy. Křehké, někdy 
až poetické představy o vyhnutí se vlastnímu zániku se 
tu neustále konfrontují s ostrými při pomínkami marnosti 
takových nadějí; písmena „M. M.“ tu značí nejen „Marilyn 
Monroe“ ale snad i skryté sdělení „Me mento mori“. Po 
jeho přesunu z ateliéru prof. Zdeňka Be rana k ateliéru 
prof. Milana Knížáka na Akademii výtvar ných umění v Praze 
se u autora projevuje ochota experimentálně tlačit svou 
vizuální řeč k extrémnějším hranicím při formo vání vlast-
ního výrazu. Vélova tázavá ironičnost se dostává do popředí 
zejména v jeho novém cyklu „Funerálpop“, pa rafrázujícím 
Warholovy portrétní průniky za povrch vy prázd něné krásy 
a slávy. Zde v konfrontaci se šokujícím úpadkem estetičnosti 
znovu vidíme Vélův filozofický rozklad masa, kosti a duše 
jevového světa. R.F.D.

From its starting point in masterfully executed, Baroque-
existential painting, Vladimír Véla's work has developed in an 
intense sequence of artistic techniques and approaches of 
form. He works in loose series, which enables the longer-
term exploration of specific issues with the possibility of 
making returns and elaborating themes parallel to each 
other. Apart from 'clas sical', almost hyperrealist expression 
in painting, he has progressively focused on such techniques 
as assemblage, the object and photography. In his work, 
'photographic painting' finds a counterpart in the mirrored 
phenomenon of 'painterly photography'. Despite the diverse 
character of his individual techniques, it is possible to trace 
a fundamental common denominator primarily in his lasting 
interest in questions of mortality characterised by the age-old 
bond between beauty and decay. Fragile, sometimes almost 
poetic notions of avoiding one's own demise are continually 
juxtaposed with sharp reminders that such hopes are futile; the 
letters 'M.M.' stand for 'Marilyn Monroe' but could equally 
stand for the concealed message 'Memento Mori'. Having 
moved from the studio of Prof. Zdeněk Beran to the studio 
of Prof. Milan Knížák at the Prague Academy of Fine Arts, 
Véla has shown a willingness to push his visual language 
to more extreme limits in forming his own expression. His 
questioning irony has come to the forefront especially in 
a new series entitled 'Funeral Pop', paraphrasing Warhol's 
portrait penetrations under the surface of beauty and 
celebrity. Here, in confrontation with the shocking decadence 
of aesthetic qualities, we see once again Véla's philosophical 
decomposition of the flesh, bone and soul of the phenomenal 
world. R.F.D.
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79. M. M. – z cyklu Funerálpop | M.M. – from the Funeral pop series, 2006 
akryl, sprej, juta | Acryl, spray, jute, 100 x 100 cm



134134

Libor Veselý

Narozen | Born 28. 9 1977 Brno

Studia / Education
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického 
v Brně (1995–2000)
Ecole Superiore de Beeaux-Art, Lorient (1999)
Akademie výtvarných umění v Praze (2000–2003)
Vystavuje od roku 1997 | Exhibitions since 1997

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions 
since 2003 
2003 – Cybex, hotel Hilton, Praha 
2004 – Galerie U Kamene, Cheb 
2005  – Fashion Point, Výstavní síň Mánes, Praha

