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Bez názvu
—2012—kombinovaná technika na plátně—180 x 210 cm
Untitled
—2012—mixed media on canvas—180 x 210 cm

Tomáš Bárta
30≤30

↑ Text by Michal Pěchouček

Tomáš Bárta studied painting under the charismatic pedagogue and
artist Václav Stratil at Brno’s Faculty of Fine Arts. This experience is
manifested in the young author not only in his concentrated and artistically stylistic expression, but also unwittingly in person, which always
occurs in an open, heartfelt and cheerful mode. Tomáš is able to share
excitement about the existence of any artistic creation – not only his
own – naturally with anyone and without ulterior motives.
Bárta is a spontaneous drawer and a synthetic painter. He creates
dynamic compositions whose monumental character remains completely
independent of the selected format. For this reason, his recent paintings
have a very close relationship to architecture – in their generous
conception, street-art aesthetics, formal stylisation or transposition
of a constructive model vis-à-vis material elements. His most recent
paintings are based on automatic linear drawing, subsequently corrected
by the author in the direction of sensual painting as a seemingly complicated, spatially variable but relationally dispassionate composition. All of
his paintings radiate a sort of fatherly trust in constructivism and modernism generally. As a painter, Bárta’s view of the history of art is very
retrospective, but completely free.

Text napsal Michal Pěchouček

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Tomáš Bárta vystudoval malbu u charismatického pedagoga a umělce
Václava Stratila na brněnské FAVU, což se u tohoto mladého autora
projevuje nejen v jeho koncentrovaném a výtvarně stylotvorném projevu,
ale i mimoděk při osobním setkání. To se vždy děje v otevřeném, srdečném a radostném módu. Tomáš dokáže přirozeně sdílet s kýmkoliv a bez
vedlejších úmyslů radost z existence jakékoliv umělecké tvorby, nejen
ze své vlastní.
Bárta je spontánní kreslíř i syntetický malíř. Vytváří dynamické kompozice, jejichž monumentální charakter zůstává naprosto nezávislý na zvoleném obrazovém formátu. Jeho malba z poslední doby má proto velmi
blízký vztah k architektuře – svým velkorysým pojetím, estetikou streetartu, formální stylizací nebo transponováním konstruktivního modelu
vůči reálným elementům. Základ jeho posledních obrazů tvoří automatická lineární kresba, následně autorem korigovaná směrem k senzuálně
působící malbě jako zdánlivě komplikované, prostorově proměnlivé, ale
vztahově věcné kompozici. Ze všech obrazů čiší jakási otcovská důvěra
v konstruktivismus a modernu vůbec. Bártův malířský pohled do historie
umění je velmi retrospektivní, přitom ale naprosto svobodný.

Další díla ↓ Other works

↓ Tomáš Bárta CV and exhibitions
Životopis a výstavy Tomáš Bárta

Narozen / Born: 1982 Brno
—————————————————————————————
Studia / Education:
2003–2009
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Praha
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2012
•Forst, Galerie Chodovská tvrz, Praha
2011
•Turbinen, Kafé Tureček, Praha
•Kraft, Galerie Ferdinanda Baumanna, Praha
•Planterwald, Galerie Off Format, Brno
•Tomáš Bárta, Galerie ART, Brno
2009
•Musíme víceméně (s M. Kohoutem), Galerie mladých, BKC, Brno
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2012
•Cena kritiky za mladou malbu 2012, Galerie kritiků, Praha
2011
•Škola: Houština, Galerie Armaturka, Ústí nad Labem
2010
•Artyčok, TV Art Fair, MeetFactory, Praha
•Internetová Nau Gallery, Praha SCANDANA?VIA, Galerie A.M. 180, Praha
•SCANDANA?VIA, SUPERMARKET 2010, Art Fair Kulturhuset, Stockholm, SE
•Tuhnoucí forma s měkkými okraji, Galerie města Blanska, Blansko
2009
•Re – Romantic, Galerie mladých & Galerie Kabinet, BKC, Brno
•Ribba (30 x 40), Galerie Kabinet, BKC, Brno
•MGA09, Galerie Brno
•Galéria 1k15, Brno
•Hard Edge, Muzeum města Vyškov
—————————————————————————————
www.tomasbarta.com

Bez názvu
—2011—kombinovaná technika na papíře—66,7 x 50 cm
Untitled
—2011—mixed media on paper—66,7 x 50 cm
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Head 01
—2010—tuš—papír—60 x 42 cm
Head 01
—2010—ink—paper—60 x 42 cm

David Böhm
30≤30

↑ Text by Martin Fišr

David Böhm’s main area of interest is drawing. Mostly in an author
duo with Jiří Franta, he explores the limits of this classic medium. At
least since the exhibition It Is Not What It Could Be (NOD, Prague 2006),
when – using the diary method – they gradually drew over the entire
gallery, only to return it to its original state (painted white) at the end of
the exhibition. In addition to this exhibition, a number of joint projects and
realisations of large-format wall drawings can be named. From the beginning, the authors have not been satisfied with the technique of bravura
drawing. They would like to use their clearly recognisable manuscript,
but they pose various obstacles for themselves. The least of them were
goals like executing a drawing on a wall of several dozen square metres
or a whole gallery – and all this during the very exhibition in view of
curious visitors. The culmination of their destruction of a drawing thus
far was the extensive cycle Nearly Nothing Is Complete (KarlinStudios
and DOX, Prague 2010). They have others draw for them, such as the
wind, a bulldozer, a cellist, motorcycles, a tightrope walker... They draw
with sea water, suspended from ropes in a church, etc. Despite all the
play with drawing, however, David Böhm remains faithful to it, and not
only in the area of free art. He is also emphatically entering the public
consciousness as a distinctive illustrator.

Text napsal Martin Fišr

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

David Böhm je především kreslíř. Většinou společně v autorské dvojici
s Jiřím Frantou prozkoumává hranice tohoto klasického média. Minimálně
od výstavy Není to to, co by to mohlo být (NOD, Praha 2006), kdy postupně
deníkovým způsobem pokreslili celou galerii, aby ji s koncem výstavy
uvedli do původního (na bílo natřeného) stavu. Vedle této výstavy by se
dala vyjmenovat řada společných projektů a realizací velkoformátových
nástěnných kreseb. Autoři se od počátku nespokojují s technicky bravurní
kresbou. Svého jasně rozpoznatelného rukopisu rádi využívají, ale kladou
si nejrůznější překážky. Cíle jako pojednat kresbou stěnu o ploše několika
desítek metrů čtverečních nebo rovnou celou galerii, a to všechno navíc
v průběhu trvání samotné výstavy před zraky zvědavých návštěvníků,
byly ty menší. Dosavadním završením jejich destrukce kresby je rozsáhlý
cyklus Skoro nic není úplně (Karlin Studios a DOX, Praha 2010). Nechávají za sebe kreslit metro, vítr, bagr, violoncellistku, motorky, provazochodce… Kreslí mořskou vodou, zavěšeni na lanech v kostele, atd. Přes
všechno pohrávání si s kresbou jí David Böhm zůstává nadále věrný,
a to nejenom v oblasti volného umění. Výrazně se zapisuje do povědomí
veřejnosti i jako osobitý ilustrátor.

↓ Other works

z cyklu Skoro nic není úplně (s J. Frantou)
—2010
from cycle Nearly nothing is complete (with J. Franta)
—2010

Další díla

David Böhm CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy David Böhm

Narozen / Born: 1982 Praha
—————————————————————————————
Studia / Education:
2003–2009
Akademie výtvarných umění v Praze
2006
Faculdade de Belas Artes Universidade do Porto, Porto, PT, stáž
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Praha
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2011
•Pohled na zem – skoro nic není úplně (s J. Frantou), kostel sv. Antonína Paduánského, Sokolov
2010
•Murale (s J. Frantou), festival Kregi Sztuki, Galerie Szara, Těšín, PL
•Skoro nic není úplně (s J. Frantou), Karlin Sudios, Praha
•Vedlejší efekt (s J. Frantou), Galerie 207, Praha
•Skutečná představa, nevzpomínat na budoucnost (s J. Frantou), Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava
•Vedlejší efekt (s J. Frantou), Galerie Cella, Opava
•Řízky, Formát 1, Galerie Langhans, Praha
2009
•Co byste řekli, kdybyste mohli (s J. Frantou), Fresh Air Gallery, Plzeň
•Bez názvu, bez názvu (s J. Frantou), Café Jednorožec, Klatovy
•Z ničeho nic (s J. Frantou), Galerie G99, Dům umění města Brna, Brno
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2011
•Věznice: místo pro umění, Centrum současného umění DOX, Praha
•El mar por el que todos navegamos, Circulo de Bellas Artes de Tenerife, ES
•From different corners, Galerie Artversum, Düsseldorf, DE
•Moře kterým plujeme, Chodovská tvrz, Praha
•Náčrtník, etc. galerie, Praha
•NY / Prague 6, Czech Center New York, USA
2010
•Vánoční veletrh umění, Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora
•4+4 dny festival, Praha
•Cena Jindřicha Chalupeckého, Centrum současného umění DOX, Praha
•Bienále mladých umělců, Stribrei Palace, Bukurešť, RO
•Akce Zet, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
2009
•Po sametu, Dům U Zlatého prstenu, Galerie hlavního města Prahy
•Cena Jindřicha Chalupeckého, Centrum současného umění DOX, Praha
•Ribba (30×40), Galerie Kabinet, BKC, Brno
•Subvision. kunst. festival. off. (s J. Frantou), D.I.V.O. Institut, Hamburg, DE
•Diplomanti AVU, Veletržní palác, Národní galerie v Praze, Praha
•Aktualizacia II, Mesiac fotografii w Krakowie, Krakov, PL
•Cena kritiky 2009, malba a její přesahy, Galerie kritiků, Praha
—————————————————————————————
www.davidbohm.net

Skoro nic není úplně (s J. Frantou)
—2010—pohled do instalace výstavy v DOXu, Praha
Nearly nothing is complete (with J. Franta)
—2010—installation view in DOX, Praha
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Yes, I’am real III
—2012—kombinovaná technika—100 x 100 cm
Yes, I’am real III
—2012—mixed media—100 x 100 cm

Jana Bubelinyová
30≤30

↑ Text by Mira Sikorová-Putišová

The author’s work is relatively aptly characterised by an element typical
of current art – its hybrid nature. In the case of J. Bubelyniová’s pictures, this is a conflict between digital source material and a medium to
which the adjective slow is often attributed – painting. But this is not
just a conflict between two artistic media which subsequently blend or
overlap; there is also a syncretic phenomenon where the source material
– a theme which is a commentary on the loss or voluntary dissolution
or relinquishment of privacy (she works with pornographic photographs published anonymously on the internet) – with the use of forms
and approaches rooted in the morphology of painting (composition,
perspective), photography or film. The results are depictions verging on
abstraction with reduced colour schemes created through a technique
of hand-printing and subsequent repainting with oils. The abstracted
depictions further underscore the anonymity of the source photographs’
creators, but at the same time this approach helps the author gradate
the tone of the punch line that is revealed by decrypting the origin of the
shapes that we are presently observing.

Text napsala Mira Sikorová-Putišová

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Tvorbu autorky pomerne výstižne charakterizuje prvok, typický
pre aktuálne umenie – a to jeho hybridná povaha. V prípade obrazov
J. Bubelyniovej ide o stret digitálneho východiska a média, ktorému často
býva prisudzované adjektívum pomalosti – maľbe. Nie to však stretnutie
len dvoch výtvarných médií, ktoré následne splývajú, resp. sa prekrývajú.
Dochádza aj ku synkretickému javu, kde sa konfrontuje východisko –
téma, ktorou je komentovanie problematiky straty, resp. dobrovoľného
rozplývania/vzdávania sa súkromia (pracuje s pornografickými fotografiami, ktoré anonymní ľudia zverejňujú na internete), s používaním foriem
a postupov náležiacich tvarosloviu maľby (kompozície, perspektívy),
prípadne fotografii a filmu. Výsledkom sú zobrazenia stojacie na hranici
abstrakcie s redukovanou škálou farebnosti vznikajúce technikou ručnej
tlače a premaľbami olejovými farbami. Abstrahované zobrazenie ešte viac
podčiarkuje anonymnosť tvorcov východiskových fotografií, no súčasne
tento postup pomáha autorke gradovať vyznenie pointy, ktorá sa odhalí
dešifrovaním pôvodu tvarov, na ktoré sa práve pozeráme.

Další díla ↓ Other works

Jana Bubelinyová CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Jana Bubelinyová

Narozena / Born: 1982 Košice
—————————————————————————————
Studia / Education:
2001–2008
Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works:
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2010
•INTIMITA, Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2011
•Maľba 2011, Bratislava
•AMoYA, Praha
•Artbanka Kick off, Dvorak Sec Contemporary, Praha
•40dsať, Východoslovenská galéria, Košice
•ART NOW, Kasárne Kulturpark, Košice
2009
•Subterén, Michalovce
—————————————————————————————
www.one-art.sk/jb

Pauline47
—2011—kombinovaná technika—120 x 100 cm
Pauline47
—2011—mixed media—120 x 100 cm

Siren47
—2011—kombinovaná technika—120 x 160 cm
Siren47
—2011—mixed media—120 x 160 cm

Nadine47
—2011—kombinovaná technika—100 x 100 cm
Nadine47
—2011—mixed media—100 x 100 cm

004

Dva případy
—2011—2012—koláže—kresby, papír, dřevo—2 kusy 140 x 140 cm
Two Cases
—2011—2012—collages—drawings, paper, wood—2 pcs 140 x 140 cm

Eva Koťátková
30≤30

↑ Text by Martin Fišr

Eva Koťátková ranks among our most successful artists, and not
only from the youngest generation, where her age still places her. Five
years ago, she became the youngest laureate of the Jindřich Chalupecký Award, and she has participated in a range of the most important
contemporary art shows in the Czech Republic and abroad. Eva Koťátková uses a rich spectrum of media. At her exhibitions, her characteristic
drawing is accompanied by collages, objects, installations, recordings of
performances, etc.
Despite the diversity of her presentations, she has been pursuing
one main theme for some time now – the position of the individual in
a system and in society as such. She often bases her work on personal
experience from childhood. She works with her childhood memories with
similar overstatement to that common for childhood fantasy. The author
is able to successfully translate personal experience into a generally
comprehensible message. We probably all have similar memories, and
these need not only be those of often traumatising institutional upbringing or dictates of society.

Text napsal Martin Fišr

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Eva Koťátková patří mezi naše nejúspěšnější umělce, a to nejenom
nejmladší generace, kam stále ještě věkem patří. Před pěti lety se stala
nejmladší laureátkou Ceny Jindřicha Chalupeckého. Zúčastňuje se řady
nejvýznamnějších přehlídek současného umění u nás, a především ve
světě. Eva Koťátková používá bohaté spektrum médií. Charakteristickou
kresbu na jejích výstavách provázejí koláže, objekty, instalace, záznamy
performancí aj.
Přes všechnu různorodost prezentací sleduje delší dobu jedno hlavní
téma, kterým je postavení jednotlivce v systému a společnosti jako
takové. Vychází velmi často z osobních zážitků, které se váží k dětství.
Se vzpomínkami na ně pracuje s podobnou nadsázkou, jaká bývá vlastní
dětské fantazii. Autorce se úspěšně daří převádět osobní zkušenosti na
obecně srozumitelné sdělení. Všichni nejspíš máme v paměti schované
podobné vzpomínky a ty nemusí být jenom na mnohdy traumatizující
formování institucionální výchovou nebo třeba diktátem společnosti.

•Zeichnung?, Kunstverein Nuernberg, DE
•Young Visual Artist Awards Exhibition,
Slovenská národná galéria, Bratislava

•Expanded Territory, KAI10, Arthena
Foundation, Dusseldorf, DE

•A Terrible Beauty is Born,

11th Biennale de Lyon, FR

•Lost Stories, Sokol Gallery for Contemporary
Art, Nowy Sacz, PL

•10×10: Koťátková, Mančuška, Prinz Gholam,
European Cultural Congress, Wroclaw, PL

Hommage a Ján Mančuška, Galerie Jocelyn
Wolff, Paříž, FR
•Sense and Sensibility, Salzburger
Kunsterverein, Salcburk, AT
•Sochy v ulicích, Dům umění města Brna
•Praguebiennale 5, Praha
•Farewell to Longing, Kunstraum
Niederosterreich, Vídeň, AT
•Instituceum, Bohnice, Praha
•Skutr III, Kopplova Vila GJK, Trnava
/ Východoslovenská regionálna galeria, Košice
•Starke Emergenz, Kunstraum Innsbruck,
Innsbruck, AT
2010
•School days, Lewis Glucksman Gallery,
Cork, Ireland
•20 let Ceny Jindřicha Chalupeckého,
DOX, Praha
•A nezapoměňte na květiny,
Moravská galerie, Brno
•LIVERPOOL BIENNIAL,
International 10: Touched, Tate Liverpool, GB
•Ears Like Loops, ZONA sztuki aktualnej,
Lodz, PL
•Where Do We Go From Here?, Secession,
Vídeň, AT
•Unheimliche, Galerie Cypriána Majerníka,
Bratislava
•City Dreamers, Galerie Emila Filly,
Ústí nad Labem
•Forms of Transformation–Identity, MUSA
Museum auf Abruf, Vídeň, AT
2009
•New Millenium, Minor Sensations, Museum
of Art, Seoul National University, KR
•Theoretical Practice, ISCP, New York, USA
•Simple Actions Without a Clear End, Artra
Gallery, Milan, IT
•Bílý papír, černá nevěsta,
Prague Biennale 4, Praha
•Je est un autre, Meyer Riegger Berlin,
Berlín, DE
•Formáty transformace,
Dům umění města Brna
•Spiknutí, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
•The Mechanics of the Canvas, Ernst
Museum Budapest, Budapest & Mucsarnok
Kunsthalle, Budapešť, HU
•Bienále mladého umění, Dům U Kamenného
Zvonu, Galerie hlavního města Prahy
•Když jsem byl malej, hrál jsem si s holkama,
Galerie Klatovy Klenová, Klatovy
•Zerotrack, Boltensterno, Galerie Mayer
Kainer, Vídeň, AT

↓ Other works

•Les amis de mes amis sont mes amis,

Další díla

Eva Koťátková CV and exhibitions
Životopis a výstavy Eva Koťátková ↓

Narozena / Born: 1982 Praha
——————————————
Studia / Education:
od 2009
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze,
doktorandské studium
2007
Akademie der bildenden Künste Wien, AT
2002–2007
Akademie výtvarných umění v Praze
2005–2006
San Francisco Art Institute, New Genres
Department, USA
2005
Sommerakademie für Bildende Kunst
Salzburg, AT
2004
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, stáž
——————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Praha
——————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012
/ Solo exhibitions between 2009–2012
2011
•Dva případy, Galerie mladých, TIC, Brno
•Unsigniert: Eva Koťátková und Gugging,
Galerie Rakouského kulturního fora, Praha
•Paralelní životopis, Dům umění,
České Budějovice
•Work of Nature, Raster Gallery, Varšava, PL
•Educational Model, Kunstvereniging
Diepenheim, NL
2010
•City of the Old, Meyer Riegger, Karlsruhe, DE
•Čítárna, Prostor pro jedno dílo,
Moravská galerie, Brno
•Řízená ztráta paměti, Huntkastner, Praha
•A House is Not A Home, Czech Center
in New York, NYC, USA
•Rozhovor přes stěnu, Galerie Kabinet T, Zlín
2009
•Dictation, ARGE Kunst Galerie, Museum,
Bolzano, IT
•House Arrest, Conduits Gallery, Milano, IT
——————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012
/ Group exhibitions between 2009–2012
2012
•18th Biennale of Sydney: All Our Relations,
Sydney, AU
•Under A Tinsel Sun, The III. Moscow
International Biennale for Young Art,
Moskva, RU
•Quarantania, John Hansard Gallery,
Southampton, GB
•Air de Lyon, Fundacion PROA,
Buenos Aires, AR
•Začátek století, Masné krámy, Plzeň
•Ostrovy odporu, Národní galerie v Praze,
Praha
•Schloss Dyck 2012, Sammlung Rheingold,
Dusseldorf, DE
•There Is Nothing There, Czech Center,
NYC, USA
•Věznice-místo pro umění,
Moravská galerie, Brno
•Poslední prostor pro člověka,
Karlin Studios, Praha
2011
•Uchronie, FRAC Franche-Comte, Besancon,
/ Galerie Klatovy Klenová, Klatovy,

Paralelní životopis
—2011—Pohled do výstavy v Domě umění v Českých Budějovicích
Parallel Biography
—2011—View of installation in House of Art České Budějovice

Ztráty a nálezy
—2011—umělý kámen, dřevo, kov
Lost and Found
—2011—artificial stone, wood, metal
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Guests
—2009—malba na stěnu—print—300 x 200 cm
Guests
—2009—wall painting—print—300 x 200 cm

Tomáš Makara
30≤30

↑ Text by Omar Mirza

How are we influenced by art which is abused as propaganda? How
do ordinary people perceive art, what function do they attribute to it and
how do they interpret it subjectively? What is the public’s relationship to
contemporary art? All these questions are of interest to Tomáš Makara.
Engaged and ironic (often even self-ironic), he points to the adoption of
attractive means of expression as an instrument of mass manipulation
and dissemination of totalitarian, religious or nationalistic views. He
investigates the relationships of political and media propaganda, which
no longer work so conspicuously and thus may be even more dangerous.
He is interested in viewers’ reactions to contemporary art – why most of
them still expect only a positive aesthetic experience from art, or why
artists continue to be perceived as Bohemian spongers. Makara elaborates the negative or positive reactions of exhibition visitors (to his own
or to those of other artists), and presents them in new contexts. In so
doing, he attempts among other things to underscore the problem that in
the last twenty years there has been almost no shift in society’s perception of art; in his own words the Slovak public is still in a “cultural coma”.