– Lib-tech, Galerie Artkontakt, Brno
– Galerie Husa na provázku, Brno

Literatura / Literature
neuvádí | Not stated

Adresa / Address
Kubešova 2
612 00 Brno

81. Toulouse, 2006 
olej, plátno | Oil, canvas, 200 x 300 cm

V tvůrčím postupu Libora Veselého hraje nepochybnou 
roli technické zvládnutí díla a studium výtvarných postupů 
starých mistrů. Ve svých obrazech kombinuje realistické 
prvky s ab straktními a tradiční malířské techniky (olejomal-
ba) s novými (netradiční podložky, prořezávání plátna, kom-
binace malby s jinými materiály). Tvorbu Libora Veselého 
utváří více tema tických okruhů. Na svých plátnech reflektuje 
svět pop-kultury a reklamy, zajímá jej vizuální přitažlivost 
odrazu a průhlednosti skleněných ploch, vrstvení reality 
a její vnímání. Pod něty Veselého obrazů proto vycházejí 
především z městského prostředí, z něhož vyjímá frag-
menty lidských tváří, aut, zboží ve výlohách, architektur 
atp., které se kolážovitě překrývají a zároveň průhledně 
prostupují. Od otázek po fungování vnějšího se poslední 
dobou obrací ke vztahu světa a svého postavení v něm, 
jak sám říká, „už ne jak funguje svět, ale jak v něm funguji 
já“. V jeho obrazech se nyní často objevuje náznak auto-
portrétu. S důrazem na subjekt se více uplatňuje expresivní 
forma s místy pastózními ná nosy barev, které jsou však stále 
sladěné v teple okrový akord.

V.M.

Libor Veselý’s creative approach has undoubtedly been 
influenced by the technical mastery of the work and 
the study of art techniques used by old masters. In his 
painting, he combines realistic elements with abstract ones 
and traditional painterly techniques (oil) with new ones 
(untraditional bases, cut canvases, the combination of paint 
with other materials). The work of Libor Veselý consists of 
several thematic cycles. His canvases reflect the world of 
pop culture and advertisement; he is interested in the visual 
attractiveness of the reflection and transparency of glass 
surfaces, the layering of reality and resulting perception of 
it. The stimuli for Veselý’s paintings therefore come above 
all from urban environment. This results in fragments 
of human faces, cars, merchandise in shop windows, 
architecture, etc. being layered over each other like in 
a collage and at the same time transparently permeating 
each other. Veselý has been lately turning away from the 
question concerning the functioning of the external to the 
relations of the world and his position in it. As he puts it 
himself, “…no longer how the world functions, but rather 
how I function in it.” At present his paintings bear traces 
of his self-portrait. With the accent on the subject, there 
is more use for expressive form, sometime with pastose 
layers of colours that match a warm ochre accord.

V.M.
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81. Toulouse, 2006
olej, plátno | Oil, canvas, 200 x 300 cm
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Hana Vinklárková

Narozena | Born 19. 8. 1977 Zlín

Studia / Education
Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti 
(1992–1996)
Akademie výtvarných umění v Praze (1997–2004)
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (2001–2003)
Uttrecht School of Arts, HKU, Faculty of Visual Arts and 
design, Utrecht, Nizozemí (2001)
Satakunta Polytechnic, Unit of Fine Art, Kankaanpää, 
Finsko (2003)
Vystavuje od roku 1995 | Exhibitions since 1995

Výstavy od roku 2003 / Exhibitions since 2003
2003 – Galerie Home, Praha 
2004 – The Prints, Talin, Estonsko
2004  – Výstava diplomantů AVU 2004, Veletržní palác, 

   Národní galerie v Praze
2005 – Snow forever, Galerie Mladých, Brno
2005 – Florálie, Galerie české plastiky, Praha
2006 – Grafika roku, Clam-Gallasův palác, Praha 

Literatura / Literature
Ateliér, 2005. č. 8, s. 3
Ateliér, 2005, č. 12, s. 12

Adresa / Address
Kúty 1956
760 01 Zlín

82. Die Parade, 2003
sklo, porcelán, plast, silikon | Glass, porcelain, plastic, sili-
cone, 200 x 150 x 150 cm

83. Šálek čaje | A Cup of Tea, 2006 
porcelán, textil, dřevo, elektrický větrák | Porcelain, cloth, 
wood, electrical fan, 100 x 100 x 103 cm

84. Murano glass, 2005
fotografie, sklo | Photograph, glass, 300 x 200 cm Na projektu „Šálek čaje“ spolupracoval Český porcelán, a. s. Dubí.

Hana Vinklárková prozkoumává současný svět reality a fikce, svět 
reklamy, a společně s tím mapuje mikrosvět vlastní. Ra finovaná 
spojení materiálů tradičních i netradičních, nápady a jemná iro-
nie patří k jejím prostředkům, jak uchopit nové výtvarné téma. 
Soustřeďuje se na vlastnosti konkrétních věcí a jevů, které zmani-
puluje pro svou koncepci. Pohrává si se zvolenými náměty, s jejich 
reminiscencemi, spojuje empirické s fantazijním a zapojuje diváka 
do své poetické hry. Její poh led na umění není uzavřen v jediném 
médiu nebo materiálu. Na bourává standardní cesty a jednoznačné 
uchopení reality. Zvoleným objektům nahrazuje jejich pomíjivé 
fáze (kouř, led, krém, zmrzlina, šlehačka…) trvalými zástupci (tex-
til, sklo, por celán, plast, silikon). Takto zachytí a zafixuje pomíjející 
moment, ale snaží se, aby tito zástupci dávali objektu stejnou 
intenzitu a váhu, podtrhli jej a zdůraznili. Svými ataky do života 
předmětů vyvrací jejich obecnou podstatu a destiluje z nich oby-
č ej né emocionální stavy. Každá z instalací je výrazem autorčina 
citového světa a s ironickým nádechem odráží i osobní zku šenosti 
se zvoleným konceptem. 
K instalaci porcelánových šlehaček na skleněných podstav cích ve 
vitríně Die Parade a Šálek čaje píše: „Je to bytový folklór? Jedná 
se o domácí šamanismus; formu relaxace a meditace ve svých 
oblíbených denních činnostech; fetišismus přenesený na předměty 
běžného užívání? Nebo jsou tyto předměty pouze dekorací tele-
vizních poliček, či se myjí ve dřezu spolu se špinavým nádobím? 
Mají být mé věci tak konzumně blízko lidskému snění a lidským 
ideálům? Každopádně chci, aby mé umění zapadlo a kamuflovalo 
se v našich rodinných útulcích.“

L.H.

Hana Vinklárková explores the contemporary world of reality 
and fiction, the world of advertising, while at the same time 
mapping her own micro-world. Sophisticated connections of 
both traditional and non-traditional materials, ideas and subtle 
irony are her means of handling a new visual theme. She 
focuses on qualities of specific things and phenomena, which 
she manipulates for her concept. She toys with selected topics 
and their reminiscences, combining the empirical with the 
phantasmagorical and getting the viewer involved in her poetic 
play. She has moved from material to material and medium to 
medium, disrupting the conventional understanding of reality. 
Transient elements of her selected objects (smoke, ice, cream, ice 
cream, whipped cream, etc.) are substituted for by permanent 
replacements (fabric, glass, porcelain, plastic, silicon). Vinklárková 
is thus able to capture a fleeting moment and communicate her 
message through replacements, but she is trying to achieve the 
same intensity and weight that had been provided to the object 
by the original elements in order to emphasize and enhance the 
object. By her attacks on the lives of the objects she undermines 
their substance, thus presenting general emotional states. Each 
of her installations is an expression of her emotional world, and 
with an ironic hint it also reflects the artist’s experience with her 
chosen concept.
Vinklárková comments on her installation of porcelain whipped 
cream in glass holders in the showcase Die Parade and A Cup of 
Tea as follows: “Is it an interior decoration folklore? Is it domestic 
shamanism; a form of relaxation and meditation in our favourite 
daily activities; fetishism transferred to items of everyday use? Or 
are these items only a decoration for TV stands, or are they being 
washed up in the sink together with dirty dishes? Do I want to 
be so close as a consumer to human daydreaming and human 
ideals? At any rate I want my art to fit in and camouflage itself in 
our domestic shelters.”

L.H.
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82. Die Parade, 2003
sklo, porcelán, plast, silikon | Glass, porcelain, plastic, silicone, 200 x 150 x 150 cm
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Radoslav Zrubec

Narozen | Born 25. 5. 1982 Piešťany

Studia / Education
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického 
v Brně (od roku 2004)
Akademie výtvarných umění v Praze (2006)
Vystavuje od roku 2005 | Exhibitions since 2005

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions 
since 2003
2006 – Ever Whatever, Galerie mladých, Brno

Literatura / Literature
Artkontakt (katalog výstavy), 2005
Ever Whatever (katalog výstavy), 2006 
Art&Antiques, 2006, duben