Text napsal Omar Mirza

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Ako na nás vplýva umenie zneužité propagandou? Ako vnímajú umenie
obyčajní ľudia, aké funkcie mu pripisujú a ako ho subjektívne interpretujú? Aký je vzťah verejnosti k súčasnému umeniu? Aj to sú otázky, ktoré
zaujímajú Tomáša Makaru. Angažovane a ironicky (často až sebaironicky)
poukazuje na prisvojovanie si páčivých výrazových prostriedkov ako na
nástroj manipulácie más a šírenia totalitných, náboženských, či nacionalistických názorov. Skúma vzťahy politickej a mediálnej propagandy,
ktorá v dnešnej dobe nepracuje už tak okato, no je možno preto ešte
nebezpečnejšia. Zaujímajú ho reakcie divákov na súčasné umenie; prečo
väčšina z nich naďalej od umenia očakáva len pozitívny estetický zážitok,
alebo prečo sú umelci stále vnímaní ako bohémski darmožráči. Makara
spracúva negatívne, resp. pozitívne reakcie návštevníkov (svojich či
cudzích) výstav a prezentuje ich v nových súvislostiach. Týmto sa mimo
iného snaží poukázať na problém, že za posledných dvadsať rokov nenastal
takmer žiaden posun vo vnímaní umenia spoločnosťou, keďže podľa jeho
vlastných slov je slovenská verejnosť ešte stále v „kultúrnej kóme“.

↓ Other works
Další díla

↓ Tomáš Makara CV and exhibitions
Životopis a výstavy Tomáš Makara

Narozen / Born: 1982 Košice
—————————————————————————————
Studia / Education:
2000–2007
Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach
2003
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, stáž
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Košice
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2009
•Táto výstava sa nám veľmi páčila!, Považská galéria umenia, Žilina
•Open Studio, Futura, Praha
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2010
•40, Východoslovenská galéria, Košice
2009
•Residence 09, Futura, Praha
•Donumenta, Regensburg, DE
•National Pills, Citylight gallery, Košice
—————————————————————————————
www.tomasmakara.com

Painter
—2007—videoinstalace—tisky—100 x 75 cm
Painter
—2007—video installation—prints—100 x 75 cm
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Směnka od mé bývalé přítelkyně
—2012—žulová deska—43 x 30 x 3 cm
The Promissory Note from My Ex-girlfriend
—2012—granit panel—43 x 30 x 3 cm

Vojtěch Maša
30≤30

↑ Text by Jiří Ptáček

Vojtěch Maša is a good drawer and painter. His paintings can be
characterised as reactive, spontaneous confrontations with living reality.
In addition, he sometimes pursues conceptually designed projects. One of
them was a monumental canvas which he submitted at examinations as
an enlarged request form for permission to paint a picture on the premises
of the school gallery – a reaction to the lack of sufficient working space
at the school. The request was supported by members of the committee
but rejected by the dean. In another project, realised in Japan, he first
improvised a survey with the goal of determining whether the Japanese
are happy. When his findings showed that they were mostly unhappy,
he informed the Japanese Emperor, who should have a titular interest in
the welfare of the people. About a valid promissory note made of stone
at Zlín Youth Salon, one can say a that it poses a unique challenge –
this time focused on the potential buyer, who will become the owner of
the artefact along with a real obligation of a third party; the subsequent
payment of the note will change its monetary value and symbolic status.
With this small object, Maša opens a space for deliberation about the
conditions for transforming the value and meaning of an artwork.

Text napsal Jiří Ptáček

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Vojtěch Maša je dobrý kreslíř a malíř. Jeho obrazy lze charakterizovat jako reaktivní, spontánní konfrontace se životní realitou. Mimo to
se občas věnuje konceptuálně rozvrženým projektům. Jedním z nich
bylo monumentální plátno, které na klauzurních zkouškách předložil
jako zvětšený formulář žádosti o právo malovat obraz v prostoru školní
galerie. Reagoval tím na nedostatek pracovního prostoru ve škole. Žádost
podpořili členové komise a zamítl děkan. V jiném projektu, realizovaném
v Japonsku, nejdříve improvizoval průzkum s cílem zjistit, jestli se Japonci
cítí šťastní. Když mu vyšlo, že jsou převážně nešťastní, srozuměl o tom
japonského císaře, který by měl mít ze svého titulu zájem o blaho lidu.
Rovněž o platné směnce z kamene na Zlínském salonu mladých lze říct,
že je výzvou svého druhu. Tentokrát je zaměřena na případného kupce,
který se spolu s artefaktem stane majitelem reálného závazku třetí
osoby. Pozdějším splacením směnky se totiž změní její finanční hodnota
a symbolický status. Tímto drobným objektem Maša otevírá prostor
úvahám o podmínkách proměny hodnoty a smyslu uměleckého díla.

Somálští piráti
—2011—akryl—papír—23 x 29 cm
Somali Pirates
—2011—acrylic—paper—23 x 29 cm

Další díla ↓ Other works

Vojtěch Maša CV and exhibitions
Životopis a výstavy Vojtěch Maša ↓

Narozen / Born: 1982 Brno
—————————————————————————————
Studia / Education:
2011
Akademie výtvarných umění v Záhřebu, HR
2010
Asagaya College of Fine Art and Design, Tokio, Japonsko, JP
od 2009
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
2007–2008
Akademie výtvarných umění v Lublani, SVN
2005–2009
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně
2002–2009
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Brno
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2012
•Klaunovy názory, Galerie Umakart, Brno
2011
•Poetry Hunter, Hanagura Gallery, Nagano, JP
2009
•A little bit of this, a little bit of that, Centrum Lávka, Brno
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2012
•Perly sviním, Galerie AVU, Praha
2011
•Neue Kroatische Kunst, Medica, Zagreb, HR
2010
•Cena NG 333, Národní galerie v Praze, Praha
•Juliette Mallet & Vojtěch Maša, Asagaya College of Fine Arts and Design, Tokio, JP
•Ontogenie, Zbrojovka Brno, Brno
•Haťapaťa, Galerie Dvanácka, Zlín
2009
•Essl Art Award 2009, Lublaňský hrad, Lublaň, SI
—————————————————————————————
www.vojtechmasa.com

Benedikt XVI.
—2011—akryl—tužka, fix, papír—70 x 50 cm
Benedikt XVI.
—2011—acrylic—pencil, marker, paper—70 x 50 cm

Komár
—2010—akryl—plátno—41 x 32 cm
Mosquito
—2010—acrylic—paper—41 x 32 cm
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Aggresive Stance
—2011—ocel, polyester—275 x 75 x 75 cm
Aggresive Stance
—2011—steel, polyester—275 x 75 x 75 cm

Ondřej Oliva
30≤30

↑ Text by Václav Mílek

The presence of chef Ferran Adriá among the renowned artists at the
Documenta 12 exhibition in Kassel, Germany, confirmed the contemporaneity of creativity in culinary culture, where visual perceptions of unusually elaborated materials are wed with original variations in flavour. The
aesthetics of gastronomy is also one of the points of departure of Ondřej
Oliva’s objects. The sculpture Forbidden Fruit plays with the shape of an
apple composed of muffin baskets, while the exhibited object Aggressive
Stance presents an amorphous piece of bloody meat pressed into a steel
cooling shell made of forks whose prongs interlock exactly. Similarly as
with festively served dishes, the dynamic flowing from the duality of the
visible form and the sensed content, the rawness of the material and
the perfect workmanship of the construction, the internal and the external, the positive and the negative, arouses interest and curiosity. The
communication between the selected material and the intended content
is determinative even in works which develop other themes, for example
a key made from glass tubes evoking the fragility of the achieved goal.

Text napsal Václav Mílek

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Přítomnost kuchaře Ferrana Adriáe mezi uznávanými umělci na
výstavě Dokumenta 12 v německém Kasselu potvrdila aktuálnost kreativity jídelní kultury, kde se vizuální vjemy neobvykle zpracovaných surovin
snoubí s originálními chuťovými variacemi. Estetika gurmánství je také
jedním z východisek objektů Ondřeje Olivy. Plastika Zakázané ovoce
si pohrává s tvarem jablka složeným z košíčků na muffiny, vystavený
objekt Aggresive stance představuje amorfní kus krvavého masa sevřený
do ocelově chladného krunýře z vidliček, jejichž hroty do sebe přesně
zapadají. Dynamika plynoucí podobně jako u slavnostně servírovaných
pokrmů z duality viditelné formy a cítěného obsahu, syrovosti materiálu a dokonalého konstrukčního zpracování, z duality mezi vnitřním
a vnějším, pozitivním a negativním, podněcuje zájem a zvědavost.
Komunikace mezi zvoleným materiálem a obsahovou intencí je určující
i v dílech, která rozvíjejí jiná témata. Například klíč ze skleněných trubic,
evokující křehkost dosažení cíle.

↓ Other works

Moule I.
—2011—hliník—49 x 26 x 20 cm
Moule I.
—2011—aluminum—49 x 26 x 20 cm

Další díla

↓ Ondřej Oliva CV and exhibitions
Životopis a výstavy Ondřej Oliva

Narozen / Born: 1982 Vyškov
—————————————————————————————
Studia / Education:
2005–2010
Akademie výtvarných umění v Praze
2003–2005
Univerzita Palackého v Olomouci
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Velehrad, Praha
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2011
•Ondřej Oliva-sochy, Tomáš Tichý-malba, Semily
•Gourmet, Artpro galerie, Praha
2010
•Robondra (s R. Palůchem), Galerie Trafačka, Praha,
2009
•oLLa (s J. Lauterkrancem), Galerie Vyšehrad, Praha
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2011
•Pátý přes devátý, Galerie Trafačka, Praha
•Sochařská škola Jaroslava Róny, studenti pražské AVU, Galerie Malostranská beseda, Praha
•Originální & perspektivní, Bohemia modern art gallery, Praha
•Zklamání z ráje 2, Galerie UFFO, Trutnov
•Mugla II., Mezinárodní sochařské sympozium, TR
•Artbanka Kick off, Dvorak Sec contemporary, Praha
2010
•Výběr umění a designu od mladých současných umělců, Galerie Chemistry, Kampa, Praha
•PHA x OVA, Galerie Aula, GET ART, Brno
•Umělecký bzenecký podzim, mezinárodní výstava současného umění, Bzenec
•Odlitek pro radost a užitek, slévárna Alucast, Tupesy
•Young Art for Hotel Hilton, Cloud9, Hotel Hilton, Praha
•Diplomanti AVU 2010, Praha
—————————————————————————————
www.oliva-ondrej.com

Zakázané ovoce II.
—2011—bronz—100 x 100 x 100 cm
Forbidden Fruit II.
—2011—bronze—100 x 100 x 100 cm

Svátost
—2011—kombinovaná technika—104 x 104 x 10 cm
Sacrament
—2011—mixed media—104 x 104 x 10 cm

Vystavené dílo

Barthes’Lover
—2010—video—4:54 min
Barthes’Lover
—2010—video—4:54 min

Katarína Poliačiková
30≤30

Through her work – ranging from spatial installations, photographs, drawings and video installations to strongly conceptual paintings
– Katarína Poliačiková introduces a critical polemic into the context of
Slovak art with approaches used in the post-modern period – above all
questions of the authenticity of the artistic work, the originality of the
author’s approach, appropriation, and imitation of existing works. While
Poliačiková uses the works of other authors, she does not manipulate
them in the classic post-modern spirit; rather, she understands them as
any pictures, objects or situations found by chance, which she composes
into new visual and semantic layers based primarily on her own personal
experiences. Rather like appropriation and subsequent reproduction, in
the context of Poliačiková’s approach we can talk about deconstruction
of the original work; while she makes use of its formal qualities, the
“object” in question is part of the new content and story.
Poliačiková also continually reflects the phenomenon of memory and
the search for one’s own identity – whether personal or as an author –
with a significant effort at therapeutic revision of one’s own history. The
personal dimension of her work is equally connected to more general
questions and analyses of the development of modern society, or of the
history of art itself. She transforms personal experiences, in combination
with references to works of the past, into general archetypal pictures,
for which the viewer possesses only a limited number of referential keys.
The viewer’s personal experience is an autonomous component of the
interpretation of Poliačiková’s works. The triangle of author–viewer–
personal experiences of both participating entities together constitute
works evoking an endless dialogue about their meaning, questions of
perception and reception, representation and memory.

↑ Text by Katarína Slaninová
Text napsala Katarína Slaninová

Katarína Poliačiková prostredníctvom svojej tvorby, počnúc priestorovými inštaláciami, fotografiami, kresbami a videoinštaláciami až po silne
koncepčne ukotvené maliarske práce, vnáša do kontextu slovenského
umenia kritickú polemiku s postupmi využívanými v období postmoderny
- predovšetkým otázku autenticity umeleckého diela, originalitu autorského prístupu, apropriáciu, či nápodobu už existujúcich diel. Poliačiková
síce používa práce iných autorov, no nenarába s nimi v klasickom postmodernistickom duchu, ale chápe ich ako akékoľvek náhodne nájdené
obrazy, predmety, či situácie, ktoré komponuje do nových vizuálnych
a významových vrstiev vychádzajúcich prevažne z jej vlastných osobných
zážitkov. Skôr ako o apropriácii a následnej reprodukcii sa v súvislosti
s Poliačikovej prístupom dá hovoriť o dekonštrukcii pôvodného diela,
kedy síce využíva jeho formálne kvality, avšak daný “objekt” je súčasťou
nového obsahu a príbehu.
Poliačiková kontinuálne reflektuje i fenomén pamäte a hľadania
vlastnej identity – či už osobnej alebo autorskej s výraznou snahou
o terapeutickú revíziu vlastnej histórie. Osobná dimenzia jej tvorby je
rovnocenne prepájaná so všeobecnejšími otázkami a analýzami vývoja
dnešnej spoločnosti, či samotných dejín umenia. Osobné zážitky v súčinnosti s odkazmi k dielam minulosti transformuje do všeobecných archetypálnych obrazov, v ktorých divák disponuje len obmedzeným počtom
referenčných kľúčov. Osobná skúsenosť diváka je autonómnou súčasťou interpretácie Poliačikovej prác. Trojuholník autor – divák – osobné
skúsenosti obidvoch zúčastnených subjektov spoločne konštituujú diela
evokujúce nekonečný dialóg o ich význame, otázkach percepcie a recepcie, reprezentácie a pamäte.

↑

Exhibited work
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↓ Other works

Predestination
—2011—nalezená fotografie a kresba na stěně—variabilní rozměry
Predestination
—2011—found phograph and drawing on the wall—dimensions variable

Další díla

Katarína Poliačiková CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Katarína Poliačiková

Narozena / Born: 1982 Myjava
—————————————————————————————
Studia / Education:
Od 2010
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, doktorandské studium
2006–2008
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2002–2006
Akadémia umení v Banskej Bystrici
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Bratislava
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2011
•Teleidoskop, Open Gallery, Bratislava
•Vertical Narratives, Galerie Jiří Švestka, Praha
2009
•IF, Gandy Gallery, Bratislava
•The Final Cut, Galéria Mladých, Nitra
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2011
•Cena Oskára Čepana 2011, Galéria Cvernovka, Bratislava
•Objavenie pomalosti, Tabačka KulturFabrik, Košice
•On the threshold, Jiri Svestka Gallery, Berlín, DE
•Home Edition, Východoslovenská galéria, Košice
•In optima forma, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
•Home Edition, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica
2010
•Ekonomie nechtěných přátelství, Karlin Studios, Praha
•Nekonečný okamih pred mojím koncom, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava
•Workshop 9, TRANZIT, Bratislava
2009
•Essl Art Award CEE 2009 Winners, Essl Museum, Klosterneuburg, AT
•Donumenta 2009, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Řezno, DE
•Essl Art Award CEE 2009, Galéria Médium, Bratislava
—————————————————————————————
www.katarinapol.com

Love (After Indiana)
—2011—série 4 kreseb na papíře—40 x 50 cm
Love (After Indiana)
—2011—series of 4 drawings on paper—40 x 50 cm
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Bílá je když
—2012—videoinstalace—variabilní rozměry
White is if
—2012—video installation—dimension variable

Viktor Takáč
30≤30

↑ Text by Terezie Nekvindová

“For me, the filming phase is merely a sort of phase for tensing and
priming the picture, and I only start to paint during the cutting and post-production.” This is how Viktor Takáč described the principle of his work
in a 2007 interview with Martin Mazanec. Viktor collects, parses and
assembles reality into contrived wholes, while his main objective is to
thematise perception. In his videos, video objects and installations for
the gallery environment or public space, he works methodically with the
language of film. He returns to history, to the early period of the motion
picture; he makes use of the principles of panoramic photography, and
collaborates with a mathematician to achieve a desired optical effect.
Viktor’s thoughts about the media of film and video have a strong theoretical underpinning, which can be felt in his realisations. He is interested
in looking “behind”, in asking about the principles and substance of this
media. He is interested in temporal and spatial paradoxes such as double
vision and the Möbius strip. He thinks about the (im)possibility of perceiving reality, which he stages and tries to deconstruct. He finds its main
qualities in unstatedness and incompleteness. There is only one side and
only one edge, and yet the possibilities are endless.