Adresa / Address
Komenského 4388/1
921 01 Piešťany

85. Untitled – („In between“), 2006 
dřevo, sklenice | Wood, glasses

Zrubcovy obrazy zazářily na loňském 2. ročníku konfron-
t ační přehlídky mladých autorů Artkontakt. Jejich autor 
získal za cyklus velkoformátových maleb na plátně po právu 
první místo. A to je mu letos teprve čtyřiadvacet let. Takže 
jde o raketový start. Pokud malíř ustojí takový psychický 
nápor, můžeme se těšit na další setkání s jeho malbou. 
V opačném případě Zrubcovo jméno brzy zapadne, tak jak 
se to stalo desítkám, ne-li stovkám autorů, kteří opustili 
školní ateliéry v posledních patnácti letech. Nikomu to 
nebude líto – konkurence je stále tvrdší. Sám sebe se 
tedy ptám, zdali malířova nomi nace na letošní salon není 
předčasná, dokonce kurátorsky nezodpovědná. Do třiceti 
má přece autor právo i povinnost přirozeně zrát. Svoji 
pochybnost a vlastně tak trochu špatné svědomí však 
zaplašuji intuicí. Ta říká, že Petr Zrubec tlak médií vydrží. 
Jeho obrazy jsou evidentně mimořádně vyz rálé, přitažlivé 
po malířské i formální stránce. Lhal bych, kdybych se tvářil, 
že jim se vším všudy rozumím, ale přesto říkám, že právě 
nějak takto si představuji jednu z poloh opravdu sou časné 
abstrakce. Zrubcovo pojetí štětcové akrylové malby se totiž 
výborně a přirozeně snoubí s klipovým vnímáním světa 
našich dětí.

L.D.

Zrubec’s paintings sparkled at the last year’s 2nd Annual 
Confrontational Exhibition of Young Artists. Its author 
was rightly awarded the first prize for the series of large-
scale paintings. And this year he turned just twenty-four. 
So it is a rocket start. If he withstands the psychological 
pressure, we can be looking forward to new meetings 
with his paintings. Otherwise, his name will soon fade 
away, as it has happened to dozens, if not hundreds, 
of artists who have left school studios in the course of 
the last fifteen years. No one will be sorry about it – the 
competition is getting tougher. I am asking myself whether 
his nomination for this year’s salon is not premature, even 
irresponsible on the part of the curator. The artist has the 
right as well as the obligation to develop until he or she 
is thirty. However, I am dispelling my doubts as well as my 
bad conscience by my intuition. It says that Petr Zrubec 
will withstand the pressure of the media. His paintings are 
extraordinarily mature and attractive both as images and 
from the formal point of view. I would be lying if I were 
to say that I completely understand them, but in spite of 
that, I am saying that it is how I imagine one of the planes 
of the truly contemporary abstraction. Zrubec’s concept of 
the brush-made acrylic painting excellently and naturally 
blends with the clip-like perception of our children’s 
world.

L.D.
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85. Untitled – („In between“), dokumentace k instalaci | Documentation of installation, 2006
dřevo, sklenice | Wood, glasses
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Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně děkuje ministru kultury České republiky Vítězslavu Jandákovi, hejtmanovi Zlínského kraje 

Liboru Lukášovi a primátorovi statutárního města Zlína Tomáši Úlehlovi za převzetí záštity nad IV. Zlínským salonem mladých 2006.

Děkuje rovněž všem spolupořadatelům a dalším partnerům, sponzorům, zúčastněným umělcům, členům výstavní jury 

a dalším osobnostem, bez jejichž účinné pomoci by se tato náročná mezinárodní akce nemohla uskutečnit.

Projekt byl realizován za f inanční podpory ministerstva kultury České republiky.
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The Regional Gallery of Fine Art in Zlín thanks the Minister of Culture of the Czech Republic Vítězslav Jandák, the Governor of the 

Zlín Region Libor Lukáš, the Mayor Statute City of Zlín Tomáš Úlehla, for their patronage of the 4th Zlín Youth Salon 2006, 

the partners, sponsors, participating artists, members of the jury and all other individuals, 

without whose eff icient help this important international event would not have been possible.

The project was hold with the f inancial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic.
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Výstavní katalog byl vadán za podpory / This exhibition catalogue was published with the kind support of the following companies:

Tiskárna REPROPRINT s.r.o. Praha
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