Text napsala Terezie Nekvindová

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

„Fáze natáčení je pro mne pouze jakousi fází napínání a šepsování
obrazu a teprve v rámci střihu a postprodukce začínám malovat,“ popsal
Viktor Takáč v roce 2007 v rozhovoru s Martinem Mazancem princip své
práce. Viktor realitu sbírá, rozebírá a sestavuje do konstruovaných celků,
přičemž jeho hlavním cílem je tematizovat percepci. Ve svých videích,
videoobjektech nebo instalacích pro galerii či veřejný prostor promyšleně
pracuje s filmovým jazykem. Vrací se do historie, k raným fázím pohyblivého obrazu, používá principy panoramatické fotografie, na kýženém
optickém efektu spolupracuje s matematikem. Viktorovo uvažování
o médiu filmu a videa má silné teoretické pozadí, které je v jeho realizacích cítit v odrazu. Jde mu o nahlížení „za“, ptaní se po principech
a podstatě tohoto média. Zajímají jej časové nebo prostorové paradoxy
jako dvojité vidění či Möbiova páska. Přemýšlí o (ne)možnosti vnímání
reality, kterou inscenuje a snaží se zpochybňovat. Hlavní kvality nachází
v nedořečenosti a neukončenosti. Je jen jedna strana a jedna hrana,
a přitom nekonečně možností.

Další díla ↓ Other works

Viktor Takáč CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Viktor Takáč

Narozen / Born: 1982 Přerov
—————————————————————————————
Studia / Education:
od 2007
Akademie výtvarných umění v Praze
2011
Academy of Fine Arts, Canberra, AU, stáž
2010
Akademie der bildenden Künste Wien, AT, stáž
2004–2007
Západočeská univerzita, Ústav umění a designu, Plzeň
2005
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, stáž
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Praha
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2012
•Bílá je když, Galerie Kostka, MeetFactory, Praha
2011
•Diplopie prostoru, Galerie Fenester, Praha
2010
•Intubace, Galerie 100m3, Mělník
•Přijdu hned, Galerie Pavilon, Praha
2009
•Schodišťový efekt, Galerie Ve sklepě, Praha
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2012
•Ostrovy odporu. Mezi první a druhou moderností, Národní galerie, Praha
2011
•Za pět dvanáct, Galerie Futura, Praha
•Konečně spolu, Galerie Armaturka, Ústí nad Labem
•Tabula rázná, kaple Liběchov
•Lekce v umění (host výstavy M. Pěchoučka), Dům U Kameného zvonu, GHMP, Praha
•I Got Life, Australian national university, Canberra, AU
2010
•Collectors “The Czecho-Slovak Pavillion”, Brot Kunsthalle, Vídeň, AT
•Dny otevřených dveří, Galerie Jelení, Praha
•Demoraum, Akademie der bildenden Künste, Vídeň, AT
•Artyčok ArtFair, MeetFactory, Praha
•Kluci a holky, co jim to nevadí, Galerie Sam83, Česká Bříza
•Festival nerealizovaných událostí, GAVU, Akademie výtvarných umění, Praha
2009
•Drazí, Galerie Půda, Jihlava
•Objekt animace. Třetí smysl, KGVU, Zlín
•Bad filming, Galerie U Dobrého pastýře, BKC, Brno
—————————————————————————————
www.viktortakac.cz

Schodišťový efekt II.
—2011—zpětná videoprojekce—3:43 min
Staircase Effect II.
—2011—rear-projection—3:43 min
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FU JA RA
—2011—video—15:50 min

Jaroslav Varga
30≤30

↑ Text by Daniela Čarná

In his multimedia work, Jaroslav Varga discovers and traces the
structures of urban space. He works with individual and collective
memory, playing with stereotypes of perception in interactive projects.
He confronts individuals or institutions, and subjects them to analysis; he involves them in the process of creating a work, and then also
in its completion or interpretation. He follows the layers of memory of
cities, and sets them in completely new contexts, provoking new ways
of thinking. His projects have the character of “urban exploration”,
sociological probes into various environments connected with the societal contexts of urbanism (Vertical Labyrinth, 2009), development as
a modern social phenomenon (Re: Petržalka Flat, 2010), territory and
its trace in our memory (Map Is Not a Territory, 2011) or metaphors
of understanding (Library, since 2008).

Text napsala Daniela Čarná

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

V multimediálnej tvorbe Jaroslav Varga objavuje a mapuje štruktúry
mestského priestoru. Pracuje s individuálnou a kolektívnou pamäťou,
v interaktívnych projektoch sa pohráva so stereotypmi vnímania. Jednotlivcov či inštitúcie konfrontuje a podrobuje analýze, zapája ich do procesu
vzniku diel a následne aj do ich dotvorenia či interpretácie. Sleduje vrstvy
pamäte miest a kladie ich do celkom nových súvislostí, provokujúcich nové
spôsoby uvažovania. Jeho projekty majú charakter „urban exploration“,
sociologickej sondy do rôznych prostredí, súvisiacich so spoločenskými
kontextami urbanizmu (Vertical Labyrinth, 2009), developerstvom ako
novodobým sociálnym fenoménom (Re: Byt Petržalka, 2010), územím
a jeho stopou v našej pamäti (Map is not a territory, 2011) či metaforami
poznania (Knižnica, od 2008).

Další díla ↓ Other works

Jaroslav Varga CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Jaroslav Varga

Narozen / Born: 1982 Trebišov
—————————————————————————————
Studia / Education:
2005–2010
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2000–2005
Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, Prešov
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Bratislava
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2010
•Urban Exploration / Mestský prieskum, Open Gallery, Bratislava
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2012
•Delete, Slovenská národná galéria, Bratislava
2011
•Eleventh Hour, FUTURA, Praha
•Public Folklore, Grazer Kunstverein, Graz, AT
•Why do I keep reading the same books?, AMT project, Bratislava
•MAPY/MAPS, Slovenská národná galéria, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava
•Librarianism, Galerie NTK, Praha
2010
•Der Drang nach Osten Parallels towards postcolonialism and coloniality within the
centraleuropean space, Galéria HIT, Bratislava
•Transart Communication-Public Dialog, Komárno
•Where do we go from here?, Secession Vídeň, AT
•Romantika mojej mladosti, budúcnosť mojej nostalgie, Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici
2009
•Exit Ghost, Galleria Valentina Moncada, Řím, IT
•Fantázie o začiatku, Billboard Gallery Europe, Bratislava
—————————————————————————————
www.jarovarga.net

Knižnica 8. 6. – 8. 7. 2011
—site specific instalace—NTK Galerie, Praha
Library 8 June 2011 – 8 July 2011
—site-specific installation—NTK Gallery, Prague

Little big City
—2008—oficiální překlad—digitální tisk
Little big City
—2008—official translations—digital print
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Místo, vložení, řez (ze souboru Hotel Zenit)
—2012—fotografie—dřevěné latě—cca 150 x 150 cm
Place, Paste, Cut (from cycle Hotel Zenit)
—2012—photograph—wooden lath—about 150 x 150 cm

Václav Kopecký
29≤30

↑ Text by Karel Císař

Václav Kopecký is among the authors who critically re-evaluate the
antiquated medium of analogue photography. Unlike most of his colleagues, however, he does not focus attention merely on the process of its
creation, but in particular on the concreteness of the resulting picture.
In the installation Bee from a Point of View (2010), the author enlarged
the shot on photographic paper spread into a space matching the original
scene. The seemingly more realistic three-dimensional photographs were
in fact fragmented and distributed, and formed a unified percept only
from the original point of view. Elsewhere, Kopecký fixed a sequence of
three photographs of a buckling tower of blocks with the help of supporting slats, as if the slats served not only to hold the images on the wall,
but also to prevent the depicted tower from falling. In his most recent
exhibitions, untitled and Weakening Light, Strengthening Shadow (both
2011), the author has returned to photography without a camera, applying photographic emulsion directly to the gallery wall to reveal its own
image, and creating minimalist objects from monochromatic photograms.

Text napsal Karel Císař

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Václav Kopecký se řadí k autorům, kteří kriticky přehodnocují
zastaralé médium analogové fotografie. Na rozdíl od většiny svých
kolegů však pozornost nezaměřuje pouze na proces jejího vzniku, ale
především na předmětnost výsledného snímku. V instalaci Včela z úhlu
pohledu (2010) autor zvětšil záběr na fotografický papír rozprostřený
do prostoru, který odpovídal původní scéně. Zdánlivě realističtější třídimenzionální fotografie byly ve skutečnosti roztříštěné a rozložené a do
jednotného optického vjemu se spojily pouze z původního úhlu pohledu.
Jindy Kopecký upevnil sekvenci tří momentních fotografií zachycují
bortící se věž z kostek pomocí zapřených latí, jako by latě měly nejen
udržet na stěně snímky, ale i zabránit pádu zobrazené věže. V posledních výstavách bez názvu a Slábnoucí světlo, sílící stín (obě 2011) se
pak autor obrátil k fotografii bez fotoaparátu, když fotografickou
emulzí nanesenou přímo na zeď galerie zviditelnil její vlastní obraz, či
z takřka monochromních fotogramů vytvořil minimalistické objekty.

Další díla ↓ Other works

Václav Kopecký CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Václav Kopecký

Narozen / Born: 1983 Praha
—————————————————————————————
Studia / Education:
2011
Akademie výtvarných umění v Praze, stáž
od 2010
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
2005–2010
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
2009
University of Derby; Faculty of Arts, Design and Technology, GB, stáž
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Praha
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2011
•Fotograf Gallery, Praha
•Invisible Cube, Galerie M.odla, Praha
•Slábnoucí světlo, sílící stín (s P. Baňkou), Entrance Gallery, Praha
2010
•Včela z úlu v pohledu, Galerie Jelení, Praha
•Poznámky k obsahu (s V. Daňhelovou) - Experimentální prostor Školská 28, Praha
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2011
•EXIT, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
•Výstava 2011, Uměleckoprůmyslové museum v Praze
•Začarovaný kruh, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
•Obraz, v němž žijeme, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
/ Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora
•In Optima Forma, Galerie Emila Filly, Ústí and Labem
2010
•Sebrané úvahy, Entrance Gallery, Praha
•One day you will lose it all, 4+4 dny v pohybu, Praha
•Making worlds, Galerie Emila Filly, Ústí and Labem
2009
•Gedanken Zur Revolution - PART03 (Art & Politics), Lipsko, DE
•Tělo, Galerie Starý pivovar, Brno
•Druhá směna, Galerie Armaturka, Ústí nad Labem
—————————————————————————————
www. vaclav.kopecki.com

Monochromy
—2011—fotografie—122 x 102 cm
Monochromes
—2011—photograph—122 x 102 cm

Včela z úlu v pohledu
—2010—analogová fotografie—200 x 250 cm
As Bee Hive Seen It
—2010—analog photograph—200 x 250 cm
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Slovenčina pre žiadateľov o azyl
—2010—videoprojekce, dokumentační materiál—kresby, texty, fotografie—variabilní rozměry
Slovak for Asylum Seekers
—2010—video projection, documentary material—drawings, texts, photographs—dimensions variable

Daniela Krajčová
29≤30

↑ Text by Mira Sikorová-Putišová

This artist’s domain of creation, in addition to painting, installations
and site-specific realisations, are video animations. These short films are
created according to the principles of animated film, and their significant
formative element is an animation, usually in dry pastel or marker. The
video animations are characterised by non-linear plots, often composed
as captured fragments of narratives or stories, and are based on symbolic language. Animations form a distinctive portion of the author’s work,
in which issues of selected social groups are addressed – newcomers
or immigrants living in a cultural environment that is foreign to them
(e.g. the video animations The Length of a Sublease, 2007, and Slovak
for Asylum Seekers, 2009). These are distinctive probes into the closed
communities of these minorities which reflect on the peripeteia of their
subjects in daily life or are a guide to overcoming them. All of them,
however, are permeated by the visible empathy of the author.

Text napsala Mira Sikorová-Putišová

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Doménou v tvorbe výtvarníčky, popri maľbe, inštalácii a site-specific realizáciách, sú videoanimácie. Tieto krátke filmy vznikajú na základe
princípov animovanej filmárskej tvorby, a ich výrazným formotvorným
prvkom je ručná animácia, spravidla suchým pastelom či fixkou. Videoanimácie sa vyznačujú nelinárnym dejom, často krát sú komponované
ako zachytávanie fragmentov rozprávaní či príbehov a postavené sú aj
na reči symbolík. Osobitú časť tvorby autorky tvoria animácie, v ktorých
sa zaoberá problematikou vybraných sociálnych skupín – prisťahovalcov,
resp. imigrantov, žijúcich v kultúrnom prostredí, ktoré im je cudzie (napr.
videoanimácie Dĺžka podnájmu, 2007 a Slovenčina pre žiadateľov o azyl,
2009). Sú osobitými sondami do uzavretých komunít týchto minorít,
reflektujú na peripetie ich jedincov v každodennom živote, prípadne sú
návodom ako ich prekonávať. Zo všetkých však presakuje viditeľná črta
empatie ich autorky.

↓ Other works

Trhovisko Morelos
—2011—animacie—13:06 min
Morelos Market
—2011—animation—13:06 min

Další díla

Daniela Krajčová CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Daniela Krajčová

Narozena / Born: 1983 Žilina
—————————————————————————————
Studia / Education:
od 2009
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, doktorandské studium
2001–2008
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2008–2010
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Bratislava
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2012
•324, Nástupište 1-12, Topolčany
2011
•Frame by Frame (s V. Schubertom), Rakúske kultúrne fórum, Bratislava
2010
•Slovenčina pre žiadateľov o azyl, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava
•Tierra cognita (s Š. Papčom), Bunker, Nitra
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2012
•Lovci v raji, Slovenská národná galéria, Bratislava
2011
•Space (8850m vertical), Krokus Galéria, Bratislava
•Jeune Création Européenne, Montrouge, Paříž, FR
•Essl Art Award 2011, Galéria Médium, Bratislava
•Fade in, PF 01 Galéria, Bratislava
2010
•Lepšie viac ako jeden, Galéria Open, Bratislava
•Nenápadné médium, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava / Východoslovenská galéria, Košice
•Kinetic Image, B2 Galéria, Budapešť, HU
2009
•Jeune Creation, Centre 104, Paříž, FR
•Essl Art Award 2009, Galéria Médium, Bratislava
•Nenápadné médium, Považská galéria umenia, Žilina
—————————————————————————————
www.vimeo.com/krajcova

Cesta domov
—2006—interaktivní instalace—1:00 min
Way Home
—2006—interactive installation—1:00 min
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29 dní
—2012—instalace—kresby—cca 170 x 160 cm
29 days
—2012—installation—drawings—about 170 x 160 cm

Monika Pascoe Mikyšková
29≤30

↑ Text by Katarína Müllerová

Monika Pascoe Mikyšková paints, draws, photographs and creates
objects, imparting her own perception of motifs from the everyday
world, intimacy, or relationship, personal or family experience. Not even
her large-format paintings lack her typical fragile drawing subtlety – an
illustrative quality of sorts. With her changing personal story and life role
(as wife, mother, etc.), the medium and motifs of her work change as
well. In a certain period, drawing became the physically and temporally
most manageable means of artistic communication for her, as well as
offering new possibilities for “acute expression”. In the series of drawings
29 Days, she introduced into her work a time-lapse dimension. Each
drawing is a record of the same object – an armchair draped with a piece
of cloth, a small picture from the household where the author lives and
works. 29 days of “diary” drawings of the same object in pencil on graph
paper approximate the everydayness and routine of life in a household
with children, but are also a testament to the author’s “stolen” time from
her regular responsibilities and her emancipation from the daily cycle.
The series includes one unfinished drawing from the day her second child
was born.

Text napsala Katarína Müllerová

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Monika Pascoe Mikyšková maľuje, kreslí, fotografuje i vytvára objekty,
vypovedajúc o vlastnom vnímaní námetov každodenného sveta, intimity,
či vzťahovej, osobnej alebo rodinnej skúsenosti. Dokonca i jej veľkorozmerné maľby nestrácajú pre ňu typickú krehkú kresebnú subtílnosť, akúsi
ilustratívnu kvalitu. S meniacim sa vlastným osobným príbehom a životnou rolou (ženy, matky, atď.) sa mení i médium a námety v jej prácach.
V určitom období sa pre ňu kresba stáva tým fyzicky a časovo zvládnuteľnejším prostriedkom pre umeleckú komunikáciu a zároveň ponúka
nové možnosti pre „akútne vyjadrenie“. V sérii kresieb 29 dní do svojej
práce uviedla časozberný rozmer. Každá kresba je záznamom rovnakého
objektu – kresla s prehodeným kusom látky, malý obrázok z domácnosti
kde autorka žije a pracuje. 29 dní „denníkového“ zakresľovania rovnakého
objektu ceruzou na milimetrový papier približuje opakovanú každodennosť a rutinu života v domácnosti s deťmi, zároveň však zostáva testamentom „ukradnutého“ času autorky od bežných povinností a vymanenie
sa z kolobehu dňa. Súčasťou série je i jedna nedokončená kresba zo dňa,
kedy sa jej narodilo druhé dieťa.

↓ Other works

To see NY as Berenice Abbott did
—2011—instalace—180 x 150 cm
To see NY as Berenice Abbott did
—2011—installation—180 x 150 cm

Další díla

Monika Pascoe Mykišková CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Monika Pascoe Mykišková

Narozena / Born: 1983 Žilina
—————————————————————————————
Studia / Education:
od 2009
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, doktorandské studium
2009
Oberpfälzer Künstlerhaus – Schwandorf, DE, rezidenční pobyt
2004
Univerzity New Castle Upon Tyne, GB, (stáž)
2001–2007
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Bratislava
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2011
•10 rozdielov medzi fantáziou a realitou bytia, Enter galéria, Bratislava
2010
•Ani teraz, ani potom, Soga galéria, Bratislava
2009
•Monika Pascoe Mikyšková, Bonjour-Apollo, Bratislava
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2012
•Maľba jako šperk, šperk ako maľba, Galéria Médium, Bratislava
2011
•Septembrový zber, Galerie Caesar, Olomouc
•Drawing as thinking, Galerie U Dobrého pastýře, BKC, Brno
•Octomeron, Fru Fru Gallery, Bratislava
2010
•Drawing as thinking, Galéria Médium, Bratislava
•Interwiev, Nitrianská galéria, Nitra
2009
•Donumenta, Städtische Galerie, Řezno, DE
•Art Stays, Miheličova Gallery, Ptuj, SI
•Plus-mínus XXI, Dom umenia, Bratislava
•SND-výstava pre reprezentačné sály, Bratislava
•Tranzit Martin Bratislava, Turčianská galéria, Martin
—————————————————————————————
www.monikamikyskova.com

Platónovo dedičstvo
—2011—fotografie—dřevený rám, sklo—90 x 120 cm
Plato’s Legacy
—2011—photograph—wooden frame, glass—90 x 120 cm

Berg
—2012—site specific instalace
Berg
—2012—site-specific installation

Oldřich Morys
29≤30

Oldřich Morys’s early works still straddled the borderline of classic
sculpture and object. As a student of Jan Ambrůz at Brno’s Faculty of
Fine Arts, he is close to natural materials, large scales and actions in
landscape. He has worked with tree trunks, from which he carved out
spatial structures or – by contrast – cut out an entire tree from “3-D” to
a flat surface. On another occasion, he took issue with the nature of the
material: He created wooden objects that behaved like a gelatinous mass
when manipulated, and cast an object from the sawdust of a twig in the
shape of the original. In 2011 when he finished school, an unexpected
breakthrough came in his work: By layering found material, he began to
create ephemeral sculptures and unstable installations. He often obtains
material from the people he meets – whether asking them to empty their
pockets or to donate something from their household. In parallel to this,
he creates geometric objects that can be variously unpacked in space;
sometimes he combines these two approaches. The backdrop for his
interest in “things” is ontological, ethical and ecological. He reacts intuitively to a world overfilled with refuse and useless things; he sensitively
glosses the relativity of the human need to own. Oldřich’s works have
several conceptual relatives on the Czech scene: He is associated with
Eva Koťátková in layering, with Dominik Lang in work with the exhibition
space, and with Jiří Kovanda in poor material, inconspicuousness and
ordinariness. Even though his approach is spontaneous and non-speculative, he is among the authors for whom the definition of a “hybrid
sculpture” – first demonstrated here by the exhibition Form Follows…
Risk (2007) – would apply.

Text napsala Terezie Nekvindová

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Rané práce Oldřicha Moryse vznikly ještě na pomezí klasického
sochařství a objektu. Jako žák Jana Ambrůze z brněnské FaVU má blízko
k přírodním materiálům, velkým měřítkům a akcím v krajině. Pracoval
s kmeny stromů, z nichž vyřezával prostorové struktury, nebo naopak
celý strom seřízl z „3D“ do plochy. Jindy polemizoval s povahou materiálu:
vytvořil dřevěné objekty chovající se při manipulaci jako rosolovitá hmota
nebo z pilin nalezené větvičky odlil objekt ve tvaru původní předlohy.
V roce 2011, kdy školu absolvoval, přišel v jeho tvorbě nečekaný zlom:
vrstvením nalezeného materiálu začal vytvářet pomíjivé sochy a vratké
instalace. Materiál často získává od lidí, které potkává: ať už je požádá
o vyprázdnění obsahu kapes nebo o věnování něčeho ze své domácnosti.
Paralelně k tomu tvoří geometrické objekty, které se mohou variabilně
rozkládat do prostoru; někdy tyto dva postupy kombinuje. Pozadí jeho
zájmu o „věci“ je ontologické, etické i ekologické. Intuitivně reaguje
na přeplněnost světa odpadky a zbytečnostmi, citlivě glosuje relativnost lidské potřeby vlastnit. Morysovy práce mají na české scéně hned
několik myšlenkově příbuzných autorů: s Evou Koťátkovou se stýkají
ve vrstvení věcí, s Dominikem Langem v práci s výstavním prostorem,
s Jiřím Kovandou v chudém materiálu, nenápadnosti a obyčejnosti. I když
je jeho přístup spontánní a nespekulativní, patří mezi autory, na něž by
platila definice „hybridní sochy“, u nás poprvé ukázané výstavou Forma
následuje… risk (2007).

↑ Text by Terezie Nekvindová

014

↓ Other works
Další díla

↓ Oldřich Morys CV and exhibitions
Životopis a výstavy Oldřich Morys

Narozen / Born: 1983 Frýdek-Místek
—————————————————————————————
Studia / Education:
2008–2011
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
2003–2008
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works:
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2012
•Okno za okno, Galerie Umakart, Brno
•Pěkná blbost, Dům umění, Opava
2011
•Soused, Galerie Jelení, Praha
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2012
•StartPoint Selection, Galerie výtvarného umění, Cheb
•Houština, Armaturka, Ústí nad Labem
2011
•StartPoint, Wannieck Gallery, Brno
•Abeceda diplomanta, Dům umění města Brna, Brno
•Jiný pohled, Důl Michal, Ostrava
•Obyčejné věci, Svatojánská věž, Frýdek-Místek
2010
•USAS2/2, Malá Amerika, Brno
•Sochy v zahradě, Květná zahrada, Kroměříž
•Salon Chvění, Galerie pod svícnem, Frýdek-Místek
•COMO?, Gallery de bellas artes, Cuenca, ES
2009
•Nic na odiv, Kateřinská zahrada, Praha
•USAS2, Malá Amerika, Brno
•Figurama 2009, Praha, Bratislava, Brno
•Salon SLAST, Galerie pod svícnem, Frýdek-Místek
•On Trees, v lese, Václavovice u Frýdku-Místku
•Before End, Philchuck, Seattle, USA
—————————————————————————————
www.oldrichmorys.com

Houština
—2011—instalace—variabilní roměry
Spinney
—2011—installation—dimensions variable

Soused
—2011—pohled do instalace v Galerii Jelení, Praha
Neighbor
—2011—installation view in Jelení Gallery, Prague
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Bez názvu (sloup)
—2012—dřevo, plech—3 ks 185 x 30 x 50, 50 x 50 x 50, 62 x 32 x 20 cm
Untitled (Column)
—2012—wood, sheet metal—3 pcs 185 x 30 x 50, 50 x 50 x 50, 62 x 32 x 20 cm

Filip Smetana
29≤30

↑ Text by Jiří Ptáček

Filip Smetana’s cyclical returns to sculpted objects suggest that the
theme of sculpture plays a fundamental role in his conceptual work.
Recently, this was projected into the creation of several large indoor
realisations, mostly columns. Their minimalist aesthetics has served
as a means for linking the object and architecture. In his first design,
Smetana was interested in finding a way to restore equilibrium between
the sculpted and architectural forms. In his second design – and here
we approach the objects at Zlín Youth Salon – he applied destabilising
elements to columns, specifically by deconstructing their supporting
function in a refined manner.
Citing the minimalist sculptures of John McCracken, he arrived at
a composition of three black blocks with a white base. He let the blocks
burn, however, and then modified the surface. The result is a sort of
disrupted precision, deviating from geometric perfection as a result of the
element of fire. While the final form elicits the impression of the intended
design, underneath the paint there remains a record of destruction. This
leads me to the conviction that in addition to post-minimalist combinatorics, Smetana’s goal is also to impact mental layers outside the bounds
of rational awareness.

Text napsal Jiří Ptáček

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Cyklické návraty Filipa Smetany k sochařským objektům naznačují,
že v jeho konceptuální práci sehrává sochařské téma zásadní úlohu.
V poslední době se promítlo do vzniku několika rozměrných realizací
v interiéru, především sloupů. Minimalistická estetika v nich posloužila
jako prostředek vhodný k provázání objektu a architektury. V prvním
plánu se Smetana zajímal o způsob, jak nově nastolit rovnováhu mezi
sochařskou a architektonickou formou. V druhém plánu, a tím se blížíme
k objektům na Zlínském salonu mladých, u sloupů uplatňoval destabilizující prvky, konkrétně rafinovaně zpochybňoval jejich podpůrnou funkci.
Ke kompozici tří černých kostek s jedním bílým podstavcem došel
citací minimalistických soch Johna McCrackena. Kostky ale nechal ohořet
a pak povrchově upravil. Výsledkem je jakási narušená jednoznačnost,
odchylka od geometrické dokonalosti způsobená živlem. Konečná úprava
sice vzbuzuje dojem zamýšleného designu, pod nátěrem je ale přece jen
záznam destrukce. To mě vede k přesvědčení, že kromě postminimalistické kombinatoriky je Smetanovým cílem působit na psychické vrstvy
za hranicí racionálního vědomí.

Další díla ↓ Other works

Filip Smetana CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Filip Smetana

Narozen / Born: 1983 Praha
—————————————————————————————
Studia / Education:
od 2006
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
2011
Akademie výtvarných umění v Praze, stáž
2004–2005
Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická, Praha
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Praha, Vrané nad Vltavou
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2011
•Sloupy a drahé kamení, Galerie Laboratorio, Praha
•Architektovo břicho (s I. Grosseovou a M. Smetanou), Galerie Kostka, MeetFactory, Praha
2010
•CMYK (s K. Hládekovou), Galerie mladých, BKC, Brno
2009
•Recept, Galerie 207, Praha
•Matěj a Filip Smetanovi: Schody vedoucí do nikam / Off – road (s M. Smetanou),
Galerie Benzinka, Slaný
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2011
•Houština & Studie -Skica – Model , Galerie Armaturka, Ústí nad Labem
•Idiom, Salon Daguerre, Brno
2010
•White Papers, Galerie Entrance, Praha
•Limity těla, Galerie Národní technické knihovny, Praha
2009
•Setting for Production, P 38 Gallery, Lucca, IT
•Revised Edition, GUM studio, Carrara, IT
•5. Zlínský salon mladých (součást expozice M. Smetany), KGVU, Zlín
•Bodejť (součást expozice L. Hájka), Galerie mladých, BKC, Brno
—————————————————————————————
http://plant.ffa.vutbr.cz/~xvsmetanaf

Bez názvu (Interpretace Josefa Lady)
—2009—objekt—drevotříska, autolak—200 x 200 cm
Untitled (the Interpretation of Josef Lada)
—2009—object—fiberboard, car paint—200 x 200 cm

Bez názvu (ohořelý sloup)
—2011—objekt—dřevo—400 x 180 x 180 cm
Untitled (Charred Column)
—2011—object—wood—400 x 180 x 180 cm
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Sebezpyt
—2011—lepenka, alumatol, reflexol—150 x 100 cm
Self-scrutiny
—2011—cardboard, reflective bitumen sealants—150 x 100 cm

Vojtěch Skácel
29≤30

↑ Text by Martin Beníček

The work of Vojtěch Skácel has a wide scope – from classic painting
or sculpture, to installations, projections, land art and performance. His
catalogue sheet refers to more than 450 works. Typical for his work
is a sort of art without compromises; he does not create just for the
gallery environment, but sees a place for his “art” practically everywhere
around us. Stated succinctly, he engages the conflict between the
human environment (the city) and nature, while drawing attention to
situations that are “normal” for most of us, but after his action, intervention, documentation or transfer of elements to the canvas/panel/
wall… there is a greater awareness of the given changed state of things.
He summarises his activities under the name “Green studio” – greenery
is above everything. Nature thus becomes an open and endless atelier
– branches, wood, stumps are not just sources of inspiration but also
the material itself. He understands nature as culture; for him, a primeval
forest is a work of art. On the other hand, he does not resist working
with quite technical media, such as asphalt-coated pasteboard. For me,
another aspect of Skácel’s work is of interest as well – a sort of artistic poetry which is expressed with irony in names: Green is Better than
Concrete, Green is Gold, Global Shaman… In any case, Vojtěch Skácel
is among the most expressive exponents of Zlín’s young artistic world.

Text napsal Martin Beníček

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Tvorba Vojtěcha Skácela má široký záběr. Od klasické malby či sochy
přes instalace, projekce, land-art až po performance. Jeho katalogový
list odkazuje na více než 450 prací. Pro jeho tvorbu je typické jakési
umění bez kompromisů, vidí místo pro svůj „art“ prakticky všude okolo
nás, netvoří jenom pro galerijní prostředí. Ve stručnosti řečeno se
zabývá rozporem mezi lidským prostředím (městem) a přírodou, přičemž
upozorňuje na situace, které jsou pro většinu z nás „normální“, ale po jeho
akci, zásahu, dokumentaci či převedení skutečnosti na plátno /desku/
stěnu… dochází k silnějšímu uvědomění si daného změněného stavu věcí.
Svoje aktivity shrnuje pod název „Green studio“, zeleň je nade vše. Tak
se příroda stává otevřeným a nekončícím ateliérem, větve, dřevo, pařezy
jsou nejenom zdroje inspirace, ale i samotným materiálem. Chápe přírodu
jako kulturu, prales je pro něj umělecké dílo. Na druhou stranu se nebrání
pracovat s naprosto technickými médii, např. s asfaltovou lepenkou.
Pro mě je zajímavý ještě jeden aspekt Skácelovy tvorby, a to jakési
výtvarné básnictví, které se projevuje ironicky v názvech: Green is better
than beton, Green is Gold, Global Šaman,… V každém případě Vojtěch
Skácel patří mezi nejvýraznější představitele zlínského mladého výtvarného světa.

Další díla ↓ Other works

Vojtěch Skácel CV and exhibitions
Životopis a výstavy Vojtěch Skácel ↓

Narozen / Born: 1983 Gottwaldov
—————————————————————————————
Studia / Education:
2008–2010
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
2008
Accademia di Belle Arti, Lecce, IT
2004–2007
Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Zlín, Kroměříž
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2011
•LANDeSCAPE, Photogether Gallery, Zlín
2010
•Příjemná zpráva, Městské divadlo, Zlín
•Green is Gold, U Pštrosa, Zlín
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2011
•Ty, Galerie 77, Kroměříž
•Online arts festival 3.0, www.emyan.org
•Sladkovského stěna, Týden improvizace, Olomouc
2010
•Delta festival experimentálního filmu a videoartu, Slovensko
2009
•Kontejnery umění II., Praha
•Mag 09 – výstava diplomových prací, Galerie Brno, Brno
•Strabag Artaward international, 10 finalistů za ČR, Vídeň, AT
•Kontejnery umění, Brno
—————————————————————————————
www.artmajeur.com/vojtechskacel

Global šaman
—2011—asfalt, lepenka, balizol—210 x 90 cm
Global šaman
—2011—asphalt, cardboard, polystyrene foam—210 x 90 cm

Není čas spěchat
—2011—asfalt, lepenka, balizol—100 x 90 cm
There Is No Time to Rush
—2011—asphalt, cardboard—polystyrene foam—100 x 90 cm

Never Tramping story
—2012—fotografe, papír, dřevo—400 x 200 cm
Never Tramping Story
—2012—photograph, paper, wood—400 x 200 cm

Michaela Spružinová
29≤30

In her creative work, Michaela Spružinová interconnects art and
design in an interesting manner. This inclination was obvious already
during her studies, and continues to be a dominant feature of her work.
We find interconnection of the areas of art and applied art or design,
for example, in her cycles of engraved and embroidered drawings, which
combine more or less effete material (laminate, fibreboard) with a classic
pattern of folkloric embroideries or glass engravings. This was also applied
in her work in recent years, in which the author systematically elaborates the topic of tramping (as is demonstrated by her participation in the
exhibition Spare Time. Utopias on the Verge of Commonness at Veletržní
Palace in 2011, among others). In this chapter of the author’s work, for
example, we encounter hanging birch plates on which instead of deer
and other forest spectacles or mounted trophies we discover portraits
of prominent Czech designers (Michal Froněk, Maxim Velčovský, Jiří
Pelcl, Jan Čapek and others). Moreover, these plates are combined in
the installation with blackened mess tins, on the bottoms of which are
hidden engraved recipes for good design. We find similar approaches in
other projects, in which the author traces the most varied log structures
and simple shelters, or promotes tramping itself in the form of a billboard
campaign in which she combines photographic documentation of tramp
“mingling” with unsophisticated slogans.
Michaela Spružinová’s works often borders on kitsch. The oscillation
between effeteness, human creativity, art and design is a source of
tension and humour. It is also a game into which the viewer is delighted
to enter.

Text napsala Vendula Fremlová

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Michaela Spružinová, propojuje ve své tvůrčí činnosti zajímavým
způsobem umění a design. Tato inklinace byla patrná již za dob studií
a stále je dominantním rysem její tvorby. Propojování oblastí umění a užitého umění či designu nalezneme například v cyklech rytých a vyšívaných
kreseb, které kombinují víceméně úpadkový materiál (laminát, sololit)
s klasickým vzorem folklórních výšivek nebo sklářských rytin. Uplatňuje
se i v tvorbě z posledních let, ve které autorka systematicky zpracovává
tematiku trampingu (jak dosvědčuje kromě dalších výstav i její účast na
výstavě Volný čas. Utopie na hranicích všednosti ve Veletržním paláci
v roce 2011). V této kapitole autorčiny tvorby se setkáváme např. se
závěsnými březovými plackami, na nichž místo jelenů a jiných lesních
výjevů či přimontovaných trofejí objevujeme portréty předních českých
designérů (Michal Froněk, Maxim Velčovský, Jiří Pelcl, Jan Čapek a další).
Tyto placky byly navíc v instalaci kombinovány s očouzenými ešusy, které
na svém dně skrývaly vyryté recepty na dobrý design. Obdobné postupy
nacházíme v dalších projektech, v nichž autorka mapuje nejrůznější
srubové stavby a jednoduchá přístřeší nebo propaguje samotný tramping
formou billboardové kampaně, v níž kombinuje fotodokumentaci trampských „potlachů“ s naivizujícími slogany.
Díla Michaely Spružinové často balancují na hranici kýče. Oscilace
mezi úpadkovostí, lidovou tvořivostí, uměním a designem je zdrojem
napětí a vtipu. Je také hrou, na kterou divák rád a s potěšením přistoupí.

↑ Text by Vendula Fremlová
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Další díla ↓ Other works

Michaela Spružinová CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Michaela Spružinová

Narozena / Born: 1983 Děčín
—————————————————————————————
Studia / Education:
2009–2010
Outlet Gallery Istanbul, TR
2008
Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem, IL
2008–2010
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
2004
Pécsi Tudományegyetem, HU
2002–2008
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Ústí nad Labem
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2011
•Prkna, Art Galerie, Zlín
2010
•Ilegální turistika, Galerie Koridor, Ústí nad Labem
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2012
•Tři české zdroje pro současné sklo, Galerie Ernsting Stiftung Alter Hof Herding
Coesfeld, DE
2011
•Hmota Barva Světlo, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice
•Volný čas, Utopie na hranicích všednosti, Národní galerie v Praze, Praha
•Správný tramp nebyl nikdy v lese, Moving Station, Plzeň
2010
•Ilegální turistika, Galerie Koridor, Ústí nad Labem
•Nebuď srab buď tramp, Billboart Gallery Europe, Ústí nad Labem
•Krajina romantická, Galerie Rampa, Ústí nad Labem
•Na okraji zájmu, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
•Krajina Sociální, Galerie Rampa, Ústí nad Labem
2009
•Mini UB, Galerie Vltavín, Praha
•My cup of tea, Galerie AVU, Praha
•Narušeno, Galerie Kotelna, Říčany
•Selection 11.1 a Kotec & Friends, Galerie Václava Špály, Praha

Bivak
—2011—kresba na papíře—59 x 84 cm
Bivouac
—2011—drawing on paper—59 x 84 cm

Celta
—2011—kresba na papíře—59 x 84 cm
Tarpaulin
—2011—drawing on paper—59 x 84 cm
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Sterilita
—2010—umyvadlo—včelí vosk
Sterility
—2010—basin—wax

Nina Šošková
29≤30

↑ Text by Mira Sikorová-Putišová

The author’s activities take place in two spheres. The first is work
in the area of objects and installations, in which she reflects mainly on
issues of corporeality and the latent presence of the body. They are also
characterised by considerations of the corporeal identity of the individual, which tends to be accented by the use of organic or biological
materials. These works usually have a symbolism of polarity, e.g. the
material used vs. the given space of the installation, and they contain
a conflict of individual consideration – reflection through the self, and an
attempt at a more global sociological concept. An interest in the presence
of the individual in a specific space and the traces he leaves behind in it
is also typical for the other sphere of her work. These are interventions
into selected public spaces and are reactions to the relevant use of the
given locality in connection with its character or genius loci. These issues
have motivated the artist to organise Medzicentrum workshops and to
establish a gallery for presenting art in public spaces – Outdoor gallery.

Text napsala Mira Sikorová-Putišová

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Aktivity autorky sa pohybujú v dvoch sférach. Prvou je tvorba
v oblasti objektov a inštalácií, v ktorých reflektuje najmä problematiku
telesnosti, resp. latentne prítomného tela. Charakterizuje ich aj uvažovanie o telesnej identite jedinca, ktoré býva akcentované používaním
organických alebo biologických materiálov. Tieto diela spravidla disponujú polaritnými symbolikami: použitý materiál vs. daný priestor inštalácie, a je v nich prítomný stret individuálneho uvažovania – reflektovania
problematiky cez vlastné ja, spolu so snahou o jej globálnejšie - sociologické poňatie. Záujem o prítomnosť jedinca v konkrétnom mieste a stôp,
ktoré v ňom zanecháva, je typický i pre druhú sféru jej tvorby. Sú to intervencie do vybraných verejných priestorov a sú reakciami na relevantné
využívanie danej lokality v súvislosti s jej charakterom či geniom loci. Ich
problematika výtvarníčku iniciuje aj k organizovaniu workshopov Medzicentrum a k založeniu galérie na prezentáciou umenia vo verejnom priestore – Outdoor gallery.

Další díla ↓ Other works

Nina Šošková CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Nina Šošková

Narozena / Born: 1983 Žilina
—————————————————————————————
Studia / Education:
od 2009
Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, doktorandské studium
2010–2011
Akademie výtvarných umění v Praze, doktorandská stáž
2003–2009
Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Žilina
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2011
•Konzum alebo inak lepší holub v hrsti ako vrabec na streche, Outdoor Gallery, Nitra
•Biely sex, Považská galéria umenia, Žilina
2010
•Relax (out- in), Outdoor Gallery, Nitra
•Život v... , medzicentrum 2010, Banska St a nica, Banská Štiavnica
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2011
•Bez zbytočných rečí, Nitrianska galéria, Galéria mladých, Nitra
•Situace 4., Galerie Pavilon, Praha
•Koncentrát IV., Galerie Chemistry, Praha
2010
•V tichosti, Galéria Frame, Bratislava
•Paralely, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Uherské Hradiště
•Hry s umením, Forma v časopriestore, Tatranská galéria, Poprad
•Prostor Z(i)lin(a), KGVU, Zlín
—————————————————————————————
www.ninasoskova.sk
www.outdoorgallery.sk

Biely sex
—2009—instalace—podstavec, vana, obkládačky, ultrafialové žárovky—110 x 300 x 178 cm
White Sex
—2009—installation—base, bath, tiles, ultraviolet light bulb—110 x 300 x 178 cm
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Arena Reload
—2009—kombinovaná technika—laminát, dřevo—7 x 101 x 23 x 78 cm
Arena Reload
—2009—mixed media—fiberglass, wood—7 x 101 x 23 x 78 cm

Štefan Papčo
29≤30

↑ Text by Daniela Čarná

Štefan Papčo’s work, in which he ties together a sense for sculpture
with the experience of an active mountain climber, is preciously
authentic. He confronts extreme, “existential” situations in the field
with the close and pre-defined gallery environment, and shifts them
into the equally adventurous visual language of sculpture, installation
and video, with interactive crossovers toward the viewer. Among the
several presentations of his site-specific projects reacting to a specific
space, Bivouac (2008) occupies a central place. Originally an online
video recording of a processual land-art installation – of real “bivouacking” of a wooden sculpture on Lomnický Peak in the High Tatras, and in
Jøssingfjord, Norway – it is a significant contribution addressing contemporary questions about the development of sculpture, and an indication
of its possible direction.

Text napsala Daniela Čarná

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Tvorba Štefana Papča, v ktorej prepája sochárske cítenie so skúsenosťou aktívneho horolezca, je vzácne autentická. Extrémne, „existenciálne“ situácie v teréne konfrontuje s uzavretým a preddefinovaným
galerijným prostredím a posúva do rovnako dobrodružného vizuálneho
jazyka sochy, inštalácie a videa, s interaktívnymi presahmi smerom
k divákovi. Medzi viacerými prezentáciami jeho site-specific projektov
reagujúcich na konkrétny priestor má svoje ťažiskové miesto projekt
Bivak (2008). Pôvodne online prenášaný videozáznam procesuálnej, land
artovej inštalácie - reálneho „bivakovania“ drevenej sochy na Lomnickom štíte vo Vysokých Tatrách a v Nórskom Jossingfjorde je výrazným
príspevkom k aktuálnym otázkam vývoja sochárstva a naznačením jeho
možného smerovania.

↓ Other works

Moréna
—2010—site specific instalace—překližka, Mirbachov palác, GMB—1300 x 700 x 300 cm
Moraine
—2010—site-specific installation—plywood—Mirbach Palace, GMB—1300 x 700 x 300 cm

Další díla

↓ Štefan Papčo CV and exhibitions
Životopis a výstavy Štefan Papčo

Narozen / Born: 1983 Ružomberok
—————————————————————————————
Studia / Education:
2001–2007
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2005–2006
Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona, ES
2004–2005
Faculdade de Belas Artes, Universidade do Porto, PT
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Bratislava, New York, Ružomberok
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2012
•Skála, Galerie Die Aktualität des schönen…, Liberec
2010
•Moréna, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava
•Terra Cognita (s D. Krajčovou), Nitrianska galéria – Bunker, Nitra
2009
•Skrotená Hora, Galerie Pavilon, Praha
•TATRAverzia, Pôvodná elektráreň LYSE, Florli, NO
•Double Fall, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2012
•Nulté Roky, Slovenské umenie 1999–2011, MODEM Centre for Modern and Contemporary Arts,
Debrecén, HU
•Jeune Création Européenne, Bienále súčasného umenia, Klaipeda Exhibition Hall, Klaïpeda, LT
/Kunsthaus Hamburg, Hamburg, DE / Galéria mesta Bratislavy, Bratislava
2011
•Otvorené štúdio, Dumbo Arts Festival, New York, USA
•Mapy I, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava
•Mapy II, Slovenská národná galéria, Bratislava
•Odzbrojujúci, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava
•Jeune Création Européenne, Bienále súčasného umenia, La Fabrique, Paříž, FR
•Nulté Roky, Slovenské umenie 1999 – 2011, Považská galéria umenia, Žilina
/ Dom umenia, Bratislava
•Pleso, MeetFactory, Praha
•Bez zbytočných rečí, Nitrianska galéria mladých, Nitra
2010
•Finalisti ceny Oskara Čepana, Galéria Médium, Bratislava
•Očami (NE) VIDITEĽNÉ, Reflexia kresťanstva v súčasnom umení, Dom umenia, Bratislava
•11 zastavení, Klarisky, Bratislava
2009
•Jeune Création Européenne, CENTQUATRE Paris, Paříž, FR
•MODEL, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava
•Místo, kde se poplácává po zádech, kde se roní slzy…, Šalounova vila, Praha
•TBD Kingdom, Galéria Médium, Bratislava
•Atlantis/ Hiden histories, new identites, Open Gallery, Bratislava
•1st Danube Biennale, Meulensteen Museum Danubiana, Čuňovo
—————————————————————————————
www.stefanpapco.com

Bivak
—2008-2011—site specific instalace—dřevo—140 x 60 x 60 cm—video—5:00 min
Bivouac
—2008-2011—site-specific installation—wood—140 x 60 x 60 cm—video—5:00 min
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Krajinka (pole s posiatymi šípkami, Kyjov, Malý a Veľký Senderov atď.)
—2012—olej, uhel, olejový pastel na sololitu—170 x 138 cm
Landskape (Field with Rose Hips, Kyjov, Malý a Veľký Senderov etc.)
—2012—oil, charcoal, crayon on fiberboard—170 x 138 cm

Jarmila Sabová
28≤30

↑ Text by Daniela Čarná

The paintings of Jarmila Džuppová, an exponent of the Košice artistic scene, combine mundane and seemingly banal images of everyday
life, which she changes into a recording of a unique and unrepeatable moment – a photographic snapshot frozen in time. They take the
form of the author’s diary, leading to a rediscovered world seen from
a child’s perspective. The recorded themes become ornaments against
a monochromatic background, but do not slip exactly into the area of
decorativism. Džuppová develops individual themes in cycles, but does
not present them in the form of a story. She works with an excerpted
detail, deliberately leaving the pictorial plot unresolved, with a certain
truncation, incompleteness, and supported by the use of a base material
which is often “provisional” fibreboard.

Text napsala Daniela Čarná

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Maľby Jarmily Džuppovej, predstaviteľky košickej výtvarnej scény,
v sebe prepájajú všedné a zdanlivo banálne obrazy každodennosti, ktoré
mení na záznam jedinečného a neopakovateľného okamihu, fotografickej momentky zastavenej v čase. Sú svojskou formou denníka autorky,
vedúce do znovuobjaveného sveta videného z perspektívy dieťaťa.
Plošne zaznamenávané témy na monochromatickom pozadí sa stávajú
ornamentmi, neskĺzavajú však čisto do roviny dekorativizmu. Jednotlivé
témy Džuppová rozvíja v cykloch, no nepredkladá ich formou príbehu.
Pracuje s vyňatým detailom, obrazový dej vedome ponecháva nedopovedaný, v istej torzovitosti, nedokončenosti, podporenej aj používaným
podkladovým materiálom, ktorým je najčastejšie „provizórny“ sololit.

Další díla ↓ Other works

Jarmila Sabová CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Jarmila Sabová

Narozena / Born: 1984 Michalovce
—————————————————————————————
Studia / Education:
2002–2010
Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Michalovce
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2012
•Ponačínané obrazy, Vihorlatské osvetové stredisko, Humenné
2011
•Klavír podľa vzoru dub, Zemplínske osvetové stredisko, Michalovce
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2011
•30 let galerie Půda, Český Těšín
•Nulté roky, Dom umenia, Bratislava
•Odzbrojujúci, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava
2010
•Factory A 22, Východoslovenská galéria, Košice
•Maľba po maľbe, Slovenská národná galéria, Bratislava
•Útek Jarmily Džuppovej a Mikuláša Podprockého, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava
2009
•Tri grácie, Stanica Žilina-Záriečie, Žilina
•Natureal, Galéria Krokus, Bratislava
•Cena Oskára Čepana, Galéria Medium, Bratislava

Slávnosť
—2009—olej na sololitu—138 x 86 cm
Celebration
—2009—oil on fiberboard—138 x 86 cm

Okyptená lipa a ikonka s pohužvaným krížikom
—2010—olej na sololitu—138 x 86 cm
Trimmed Lime and Icon with Deformed Cross
—2010—oil on fiberboard—138 x 86 cm
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Taneček
—2009—video—3:37 min
Dance
—2009—video—3:37 min

Ester Geislerová Kadlecová
28≤30

↑ Text by Terezie Nekvindová

Ester Kadlecová-Geislerová’s work concerns the medium of film,
whether as a topic, or the use of sets or actors, or at least a professional execution – the components of which are a screenplay and post-production. In her videos and photographic cycles, she examines – piece
by piece – the relatively small space around her. Already in Love Manual
(2004), with which she applied to school, she was interested in interpersonal relationships. She aims in particular at herself or at her own family.
She is not afraid to show intimacy, whether in the form of frustration and
doubt (Balls, 2010) or guilelessness and humour (Little Dance, 2008).
She often uses her own body or shifts to other identities. She finds her
themes inside the artistic scene as well: She photographs herself nude in
daring poses in a garden environment in order to formally link the works
of the two artists whose ateliers she visited (They Taught Me, 2011); to
follow her teachers she employs a private detective (Follower, 2010),
and she has the statements of members of an artistic group dubbed
with the famous voices of action film heroes (Reality, 2007). Her works
are tools of her own search and a certain form of therapy, but at the
same time they are also a critical reflection of the world of art and the
artist’s position in it.

Text napsala Terezie Nekvindová

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Ester Kadlecová-Geislerová se svými pracemi dotýká média filmu, ať
tématem, užitím kulis či herců, nebo alespoň profesionálním provedením,
jehož součástí je scénář a postprodukce. Ve videích nebo fotografických
cyklech ohledává kousek po kousku relativně malý prostor kolem sebe.
Už v Láskopříručce (2004), s níž se na školu hlásila, se zajímala o mezilidské vztahy. Cílí zejména na sebe samu nebo na vlastní rodinu. Nebojí se
ukázat intimitu, ať v podobě frustrace a pochybností (Koule, 2010), či
bezelstnosti a humoru (Taneček, 2008). Často používá vlastní tělo nebo
přechází do dalších identit. Svá témata nachází i uvnitř umělecké scény:
fotí se nahá v odvážných pózách v prostředí zahrady, aby formálně
propojila díla dvou umělců, jejichž ateliéry navštěvovala (Učili mě, 2011),
na sledování své pedagožky najme soukromého detektiva (Sledovačka,
2010) nebo výpovědi členů umělecké skupiny nechá předabovat známými
hlasy hrdinů akčních filmů (Reality, 2007). Její práce jsou nástrojem
vlastního hledání i určitou formou terapie a zároveň kritickou reflexí světa
umění a pozice umělce/umělkyně v něm.

Další díla ↓ Other works

Ester Kadlecová Geislerová CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Ester Kadlecová Geislerová

Narozena / Born: 1984 Praha
—————————————————————————————
Studia / Education
2004–2005, 2009–2012
Akademie výtvarných umění v Praze
2007–2008
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Praha
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2011
•Béčko, 4+4 Dny v pohybu, ÚLUV, Praha
•Miluji Tě, ale už mi neříkej, že mám velkou hlavu!, GAVU, Praha
2010
•Videocamp, Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora
•Sex extrémně líbezný, Galerie XXL, Louny
2009
•Videocamp, Praha

Mauthausen
—2004—fotografie
Mauthausen
—2004—photograph

Reality
—2007—video
Reality
—2007—video

Pet Theory
—2012—C-print—50 x 70 cm
Pet Theory
—2012—C-print—50 x 70 cm

Katarína Hládeková
28≤30

Katarína Hládeková studied in the painting atelier of Petr Kvíčala at
Brno’s Faculty of Fine Arts. Since that time, she has been creating three-dimensional models, information schemata, photographic documentation and accompanying pictorial legends for specific works. At first
sight, her work can be reminiscent of the production of an architecture
or film animation studio based on the materials she uses – white paper
and its related derivates.
Thematically, this author ranges between personal anamnesis and
societal utopia. For the first time after a long pause, and in a different
form, she documented the house of her grandparents’ birth – the place
where she grew up and where that majestic yet simple wooden table
stood. In Model Situation, created in 2010 for City Gallery Prague, she
presented a utopian architecture of galleries based on the descriptions or
wishes of several solicited artists.
In her imaginary landscapes and architectural studies, Katarína makes
thorough use of the change of scale – with all the possibilities, limitations
and meanings which this offers. The presentation of her models oscillates
somewhere between a scenographic and museum principle of framing;
this always requires a certain distance from the actual detail of the object,
from its somewhat disagreeable materialisation of domestic character, or
at least welcomes the possibility of changing the viewer’s perspective.

Text napsal Michal Pěchouček

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Katarína Hládeková absolvovala v malířském ateliéru Petra Kvíčaly
na brněnské FAVU. Od dob studií vytváří trojrozměrné modely, informační
schémata, fotodokumentaci nebo jakési doprovodné obrazové legendy
ke konkrétní práci. Její tvorba může na první pohled připomínat spíše
produkci architektonického nebo filmového animačního studia, čemuž
odpovídá i používaný materiál – bílý papír a jeho příbuzné deriváty.
Tematicky se tato autorka pohybuje někde mezi osobní anamnézou
a společenskou utopií. Nejdříve po delší dobu a různou formou dokumentovala vzpomínku na rodný dům svých prarodičů – místo, kde vyrůstala
a kde stál ten majestátně působící, a přitom jednoduchý dřevěný stůl.
V Modelové situaci, vytvořené pro GHMP v roce 2010, představila
utopickou architekturu galerií na základě popisů či přání několika oslovených umělců.
Katarína ve svých imaginárních krajinách nebo architektonických
studiích důsledně využívá změnu měřítka se všemi jeho možnostmi,
omezeními a významy. Prezentace jejích modelů osciluje někde mezi
scénografickým a muzeálním principem rámování, vždy se tu přísně
vyžaduje určitý odstup od samotného detailu objektu, jeho trochu
protivné materializace domáckého charakteru, nebo se vítá aspoň
možnost změněného pohledu diváka.

↑ Text by Michal Pěchouček
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↓ Other works
Další díla

Katarína Hládeková CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Katarína Hládeková

Narozena / Born: 1984 Košice
—————————————————————————————
Studia / Education:
2008–2010
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
2003–2008
Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach
2005
Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie, Krakov, PL, stáž
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Brno
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2012
•Najlepšie veci sú vždy na hornej poličke, Galéria Petra Michala Boháňa, Liptovský Mikuláš
2011
•Nejdřív velké svetlo, pak ohromná rána (s A. Balážovou), Vitrína Deniska, Olomouc
2010
•CMYK (s F. Smetanou), Galerie mladých, BKC, Brno
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2011
•Co jsem dělal(a) o prázdninách, Galerie ARS, Brno
•Studie, skica, model, Galerie Rampa, Ústí nad Labem
•Být v krajině a malovat ji podle fotky, zámek Mikulov
•Po Skú3, Východoslovenská galéria, Košice
•Skúter III Bienále mladého umenia Trnava 2011, Galéria Jána Koniarka, Trnava
2010
•Bienále mladého umění Zvon 2010, GHMP, Praha
•Diplomanti FAVU 2010, Brno
2009
•Súčasná kresba Košice-Praha-Budapešť, Kasárne / Kulturpark, Košice
—————————————————————————————
www.katarinahladekova.com

Sídliště KVP
—2011—C-print—40 x 60 cm
Housing estate KVP
—2011—C-print—40 x 60 cm

Nedělní oběd
—2011—objekt—75 x 80 x 100 cm
Sunday Lunch
—2011—object—75 x 80 x 100 cm
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Výmar
—2012—olej na plátně—200 x 105 cm
Weimar
—2012—oil on canvas—200 x 105 cm

Vladimír Houdek
28≤30

↑ Text by Karel Císař

If in the past the narrative axis of Vladimír Houdek’s paintings was
inscribed in the tension between an illusively rendered figural motif and
the expressively executed surface of a painting, in his latest works the
painting forms themselves have become the actors. Still in the series
Measuring Space (2010) and Melancholy (2010-2011), Houdek placed
lonely figures on the lower edge of his paintings with their faces turned
away in order to augment the scenographic quality of his art. In Anagrams
(2010) and especially in paintings from the last two years, he has completely abandoned figural motifs in favour of limited colours and shapes in
a scale of black-and-white matrices, circles and polygons. Not even these
lie stolidly on the canvas, but are interconnected through relationships
and bonds. The visually dominant black discs point to the constructive
principles of Houdek’s paintings – consisting of slicing the painting in
conjunction with a rotation of the canvas – but at the same time they
also form units of their syntax. While on one painting the black circle
is a shiny mirror in which the painting itself is reflected, elsewhere it is
split into parts which, by contrast, cover the painting’s surface.

Text napsal Karel Císař

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Jestliže dříve byla narativní osnova obrazů Vladimíra Houdka vepsána
do napětí mezi iluzivně podaným figurálním motivem a expresivně provedenou plochou obrazu, v posledních pracích se aktéry stávají samotné
malířské formy. Ještě v sériích Měření prostoru (2010) a Melancholie
(2010–2011) Houdek na spodní okraj obrazů umísťoval osamělé postavy
s odvrácenými obličeji, aby tak umocnil scénografické kvality svých
maleb. V Anagramech (2010) a především v obrazech z posledních
dvou let se figurálních motivů zcela vzdal ve prospěch barevně i tvarově
redukované škály černobílých rastrů, kruhů a mnohaúhelníků. Ani ony
ovšem neleží na plátně netečně, ale jsou provázány vztahy a vazbami.
Vizuálně dominantní černé kotouče jednak poukazují na výstavbové
principy Houdkových obrazů spočívající v seškrabování malby spojeném
s rotací plátna, zároveň však tvoří jednotky jejich syntaxe. Zatímco na
jednom obraze je černý kruh lesklým zrcadlem, v němž se sám obraz
odráží, jindy se rozpadne na části, které naopak plochu obrazu zakrývají.

↓ Other works
Další díla

Vladimír Houdek CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Vladimír Houdek

Narozen / Born: 1984 Nové Město na Moravě
—————————————————————————————
Studia / Education:
od 2007
Akademie výtvarných umění v Praze
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Praha
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2011
•Chvění, Galerie Minikino, Ostrava
•Bílé Šaty (s M. Žákovou), Galerie Pavilon, Praha
•Struny na tvých prstech (s M. Žákovou), Galerie 35M2, Praha
•Melancholie, Moravská galerie v Brně, atrium Pražákova Paláce, Brno
•Magion, Galerie města Blanska, Blansko
2010
•Dokola a do ticha, Galerie kritiků, Praha
•Bezespánek, Galerie Pavilon, Praha
•Chlapec Náprstník, Galerie Jelení, Praha
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2012
•READ IT - Výstava studentů AVU, Galerie NoD, Praha
2011
•Česká malba generace nultých let 21. století, Wannieck Gallery, Brno
•Česká Malba 2011, Galerie Fontána, Piešťany
•Antiteze malby, Galerie kritiků, Praha
2010
•Dny otevřených dveří, Galerie Jelení, Praha
•3. ročník Ceny kritiky za mladou malbu, Galerie kritiků, Praha
•Letní kurátorský přešlapek, Galerie 36, Olomouc
•Vladimír Houdek, Matěj Smetana: Fyzika, Galerie Ve Sklepě, Praha
2009
•Přijďte všichni, Rakouské kulturní fórum, Praha
—————————————————————————————
www.vladimirhoudek.com

Frankenstein (Melancholie)
—2010—olej—plátno—120 x 160 cm
Frankenstein (Melancholy)
—2010—oil—canvas—120 x 160 cm

Skanzen
—2011—olej—plátno—170 x 120 cm
Museum
—2011—oil—canvas—170 x 120 cm

024

Zahradní trpaslíci jsou mrtvý trend, ale co takhle antické vázy?
—2012—porcelán, kov—variabilní rozměry
Garden Dwarves Are a Dead Trend, but What About Antique Vases?
—2012—china, metal—dimensions variable

Barbora Kleinhamplová
28≤30

↑ Text by Karel Císař

In her immediate surroundings, Barbora Kleinhamplová does not
look for micro-political phenomena into which she could intervene or
which she could analyse in a documentary manner; instead, she focuses
on a deeper plane, in which supposedly strategic action appears to be
purely a product of desire. This interest first led her to realise projects
like Bucketing and Devilry (both 2010), in which she shifted mechanically
repeated daily rituals onto a symptomatic plane, but in her most recent
works it has led to an attempt to project this mechanical aspect directly
into the operation of her own body. In her performances and sculptures,
she develops the tradition of “eccentric abstraction”, which interprets
the body as forcibly cut “parts-objects”. If still in the performance Dirt
(2010) the author – in snow-white attire against a background of plaster
female nudes – had her arm set in a mound of sculptor’s clay, in last
year’s realisation she completely isolated such phallic objects, leaving
their porcelain versions to protrude by themselves on metal tripods.

Text napsal Karel Císař

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Barbora Kleinhamplová v bezprostředním okolí nehledá mikropolitické jevy, do nichž by mohla intervenovat nebo je dokumentaristickým
způsobem analyzovat, ale zaměřuje se na hlubší rovinu, v níž se domněle
strategické jednání jeví jako čistý produkt touhy. Tento zájem ji nejprve
vedl k realizaci akcí jako Bucketing a Devilry (obě 2010), v nichž mechanicky opakované každodenní rituály posouvala do symptomatické roviny,
v posledních pracích ji však dovedl až ke snaze promítnout tuto mechaničnost přímo do fungování vlastního těla. Ve svých performancích
a sochách rozvíjí tradici „excentrické abstrakce“, která interpretuje tělo
jakožto násilně rozřezané „části – objekty“. Jestliže si ještě v performanci
Dirt (2010) nechala autorka ve sněhobílém oblečení na pozadí sádrových
ženských aktů zavalit ruku hroudou sochařské hlíny, v realizaci z loňského
roku již podobné falické objekty zcela osamostatňuje a jejich porcelánové
verze nechává osaměle trčet na kovových trojnožkách.

↓ Other works
Další díla

Kleinhamplová CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Barbora Kleinhamplová

Narozena / Born: 1984 Liberec
—————————————————————————————
Studia / Education:
2012
The Cooper Union, School of Arts, NY, USA, stáž
od 2008
Akademie výtvarných umění v Praze
2003–2008
Filmová akademie múzických umění v Praze
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Praha
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2010
•Ateliér 207, Galerie 207, Praha
•Dušování, Galerie Pavilon, Praha
•Dobytí ráje (s M. Chocholou), Galerie mladých, BKC, Brno
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2011
•Za pět dvanáct, Futura, Praha
•Proč je světlo někdy nepříjemné?, Entrance Gallery, Praha
•Za hřbety knih, které jsem nikdy nečetla, PNP, Letohrádek Hvězda, Praha
2010
•Sebrané úvahy, Entrance Gallery, Praha
•Bez názvu / Sans titre, Galerie 35, Francouzský institut, Praha
2009
•Via lucis 1989–2009 / česká společnost ve fotografii, Národní muzeum fotografie,
Jindřichův Hradec / Dom umenia Bratislava
•Fotofestiwal, Lodz, PL
•Prague Biennale, Karlín Hall, Praha
•GwinZegal, La Ville de Guingamp, FR
—————————————————————————————
www.barboraklein.info

Kýblování
—2010—videoperformance, video loop—0:48 min
Bucketing
—2010—video performance, video loop—0:48 min

Mámin penis
—2011—videoperformance—video loop—0:17 min
Mom’s Penis
—2011—video performance—video loop—0:17 min
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Tyčky: Třída B
—2011—kombinovaná technika
Sticks: Class B
—2011—mixed media

Martin Kohout
28≤30

↑ Text by Jan Zálešák

For a whole year, Martin Kohout recorded himself each time he
watched a video on YouTube. On the hundreds of recordings that were
created, we see the artist, his upper torso, head and especially his
evasive eyes behind the large lenses of his glasses, in which the unfolding story is sometimes reflected. Each video is then itself a mirror image
set to a social network. In his work, Martin reveals the internet as a world
of “symbolic forms” – typically in the animation Moonwalk, where the
purely functional graphic interface element is changed into metaphorical
shorthand for celebrity. He has also applied the same ability to metaphorically recode everydayness in participative works, for example when he
asked his friend, Sandra Lolax, to reproduce the past day with the help
of a gestural game of palms and fingers. The leitmotif of Martin’s work is
an interest in language – in the colourful and idiolectic language of street
art, in the pragmatic speech of the web, in the bare white language of
conceptual artistic practice. In every environment, we see the same
interest in going into depth – a determination not to take for granted the
relationship between form and meaning.

Text napsal Jan Zálešák

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Celý rok Martin Kohout natáčel sám sebe vždy, když se díval na video
na YouTube. Na stovkách záznamů, které vznikly, vidíme umělce, horní
část jeho trupu, hlavu a hlavně těkající oči za velkými skly brýlí, v nichž
se někdy zrcadlí sledovaný příběh. Každé z videí je pak samo zrcadlovým obrazem nastaveným sociální síti. Martin ve své práci odkrývá
internet jako svět „symbolických forem“ – typicky v animaci Moonwalk,
kde se ryze funkční prvek grafického rozhraní mění v metaforickou
zkratku slávy. Stejnou schopnost metaforického překódování každodennosti uplatnil i v participativních dílech, například tehdy, když požádal
kamarádku Sandru Lolax, aby pomocí gestické hry dlaní a prstů reprodukovala uplynulý den. Leitmotivem Martinovy práce je zájem o jazyk
– o barevný a idiolektický jazyk streetartu, o pragmatickou řeč webu,
o stroze bílý jazyk konceptuální umělecké praxe. V každém prostředí
vidíme stejný zájem jít do hloubky, odhodlání nebrat vztah mezi formou
a významem jako něco daného.

Další díla ↓ Other works

Martin Kohout CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Martin Kohout

Narozen / Born: 1984 Praha
—————————————————————————————
Studia / Education:
od 2011
Städelschule, Frankfurt am Main, DE
2011
Universität der Künste Berlin, DE
2004–2010
Filmová akademie múzických umění v Praze
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Frankfurt am Main, DE
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2011
•Glare Inland, Quiet Attachment, Exile, Berlín, DE
2010
•Solo Show, The Future Gallery, Berlín, DE
•FAQ, PMgalerie, Berlín, DE
•Watching Martin Kohout, JstChillin.org
2009
•Bezesměrný pohyb, Entrance Gallery, Praha
•Musíme víceméně (s T. Bártou), Galerie mladých, BKC, Brno
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2012
•Astral Projection Abduction Fantasy, Monster Truck Gallery, Dublin, IE
2011
•Document Performance, Exile, Berlín, DE
•Resonance: Looking for Mr. McLuhan, Pratt Manhattan Gallery, New York, USA
•Virgins’ Lives, (host na výstavě M. Pěchoučka), Jiri Svestka Gallery, Berlín, DE
•PWR, Future Gallery, Berlín, DE
•Point-of-presence, Truck, Calgary, CA
•RAT PISS VIRUS GIVE IT TO ME, Yautepec Gallery, Mexico City, MX
•Life on the Screen, Joyce Yahouda Gallery, Montréal, CA
•READ/WRITE, 319 Scholes, New York, USA
•Als der Nachbar zum telefonieren kam, Galerie Petra Vankova, Berlín, DE
•Post Internet Survival Guide, Gentili Apri, Berlín, DE
2010
•Liminal Work, Galerie Suvi Lehtinen, Berlín, DE
•Realizing Solutions To The Immaterial, Gelman Gallery at the Chace Center, The Rhode Island
School of Design Museum of Art in Providence, USA
•Play Biennial, Guggenheim Museum, New York, USA
•Down Stairs, Up Stairs, Gyeonggi Creation Center, Gyeonggi-do, KR
•ResoVision, screening at Frieze Art Fair, Londýn, GB
•Schnell & Schmutzig, The Markhalle, Berlín, DE
•The Bell 2010 Bienále mladého umění Zvon, Galerie hlavního města Prahy, Praha
•Lost Horizon, group show, Exile, Berlín, DE
•4. Marler Video-Kunst-Preis, Skulpturenmuseum Glaskasten, Marl, DE
•2nd Moscow International Biennale for Young Art, Moskva, RU
•Bosch Young Talent Show, Den Bosch, NL
•Transgression, group show, Videotage, Hong Kong, HK
•Berlin-Athina, group show, Atény, GR
•An Immaterial Survey of Our Peers, Sullivan Galleries SAIC, Chicago, USA
•You Turn Me On And On And On, Embassy, Edinburgh, GB
•Whole Earth Catalogue, Neoncampobase, Bologna, IT
•Sister Sister City, Thomas Solomon Gallery, Los Angeles, USA
•Better Brain: Projected Manifestations of Futurity, The Future Gallery, Berlín, DE
•Freischuss, Kleine Humboldt Galerie, Berlín, DE
2009
•Herring under a fur coat, Program, Berlín, DE
•Projectables, 7a Bienal do Mercosul; Porto Alegre, BR
•Mybiennialisbetterthanyours.com, Biennale de Lyon, Lyon, FR
•Objekt animace. Třetí smysl, KGVU, Zlín
•GEIST #II; Berlín, DE Screengrab; James Cook University, Townsville, AU
—————————————————————————————
www.martinkohout.com
www.tltr.biz

1A bez názvu
—2011—ručně vyrobené zábradlí—elastomer, kov—5 x 237 x 14 cm
1A untitled
—2011—handmade railing—elastomer, metal—5 x 237 x 14 cm

Bez názvu
—2011—fotografie—29 x 21 cm
Untitled
—2011—photograph—29 x 21 cm

How does a dot come to exist
—tisk—papír—29 x 21 cm
How does a dot come to exist
—print—paper—29 x 21cm

z cyklu Základy života
—2012—různá média—variabilní rozměry
from the serie Basics of Life
—2012—mixed media—dimensions variable

Richard Loskot
28≤30

Richard Loskot is not among the authors who fill the world with more
and more things. He does not create artefacts in the sense of tangible art
objects, which then easily enter the art market. His works are much more
a process in which he stages plots and builds environments, in order to
offer an unusual (although not shocking) experience to the “consumer of
art” as well as to the chance passer-by. Through this experience, there
is not only a shift in the perceptual perspective of a certain space, often
based on the relationship and confrontation of the real and the technical
(the virtual and the artistic), but mainly there is an awareness of perception itself, its conditionality and rooting in conventions.
Richard’s installations and environments gloss the contemporary
technicist world and turn to questions of our being in this world. Despite
– and perhaps because of – the fact that they have a philosophical
dimension (as suggested by the names of works such as The Substance
of Things, 2011, and A Walk beneath Reality, 2011), they assert fundamental themes which have defined and structured human experience
from time immemorial – light, sun, time, nature, water, growth, etc. The
author often simulates them by means of current technical systems. Of
course thanks to a certain optimistic overview (or rather excited and
joyous animation) these technical systems become an apt metaphor and
personification of natural processes and phenomena. Richard Loskot
thus sets the technical and the natural in opposition, as mutually excluding phenomena. In his work they are not opposites, but rather connected
vessels or mirrors set against one another.

↑ Text by Vendula Fremlová

Richard Loskot nepatří mezi autory, kteří zaplňují svět dalšími a dalšími
věcmi. Nevytváří artefakty ve smyslu konkrétních uměleckých předmětů,
které pak snadno vstupují do systému obchodu s uměním. Jeho díla jsou
daleko více procesem, při němž inscenuje děje a buduje prostředí, aby tak
„konzumentovi umění“ i náhodnému chodci nabídnul nevšední (nikoliv
však šokující) zážitek. Prostřednictvím tohoto zážitku dochází nejenom
k posunu perspektivy vnímání určitého prostoru, založenému často na
vztahu a konfrontaci reálného a technického (virtuálního, uměleckého),
ale především k uvědomění si samotného vnímání, jeho podmíněnosti
a zakořenění v konvencích.
Richardovy instalace a enviromenty glosují současný technicistní svět
a obracejí se k otázkám našeho bytí v tomto světě. I přesto, a nebo právě
proto, že mají až filozofický rozměr (jak naznačují již názvy děl Podstata
věcí, 2011; Procházka pod skutečností, 2011), uplatňují se v nich základní
témata, která definovala a strukturovala lidskou zkušenost již od nepaměti
– světlo, slunce, čas, příroda, voda, růst atd. Autor často dochází k jejich
simulaci prostřednictvím současné techniky a technických systémů,
ovšem díky určitému optimistickému nadhledu (nebo spíše nadšenému
a radostnému zaujetí) se právě technické systémy stávají výstižnou
metaforou a personifikací přírodních procesů a jevů. Technické a přírodní
tak Richard Loskot nestaví proti sobě jako vylučující se fenomény. V jeho
tvorbě to nejsou opozita, ale spíše spojité nádoby či vzájemně nastavená
zrcadla.

Text napsala Vendula Fremlová

Vystavené dílo

↑

Exhibited work
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Další díla ↓ Other works

Richard Loskot CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Richard Loskot

Narozen / Born: 1984 Most
—————————————————————————————
Studia / Education:
2003–2011
Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci
2007–2009
Akademie der Bildenden Künste München, DE
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Ústí nad Labem, Liberec
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2012
•Jednoduchá věc, Galerie hlavního města Prahy, Praha
•Záznamy přítomnosti, G99, Brno
•3x3x3, 3x3, Liberec
2010
•Asynchronizace, Galerie Jelení, Praha
2009
•Dvě Slunce, Spejs, Praha
•Sky Europe, Galerie 207, Praha
•GotoAndPlay(), Galerie Umakart, Brno
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2011
•Mezi vším a ničím, PAF, Olomouc
•Stroje bez příčiny, MeetFactory, Praha
2010
•Akce Zet, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
•Ego, Galerie Langhans, Praha
•Takové to..., Galerie u Minoritů, Uničov
•Co slyšíš, ale nevidíš?, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica
•Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica
•736 km, putovní výstava na trase Praha – Gdaňsk, PL
•Distance zkreslena, Vane Gallery, Newcastle, GB
2009
•Velmi křehké vztahy, Galerie Armaturka, Ústí nad Labem
•NEW MEDIA + SHAKUHACHI, Novoměstská radnice, Praha
—————————————————————————————
www.loskot.org

Asynchronizace
—2010—pohled do instalace v galerii Jelení, Praha
Asynchronization
—2010—installation view, Jelení Gallery, Prague

Systém
—2007—pohled do instalace v Galerii Emila Filly, Ústí nad Labem
System
—2007—installation view in Emil Filla Gallery, Ústí nad Labem
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Zavřu oči a zvolím
—2012—videoinstalace
Close My Eyes And Choose
—2012—video installation

Jan Pfeiffer
28≤30

↑ Text by Terezie Nekvindová

Jan Pfeiffer is one of the most active Czech artists of the young
generation. He exhibits abundantly, participates in a range of projects
and curates (among other things, he is a co-founder of Prague’s Pavilion
Gallery). In his work, he expresses himself through photography,
drawing, video and drawn animation. He assigns an important role to the
human body, which for him is a measure of an examined space – some
of his works were created as recordings of his own performance. Jan
started with an interest in architecture, and it would seem that recently
his works are shifting more into the political sphere. Upon closer examination, however, we see that commentary on totalitarian or authoritarian
regimes, or on the present capitalist society, has appeared in his work in
non-explicit form from the beginning. He is interested in the influence of
architecture and of the urban environment generally on human life. Like
a demiurge-urbanist, he contemplates possible configurations of the city,
and in so doing also the possibilities of societal organisation. He occupies
himself with temporal and spatial shifts. and the topic of memory or –
more precisely – the role of assumption and prejudice. His aesthetically
refined works are mostly dark, and aim – like Jan himself in one performance – at the more obscure planes of the unconscious.

Text napsala Terezie Nekvindová

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Jan Pfeiffer je jedním z nejaktivnějších českých umělců mladé
generace. Hojně vystavuje, participuje na řadě projektů a působí jako
kurátor (mj. je spoluzakladatelem pražské galerie Pavilon). Ve své
tvorbě se vyjadřuje prostřednictvím fotografií, kreseb, videí a kreslených
animací. Důležitou roli přikládá lidskému tělu, které je pro něj měřítkem
zkoumaného prostoru – některá jeho díla přímo vznikla jako záznam
vlastní performance. Jan vyšel ze zájmu o architekturu a zdálo by se,
že se poslední dobou jeho práce více posouvají do politické roviny. Při
bližším pohledu ale zjistíme, že se u něj komentář k totalitním či autoritativním režimům nebo k současné kapitalistické společnosti objevuje
v neexplicitní podobě už od začátku. Zajímá ho vliv architektury nebo
obecně městského prostředí na život člověka. Jako demiurg – urbanista
rozmýšlí nad možnými konfiguracemi města, a tím i možnostmi společenského uspořádání. Zabývá se časovými nebo prostorovými posuny
a tématem paměti, či přesněji rolí předpokladu a předsudku. Jeho
esteticky vytříbené práce mají většinou tmavé ladění a často míří – stejně
jako sám Jan v jedné své performance – do temných rovin nevědomí.

Další díla ↓ Other works

Jan Pfeiffer CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Jan Pfeiffer

Narozen / Born: 1984 Praha
—————————————————————————————
Studia / Education:
2010
Cooper Union, New York, USA, stáž
2006–2011
Akademie výtvarných umění v Praze
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Praha
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2011
•Spoluúčast, etc.galerie, Praha
•Za zády se rozprostírá tušená krajina, Galerie Kostka, MeetFactory, Praha
•Right in front of me, Museo Laboratorio di Arte Contemporanea, Řím, IT
2010
•Za zády, Galerie Fenester, Praha
•EXTENZE, Start-up, Dům U Zlatého prstenu, Galerie hlavního města Prahy, Praha
•Urbanismus paměti, Open Gallery, Bratislava
•Omezený přesah, Galerie mladých, BKC, Brno
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2011
•Mapy/Maps, Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava
•Galerie 2, intersekce Pražského Quadriennale, Národní třída, Praha
•Diplomanti AVU 2011, Karlín Hall, Praha
•Velicopedia, galerie NTK, Praha
•In optima forma, Galerie Emila Filly, Ústí na Labem
•Čí je to město?, Galerie Karlin Studios, Praha
•Live Ammo, Museum of Contemporary Art, Taipei, TW
2010
•Jiné vize, PAF, Olomouc
•The Big Screen Project, New York City, USA
•Tudy než jinudy, přímo proti tobě (s L. Machalickým), kostel sv. Antonína, Sokolov
•One day you will lose it all, ÚLUV, Praha
•Ontogenie (s J. Barešem), Zbrojovka, Brno
•Stíny minulých utopií, Galerie NTK, Praha
•Prostor Z(i)lin(a), KGVU, Zlín
•Bienále mladých, Dům U Kamenného zvonu, Galerie hlavního města Prahy, Praha
•Hloupé a chytré, Galerie kritiků, Praha
•Sběratelé, Československý pavilon, Brotkunsthalle, Vídeň, AT
•Re-do-re-think-re-play, České centrum, New York, USA
2009
•Jiné vize, PAF, Olomouc
•ESSL Art Award CEE 2009 Winners, Muzeum Essl, Klosterneuburg, AT
•Tropic Lab, LASALLE - Vysoká škola umění, Singapur, SG
•Urban Kiss, Galerie kritiků, Praha
•Soukromá vzdálenost (s L. Machalickým), MeetFactory, Praha
•Místo, kde se poplácává po zádech, kde se roní slzy, Šalounův ateliér, Praha
—————————————————————————————
www.janpfeiffer.info

Nad
—2010—plexisklo—12 ks—variabilní rozměry
Above
—2010—plexiglass—12 pcs—dimensions variable

Vše přichází ze tmy
—2009—12 lightboxů—21 x 30 cm
Everything Comes from the Darkness
—2009—12 lightboxes—21 x 30 cm
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Bez názvu (Rodina)
—2010-2011—tuš, tužka, plátno—200 x 305 cm
Untitled (Family)
—2010-2011—ink, pencil, canvas—200 x 305 cm

Dana Sahánková
28≤30

↑ Text by Jiří Ptáček

Human and animal figures were the subject of her drawings for all six
of the years she spent at the Academy of Fine Arts in Prague. She began
to achieve a convincing synthesis of this motif with artistic expression
during the last two years, and particularly in last year’s diploma ensemble. Presently, she is working on drawings linked to the latter in respect
of aesthetics and content. In the ensemble as well as her individual
drawings, Sahánková builds an intimate microclimate. Family members,
furniture, dogs and cats are the constitutive elements of domestic
scenes, general to the extent that families resemble one another in our
cultural milieu. Exceptional is the artistic grasp of the subjects. Dense
hatching with black India ink transform family scenes into phantom-like shadows of people and animals, with a strong optical and emotional impact. The logical culmination of the author’s drawing experience
is an increasing interest in the visual quality of hatched structure: the
expressively processual features of tediously created black surfaces and
the possibility to sink into the seemingly abstract passages of a further
depiction.

Text napsal Jiří Ptáček

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Lidské a zvířecí figury byly námětem jejích kreseb po celých šest
let na AVU v Praze. Přesvědčivé syntézy motivu s výtvarným výrazem
začala dosahovat během dvou posledních let, zejména pak v loňském
diplomovém souboru. V současnosti pracuje na kresbách, ve kterých na
něj navazuje po estetické i obsahové stránce. Jak v rovině souboru, tak
na jednotlivých kresbách Sahánková buduje intimní mikroklima. Rodinní
příslušníci, nábytek, psi a kočky jsou konstitutivními prvky domáckých
výjevů, obecných do té míry, do jaké se rodiny podobají v našem kulturním prostoru. Mimořádné je kresebné uchopení námětů. Hustá šrafura
černou tuší transformuje rodinné výjevy ve fantomatické stíny lidí
a zvířat se silným optickým a emociálním dopadem. Logickým vyústěním
autorčiny kreslířské zkušenosti je sílící zájem o vizuální kvality šrafované
struktury: expresivně-procesuální rysy pomalu a náročně vytvářených
černých ploch a možnost ukrývat do zdánlivě abstraktních pasáží další
zobrazení.

Další díla ↓ Other works

Dana Sahánková CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Dana Sahánková

Narozena / Born: 1984 Praha
—————————————————————————————
Studia / Education:
2005–2011
Akademie výtvarných umění v Praze
2008
Ecole Nationale Supérieure d’Art, Dijon, FR
2003-2005
Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Praha, Všenory
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2011
•Nadaleko (s J. Střížkovou), Galerie 35M2, Praha
2010
•Chtěla bych to vědět, Dům U Zlatého prstenu, Galerie hlavního města Prahy, Praha
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2012
•5. Cena kritiky, Galerie kritiků, Praha
2011
•Česká malba generace nultých let 21.století, Wannieck Gallery, Brno
•Diplomanti AVU, Karlin Hall, Praha
2010
•Šťavnatý odkaz, Galerie Trafačka, Praha
2009
•Sériová monogamie, Galerie AVU, Praha
—————————————————————————————
www.sahankova.com

Bez názvu
—2011—akryl, tužka, plátno—210 x 260 cm
Untitled
—2011—acrylic, pencil, canvas—210 x 260 cm

Bez názvu
—2010—tuš, akryl, plátno—210 x 240 cm
Untitled
—2010—ink, acrylic, canvas—210 x 240 cm
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Chata
—2011—olej—plátno—80 x 80 cm
Cottage
—2011—oil—canvas—80 x 80 cm

Peter Sulo
28≤30

↑ Text by Omar Mirza

In Peter Sulo’s mainly figural paintings, one can see the
author’s interest in the human body and corporeality (although animals
appear here as well), which he does not embellish but often depicts
deformed, in strange or vulgar situations and positions. He is not afraid
of drawing on themes from pornography or other pictorial materials
obtained, or of painting over old photographs from the family archive.
The individual world of his paintings is characterised by lively colour,
decadence, sometimes an even psychedelic accumulation of coloured
surfaces, motifs, or individual canvases. From the rough outlines of
comics and solid colour surfaces, he shifts fluidly (sometimes even within
a single painting) to freer artistic expression and to fragmentation of the
colour and painting surface. He assembles the resulting composition in
a “bizarre neo-impressionist” style with the help of colour splotches that
have their own fixed borders and structure. Sulo depicts our world full
of paradoxes, in which beauty is perceived (or presented in the media)
subjectively, often sprinkled with more natural ugliness, where morality
and perversion merge, and pretending becomes the highest credo of
societal decorum (and obedience).

Text napsal Omar Mirza

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

V prevažne figurálnych maľbách Petra Sula badať autorov záujem
o ľudské telo a telesnosť (objavujú sa tu však aj zvieratá), ktoré neprikrášľuje, ale zobrazuje často zdeformované, v podivných alebo vulgárnych situáciách a polohách. Neostýcha sa čerpať námety z pornografie
či iných nájdených obrazových materiálov a zároveň premaľovávať staré
fotografie z rodinného archívu. Svojský svet jeho obrazov sa vyznačuje bujarou farebnosťou, dekadentnosťou, niekedy až psychedelickou
akumuláciou farebných plôch, motívov, alebo jednotlivých plátien. Od
komiksovo hrubej obrysovej linky a jednoliatych farebných plôch plynule
prechádza (niekedy aj v rámci jedného obrazu) k voľnejšiemu maliarskemu prejavu a k fragmentácii farebnej a obrazovej plochy. Výslednú
kompozíciu skladá v „bizarne-neo-impresionistickom“ štýle pomocou
farebných škvŕn, ktoré však majú svoje pevné hranice a štruktúru. Sulo
zobrazuje náš svet plný paradoxov, v ktorom je subjektívne vnímaná (či
mediálne prezentovaná) krása mnohokrát prešpikovaná prirodzenejšou
škaredosťou, kde morálka splýva so zvrátenosťou, pričom pretvárka sa
stáva najvyšším krédom spoločenskej (po)slušnosti.

↓ Other works

Tvár
—2009—olej na plátně—110 x 100 cm
Face
—2009—oil on canvas—110 x 100 cm

Další díla

Peter Sulo CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Peter Sulo

Narozen / Born: 1984 Bratislava
—————————————————————————————
Studia / Education:
2004–2010
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Bratislava
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2011
•Peter Sulo Paintings, Malá Scéna Theater, Bratislava
•Pornography, Gallery M++, Bratislava
2009
•Painting, Ex café Gallery, Bratislava
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2011
•Twork, Gallery Cvernovka, Bratislava
•Young Art, Slovakian embassy, Moskva, RU
•Capture, Slovakian institut, Vídeň, AT
•Br!Br!, Gallery Aula, Brno
•U102, Krokus, Bratislava
•Agora, Vídeň, AT
2010
•Young Art, Culture Center, Piešťany
•Masobjekt, 4D Gallery, Galanta
—————————————————————————————
www.petersulo.daportfolio.com

Dve ženy
—2010—olej na plátně—70 x 50 cm
Two Women
—2010—oil on canvas—70 x 50 cm
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Přenos
—2012—instalace
Transfer
—2012—installation

Matěj Al Ali
27≤30

↑ Text by Michal Pěchouček

Matěj Al-Ali studies at the Academy of Arts, Architecture and Design
in Prague in the atelier of Jiří David. Already during his previous studies,
Matěj surpassed and seemed not even to belong to the world of art, but
more to the sphere of executive work, where he could play a dual role –
expert and at the same time helper. Matěj does not consider handicraft
work to be a mark of virtuosity and superior exceptionality, but rather
a bearer of traditional values such as liberty, independence or social
interaction. Since the beginning, he has worked with simple but often
physically demanding tasks which can be completed according to plan
only if one is thoroughly prepared.
For the last two years, Matěj has been cultivating the theme of
work and handicrafts in the form of playful installations in gallery as
well as public spaces (he often collaborates with Tomáš Moravec).
Matěj’s ingeniously crafted exhibitions rely on the activity of the viewer,
the viewer’s tactile sensibility and willingness to be part of the game.
With his project for the Zlín Salon, Matěj is returning in an ironic way
to his beginnings – to the motif of the training which precedes the actual
execution. This time, he presents a recording of a happening reflecting
an artist’s path from Prague to Zlín – a creator confronted with difficult
conditions for artistic production but who knows how to improvise.

Text napsal Michal Pěchouček

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Matěj Al-Ali studuje na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru
Jiřího Davida. Již během předchozích studií se Matěj vymykal a jako by
nepatřil do světa umění, ale více do sféry výkonné práce, kde on může
hrát dvojí roli – odborníka i pomocníka zároveň. Rukodělnou práci Matěj
nepovažuje za známku bravury a nadřazené výjimečnosti, ale za nosič
tradičních hodnot, jakými jsou volnost, soběstačnost nebo sociální interaktivita. Pracoval od počátku formou jednoduchých, ale často fyzicky
náročných úkolů, které lze podle plánu splnit, jen pokud je člověk důkladně
připraven.
Poslední dva roky Matěj téma práce a rukodělnosti kultivuje formou
hravých instalací v galerijním i veřejném prostoru (často spolupracuje
s Tomášem Moravcem). Matějovy řemeslně důmyslné výstavy počítají
s aktivitou diváka, jeho taktilní senzibilitou a ochotou být součástí hry.
Projektem pro Zlínský salon se Matěj jako by vrací ironickým způsobem zpět ke svým počátkům – k motivu tréninku, jenž předchází skutečnému výkonu. Tentokrát předkládá záznam happeningu reflektující cestu
umělce z Prahy do Zlína, tvůrce konfrontovaného se ztíženými podmínkami umělecké produkce, který umí improvizovat.

↓ Other works

Nechme to na potom
—2010—OSB—video—250 x 750 – 250 x 250 cm
Leave it till later
—2010—OSB—video—250 x 750 – 250 x 250 cm

Další díla

Matej Al Ali CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Matej Al Ali

Narozen / Born: 1985 Bardejov
—————————————————————————————
Studia / Education:
od 2011
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
2010
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, stáž
2009–2010
TEI of Athens, Department of Photography and Audiovisual Arts, GR, stáž
2005–2010
Ústav umění a designu, Západočeská univerzita v Plzni
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Praha
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2011
•Příjemná výplň, Situace 14, Galerie Pavilon, Praha
2010
•Nechme to na potom, Galerie Kostka, MeetFactory , Praha
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2012
•Křehké kino (architektonické řešení), Galerie mladých, TIC, Brno
2011
•Revizor (řešení archivu soutěže Jiných Vizí), PAF, Olomouc
•4+4 dny v pohybu, Štěstí, ÚLUV, Praha
•Falešné důvody, PLACCC festival, Budapešť, HU
•Konečně spolu, Galerie Armaturka, Ústí nad Labem
•Pražské Quadrienále, „25/06/2011“, Galerie2, Praha
•Ohlasy entropie, Galerie kritiků, Praha
2010
•Světovaření, Světovar, Plzeň
•EXIT a.a.O, Bethanien, Berlín, DE
•Náhodný klam, Altán Klamovka, Praha
2009
•EXIT 2009, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
•Náhradní Ponožky, Entrance Gallery, Praha
—————————————————————————————
www.alali.cz

Tréning na místě
—2008—performance
On the spot
—2008—performance
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Vystavené dílo

↑

Svetlana Fialová
27≤30

↑ Text by Omar Mirza

Kam spát chodí hvězdy a kde vládne mír
—2012—tuš na papíře—125 x 231 cm
Where Stars Go to Sleep and where Peace Reigns
—2012—ink on paper—125 x 231 cm

Svetlana Fialová’s work is immediately intriguing with its crossovers of traditional media such as drawing and graphic art into current
forms of visuality. She does not print her large-format linocuts – to
the contrary, she colours the cut matrix with spray or acrylic paint,
creating an idiosyncratic work. She inventively combines various
materials and techniques such as Xerox, coloured paper or Indian
ink – for drawing, she even uses wool. Fialová combines, recycles,
and uses collage, and her most recent work is based on a surface
extending into space. The principles of collage utilise themes which
draw on popular culture, the internet, television, magazines or urban
legends, and combine invented characters with real ones. Initially –
with a certain dose of black humour – she depicted bizarre, even
deviant beings in unexpected or awkward situations. At present,
her interest in figural motifs persists, although she concentrates on psychological aspects of less bizarre characters, who are
often found in a landscape or natural environment. The style of her
drawing (rough outlines) is reminiscent of comics, in which – as in
her works – we find simplicity of form and colour, but also strength
and cogency of depiction, or possibly even sequential segmentation
of a plot within a single picture.

Text napsal Omar Mirza

Exhibited work

Tvorba Svetlany Fialovej hneď na prvý pohľad zaujme presahmi tradičnejších médií ako kresba a grafika do súčasných foriem
vizuality. Veľkoformátové linoryty neodtláča – naopak, vyrytú
matricu koloruje sprejom alebo akrylom, čím vzniká svojbytné
dielo. Invenčne spája rôzne materiály a techniky ako xerox, farebné
papiere, alebo tuš – na kreslenie používa dokonca aj vlnu. Fialová
kombinuje, recykluje, používa koláž, v najnovšej tvorbe vychádza
z plochy do priestoru. Princípy koláže využíva aj v námetoch, ktoré
čerpá z populárnej kultúry, internetu, televízie, časopisov, či urbánnych legiend, pričom kombinuje vymyslené postavy s reálnymi.
Spočiatku s istou dávkou čierneho humoru zobrazovala bizarné,
až úchylné bytosti v nečakaných či trápnych situáciách. V súčasnosti jej záujem o figurálne motívy pretrváva, sústreďuje sa však na
psychologickú stránku už menej bizarných postáv, ktoré sa často
nachádzajú v krajine, alebo v prírodnom prostredí. Štýl jej kresby
(hrubá obrysová linka) pripomína komiksy, v ktorých podobne ako
v jej dielach nájdeme jednoduchosť foriem a farieb, no zároveň silu
a výstižnosť zobrazenia, prípadne sekvenčné členenie deja v rámci
jedného obrazu.

↓ Other works

Bez názvu
—2010—linoryt—ČB fotografie—40 x 30 cm
Untitled
—2010—linocut—BW photograph—40 x 30 cm

Další díla

↓ Svetlana Fialová CV and exhibitions
Životopis a výstavy Svetlana Fialová

Narozena / Born: 1985 Košice
—————————————————————————————
Studia / Education:
2011
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, doktorandské studium
2007–2010
Akademie výtvarných umění v Praze
2004–2008
Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Praha
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2011
•Vínoslava Svařená, Gallery Enter, Bratislava
•Urban Legends, MeetFactory, Praha
2010
•Hriešne obrázky s vysokou kvalitou, Kasárne Kulturpark, Košice
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2012
•Cena kritiky za mladou malbu, Galerie kritiků, Praha
2011
•Súčasná slovenská grafika 17, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica
•Po skú3, Východoslovenská galéria, Košice
•Pre-opening Artbanka Museum of Young Art, Praha
•Beyond Embroidery / Thinking By a Needle, Galéria X, Bratislava
•Essl Art Award CEE 2011, Galerie hlavního města Prahy, Praha
•Skúter III, bienále mladého umenia, Galéria Jána Koniarka, Trnava
•Home edition, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica / Východoslovenská galéria, Košice
2010
•La Nuit Blanche / Biela noc, public art projekt, Košice
•Áno lino, Banská St a nica, Banská Štiavnica
•Diplomanti AVU 2010, Veletržní palác, Národní galerie, Praha / Muzeum hudby, Polička
2009
•Contemporary drawing Košice - Praha - Budapesť, Kasárne Kulturpark, Košice
•VICE gallery & 2. patro gallery, Praha / Studio & Labor gallery Budapešť, HU
•Urban Jealousy, The 1st International Roaming Biennial of Tehran, Bělehrad, RS
—————————————————————————————
www.svetlanafialova.com
www.svefialova.blogspot.com

Mr. Strawberry
—2009—linoryt, akryl—180 x 100 cm
Mr. Strawberry
—2009—linocut, acrylic—180 x 100 cm

Bez názvu
—2011—tuš—barevné papíry—papír—210 x 125 cm
Bez názvu
—2011—ink—colored papers—paper—210 x 125 cm

Vojtěch Fröhlich
27≤30

↑

If I wanted to find one word to capture and embody the variegated
work of Vojtěch Frölich, it would be motion. Motion is an integral component of this author’s work – it is its point of departure, its premise and its
result. It seems that without motion there simply is no art. And so Vojtěch
is more reminiscent of a circus artist, athlete or tourist than an exponent
of a classic artistic discipline (painter, performer, photographer…) – he
balances on a long railing (performance, Academy of Fine Arts garden;
2011), resists the space of a prominent educational institution (Cca…;
2011), runs a marathon (42,195; 2009)… He documents these events
mostly using photography, video and simple drawings. Motion is present
in his site-specific installations and video performances. We find it in
a video recording of the growth of a snowdrop (Snowdrop; 2005), as well
as in a series of gestural paintings (XXX; 2011) which he prepared for Exit
Award 2011 at the Emil Filla Gallery in Ústí nad Labem.
The physical dimension of a work is tied to the experience of time
and its passing, as well as the feeling of a specific space. This extricates
Vojta Fröhlich’s work from the superficial reading and interpretation as
a mere joke or trifle, and gives it a new level – it disconcerts and disrupts
standardised methods of perception and offers new modes of experiencing time and space outside established norms and conventions.

Text napsala Vendula Fremlová

As of the print deadline for the Zlín Youth Salon catalogue, I cannot specify in greater
detail what I will create for the exhibition. It will be a new work influenced by two
projects which I am working on at present. The course of these projects and my experience
with them will influence my approach to the subsequent work, and therefore I cannot be
more specific.
Vojtěch Fröhlich, Prague, 4 April 2012

Vystavené dílo

V době tiskové uzávěrky katalogu pro Zlínský salon mladých nemohu blíže specifikovat, co
pro výstavu vytvořím. Půjde o novou práci ovlivněnou dvojící projektů, na kterých právě
pracuji. Jejich průběh a můj prožitek ovlivní i přístup k nasledující tvorbě, proto
nemohu připravované dílo více specifikovat.
Vojtěch Fröhlich, Praha 4. 4. 2012

Exhibited work

Pokud bych chtěla najít jedno slovo, které by vystihovalo a ztělesňovalo rozmanitou tvorbu Vojtěcha Fröhlicha, bylo by to slovo pohyb.
Pohyb je u tohoto autora integrální součástí tvorby, je jejím východiskem, předpokladem i následkem. Zdá se, že bez pohybu prostě není
umění. A tak Vojtěch spíše než klasického umělce (malíře, performera,
fotografa…) připomíná cirkusového artistu, sportovce či turistu – balancuje na dlouhém zábradlí (performance, zahrada AVU, 2011), zdolává
prostor význačné vzdělávací instituce (Cca…, 2011), běhá maratón
(42,195, 2009)… Tyto akce pak většinou dokumentuje prostřednictvím
fotografie, videa, jednoduchých kreseb. Pohyb je přítomen v jeho site-specific instalacích, videoperformancích, objevíme ho ve videozáznamu
růstu sněženky (Sněženka, 2005), ale také v sérii až gestických maleb
(XXX, 2011), které připravil pro Cenu EXIT 2011 v Galerii Emila Filly v Ústí
nad Labem.
Fyzická dimenze díla se váže k prožívání času a jeho plynutí a také
k zakoušení konkrétního prostoru. Tím se dílo Vojty Fröhlicha vymaňuje
z povrchního čtení a interpretace jako pouhého vtipu či hříčky a získává
další rovinu – znejisťuje a narušuje ustálené způsoby vnímání a nabízí
nové mody prožívání času a místa mimo zažité normy a konvence.

↑ Text by Vendula Fremlová
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Další díla ↓ Other works

Vojtěch Fröhlich CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Vojtěch Fröhlich

Narozen / Born: 1985 Praha
—————————————————————————————
Studia / Education:
od 2010
Akademie výtvarných umění v Praze
2009–2010
Akademie výtvarných umění v Praze, stáž
2009–2010
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, stáž
2006–2009
Akademie múzických umění v Praze, FAMU, katedra fotografie
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Praha
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2012
•Křehké kino, Galerie Jelení, Praha
•Křehké kino, Galerie mladých, TIC, Brno
2011
•Prototyp, Galerie 207, Praha
•Cca..., Akademie výtvarných umění v Praze
2009
•42,195, Benzínka u Slaného
•2009 /////////, (s J. Šimánkem), Galerie AVU, Praha
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2012
•Ostrovy odporu, Národní galerie v Praze, Praha
•Křehké kino, Galerie mladých, TIC, Brno
•Zootropio film festival, Porto, PT
2011
•Cena Exit 2011, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
•Pavěda/Pseudoscience, Galerie NTK, Praha
•Konečně spolu, Galerie Armaturka, Ústí nad Labem
•Projekt 8, Prague, 8 Tallet, Kodaň, DK
•Planoucí, krutý, krásný a bleděrůžový, Velvyslanectví ČR v Berlíně, DE
•Condition Report - New Photographic Art from the Czech Republic, Hoopers Gallery, Londýn, GB
2010
•Condition Report - New Photographic Art from the Czech Republic,
Turner House Gallery, Cardiff, GB
•Concepto Grosso, Galerie Barcsay-terem, Budapešť, HU
•Art plenér 010, Galerie Bernarda Bolzana, Těchobuz
•Haťapaťa, Galerie Dvanáctka, Zlín
2009
•Stopy a záznamy, 8. fotografický festival Funkeho Kolín, Školská 28, Praha
•Cesta s BP, galerie GAMU, Praha
•Grafika roku 2008, Clam-Gallasův palác, Praha
—————————————————————————————
www.vojtechfrohlich.blogspot.com

Jaro
—2011—videozáznam performance, zahrada AVU v Praze—3:52 min
Spring
—2011—video performance, garden of Academy of Fine Arts in Prague—3:52 min

Bez názvu
—2008–2009—perforovaná černobílá fotografie
Untitled
—2008–2009—perforated BW photograph
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Sen o UNC 060
—2009—instalace—objekt, kresby, grafitová tuha na papíru—variabilní rozměry
Dream about UNC 060
—2009—installation—object, drawings, graphite on paper—dimensions variable

Juraj Gábor
27≤30

↑ Text by Katarína Müllerová

Juraj Gábor’s works are not strictly limited to types of art or artistic
techniques, which actually is nothing unusual for the world of contemporary art. As a young talented artist, he has demonstrated that he is equally
able to undertake his own version of artistic cartography, to react sensitively to a specific space, or to introduce a new polemic into the endless
interplay of art with the phenomenon of the picture. He approaches
each of his projects individually, “investigating” and at other times using
the methods of an archaeologist who reveals a pre-prepared fabulation
– a story where truth and fiction lose their borders. In certain of Juraj
Gábor’s works, we can see an inclination toward minimalist sculptural
construction as well as a shift away from traditional (sculpting) materials
such as plaster, although still using current strategies. Dream about UNC
060 (2009) is a “pseudo-fossil” – a fictitious linocut record of the dream
of an úderník about a new machine for laborious work – at Youth Track on
an empty block found at the railway station in Banská Štiavnica.

Text napsala Katarína Müllerová

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Práce Juraja Gábora nie sú striktne vymedzené na druhy umenia
alebo výtvarné techniky, čo koniec-koncov nie je ničím neobvyklým pre
svet súčasného umenia. Ako mladý talentovaný umelec stihol dokázať, že
rovnako dobre sa dokáže ujať vlastnej verzie umeleckej kartografie, citlivo
reagovať na špecifický priestor či vniesť novú polemiku do nekončiacich
hier umenia s fenoménom obrazu. Ku každému zo svojich projektov
pristupuje individuálne, „výskumnícky“ a inokedy zas s metódou archeológa, ktorý odhaľuje už vopred pripravenú fabuláciu – príbeh, kde pravda
a fikcia strácajú svoje hranice. V niektorých prácach Juraja Gábora tiež
badať inklináciu k minimalistickej sochárskej konštrukcii a ďalší posun
s práce s tradičnými (sochárskymi) materiálmi ako sadra, samozrejme
s využitím aktuálnych stratégií. Sen o UNC 060 (z roku 2009) je „pseudofosíliou“, fiktívnym linorytovým záznamom sna úderníka o novom stroji
pri tvrdej práci na Trati mládeže na prázdnom štočku nájdenom na železničnej stanici v Banskej Štiavnici.

47 mostů jedné krajiny
—2010—interaktivní objekt—sádra, štětec, kovový zásuvkový zakladač, stolní lampa—5 x 126 x 73; 45 x 132 x 168 cm
47 Bridges of One Country
—2010—interactive object—plaster, brush, metal drawer stacker, table lamp—5 x 126 x 73; 45 x 132 x 168 cm

Další díla ↓ Other works

Juraj Gábor CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Juraj Gábor

Narozen / Born: 1985 Lučenec
—————————————————————————————
Studia / Education
2005–2011
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2008
Estonian Academy of Arts, Tallinn, EE
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Banská Štiavnica
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2011
•Fwd: Nová stála expozícia NMG..., CC Centrum, Bratislava-Petržalka
•Nová stála expozícia, Novohradské múzeum a galéria, Lučenec
2010
•Record / Play (s D. Didom), Outdoor Gallery, Nitra
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2011
•Abandoned re-creation, Bunka pre súčasnú kultúru, Nitra
•Mapy/Maps II, SNG, Bratislava
•Fade In, Galéria PF 01, Bratislava
2010
•Úroveň pohybu, Dom umenia, Piešťany
•Elements cuisine, Galéria 4D, Galanta
•Medzicentrum, Banská st a nica, Banská Štiavnica
2009
•Rukami a srdcom, Galéria Jána Koniarka, Voderady
•Videoart match vol. 4, Klub 77, Banská Bystrica

Banálny príbeh
—2010—sádra—3 ks 53 x 39 x 10 cm
Banal Story
—2010—plaster—3 pcs 53 x 39 x 10 cm
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Lokálny kontext
—2010—instalace—variabilní rozměr
Local Context
—2010—installation—dimensions variable

Magdaléna Kuchtová
27≤30

↑ Text by Omar Mirza

Magdaléna Kuchtová critically analyses various contemporary
societal, social and political themes (such as the much-discussed issue
of public space in Slovakia). But based on specific local and historical
contexts, she re-evaluates and relativises even the ideologies or residues
of the past, with which our society still has not come to terms. Her critical investigation does not take the form of protest activities or planned
slogans, however; she is more interested in submerging herself more
deeply into the problem in a sort of archaeology, in which she gradually
reveals various sediments (layers) of the given issue. She also leaves
viewers a certain amount of freedom to interpret; she does not foist her
unequivocal views on them. Kuchtová’s multimedia works take various
forms, from formally very simple but semantically rich contexts (Comma,
2010), to the more intimate struggle with the responsibility for one’s own
existence based on a possible choice (Magdaléna, 2010), to a complex,
processual investigation of a specific locality, and the issues against
which it is possible to launch a broad-based societal polemic (Local
Context, since 2010).

Text napsal Omar Mirza

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Magdaléna Kuchtová kriticky analyzuje rôzne spoločenské, sociálne
a politické témy súčasnosti (ako napr. na Slovensku veľmi diskutovanú
problematiku verejného priestoru), no na základe špecifických lokálnych
a historických súvislostí prehodnocuje a relativizuje aj ideológie či rezíduá
minulosti, s ktorou sa naša spoločnosť stále dostatočne nevyrovnala. Jej
kritické skúmanie však nemá formu protestných aktivít či prvoplánových
hesiel, ide jej skôr o hĺbavejšie vnorenie sa do problému, o akúsi archeológiu, v ktorej postupne odhaľuje rôzne sedimenty (vrstvy) danej témy.
Divákom zároveň necháva určitú slobodu v interpretácii, nepodsúva im
svoje jednoznačné stanoviská. Kuchtovej multimediálne výstupy majú
rôzne podoby, od formálne veľmi jednoduchých, no významovo bohatých
zámen kontextov (Čiarka, 2010), cez intímnejšie ladené vyrovnávanie
sa so zodpovednosťou za vlastnú existenciu na základe možnosti voľby
(Magdaléna, 2010), až po komplexné, procesuálne skúmanie špecifickej lokality a témy, na pozadí ktorého je možné rozvíjať celospoločenskú
polemiku (Lokálny kontext, od 2010).

Další díla ↓ Other works

Magdaléna Kuchtová CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Magdaléna Kuchtová

Narozena / Born: 1985 Skalica
—————————————————————————————
Studia / Education:
Od 2011
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, doktorandské studium
2008–2010
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2005–2008
Pedagogická fakulta Trnavské univerzity v Trnave
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Bratislava
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2012
•Delete, Slovenská národná galéria, Bratislava
•Lovci v raji, Slovenská národná galéria, Bratislava
2011
•Crazycurators Biennale III /selection/ Approach Art Association, Pécs, HU
•Essl Art Award CEE 2011, Essl Museum, Klosterneuburg, AT
•Crazycurators Biennale III, /selection/ Zamek, Culture Centre, Poznaň, PL
•Essl Art Award CEE 2011, Galéria Médium, Bratislava
•Krv a voda - Šťava z fresky, Galéria Nádor, Pécs, HU
2010
•Crazycurators Biennale III, Galéria SPACE, Bratislava
•TINA B, (s J. Kapelovou), verejný priestor, Praha
•Ceci n´est pas un pedagogue, klUb 3, Kopplova vila, Galéria Jána Koniarka, Trnava
•Dokonalosť, Galéria Médium, Bratislava
2009
•City art fest, Nitranská galéria, verejný priestor mesta, Nitra
•Partyslava, Galéria HIT, Bratislava

Magdaléna
—2010—objekt—60 x 45 x 0,8 cm
Magdaléna
—2010—object—60 x 45 x 0,8 cm

ČSR
—2009—instalace
ČSR
—2009—installation

Na výstavách
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Battle of Britain
—2012—kartón—akryl—100 x 10 cm
Battle of Britain
—2012—card board—acrylic—100 x 10 cm

Martin Kyrych
27≤30

↑ Text by Václav Mílek

At exhibitions of examination works from the Zlín branch of the
Faculty of Arts at Ostrava University which I have seen in the past,
Martin Kyrych – through the clarity of his artistic display – always
seemed somewhat of an extraordinary apparition. His introverted expressive painting, straddling the border of art brut influences and a certain
aesthetics of contemporary pop art, often draws on fragments of visual
memories from childhood or from emotionally powerful encounters with
people. Martin Kyrych lets his imagination – saturated with reminiscences of a world of fragile models of combat equipment projecting parts
of airplanes, identification symbols, faces and figures – step out from
the canvases of his pictures and latterly create even small installations.
He compares painting to communication between his own intention and
what emerges on the canvas. His works thus emerge in layers like questions and answers, which – particularly in emotionally charged portraits
– has the character of a real contest.

Text napsal Václav Mílek

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

klauzurních prací zlínské pobočky Fakulty umění Ostravské
univerzity, které jsem v minulosti viděl, působil Martin Kyrych ujasněností svého výtvarného projevu vždy tak trochu jako mimořádný zjev.
Jeho introvertně zaměřená expresivní malba na pomezí vlivů art brut
a jakési estetiky soudobého pop umění čerpá často z útržků vizuálních vzpomínek z dětství nebo z emociálně silných setkání s lidmi. Své
imaginace, prosycené paměťovými reminiscencemi světa křehkých
modelů válečné techniky, z něhož se vynořují části letadel, identifikačních symbolů i tváře a postavy, nechává Martin Kyrych vystoupit
z pláten obrazů a nověji vytváří i drobné instalace. Malování přirovnává ke
komunikaci mezi vlastní intencí a tím, co vzniká na plátně. Jeho díla tedy
vznikají ve vrstvách jako otázky a odpovědi, což má zejména v citově
nabitých portrétech charakter skutečného zápasu.

↓ Other works

Porucha paměti na Akropoli
—2010—akryl na kartonu—117 x 105 cm
Memory Disorder on the Acropolis
—2010—acrylic on cardboard—117 x 105 cm

Další díla

Martin Kyrych CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Martin Kyrych

Narozen / Born: 1985 Uherské Hradiště
—————————————————————————————
Studia / Education:
2009–2012
Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě
od 2011
Akademie výtvarných umění v Praze
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works:
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2011
•Fejsování, Vinárna Malenovice, Zlín
2010
•Psát v ruce je neprofesionální, toalety ZVOŠU, Zlín
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2010
•Fighting spirit, Místogalerie Skleněná louka, Brno
2009
•Maďaři válcují Zlín, U Tetoura, Malenovice, Zlín
•Vernisáž u Tetoura, U Tetoura, Malenovice, Zlín

Totentanz
—2010—akryl na látce—třetí část triptychu—80 x 60 cm
Totentanz
—2010—acrylic on textile—third part of triptych—80 x 60 cm

Chmura
—2010—akryl, fix—disperze na látce—75 x 55 cm
Blues
—2010—acrylic, marker—dispersion on textile—75 x 55 cm
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Pavla Malinová
27≤30

Text napsal Tomáš Knoflíček

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Vírar
—2011—kresba na papíře—400 x 150 cm
Vírar
—2011—drawing on paper—400 x 150 cm

In attempts to interpret Pavla Malinová’s work, there is usually
a reminder of her membership in the musical group Likeshe (today unfortunately in hibernation), as if precisely this information was the most
comprehensible label and the key to understanding her work. But if this
was ever the case, then it was only on the level of personal identification
with a certain subculture, as in the work itself the sources of her inspiration significantly transcend this determining framework. Sometimes
they are so ambivalent, however, that they evade our need to categorise
or at least name them. Her pictures can be perceived on the one hand
as an ecumenical discourse of the modernist legacies emerging from
somewhere in the author’s subconscious, and on the other as an extraordinarily autonomous expression full of personal allusions and symbols.
It is an imaginary world where chastity meets with exhibitionism, simplicity with opulence, obstinacy with laxity, and vulgarity with almost lyrical
dreaminess. Recently, she has most often brocaded these ideas into an
ornamental rug of drawings made with a felt-tip or ball-point pen. The
linearity conditioned by this technique has an almost bedevilling power
over the viewer, but after a while the thought led by this Ariadne’s thread
becomes lost somewhere in the labyrinth.

↑ Text by Tomáš Knoflíček

Při pokusech o výklad tvorby Pavly Malinové bývá zpravidla připomínáno
její členství v dnes už bohužel jen hybernující hudební formaci Like she,
jako by právě tato informace měla být tou nejsrozumitelnější nálepkou
a klíčem k pochopení její práce. Pokud tomu tak ale vůbec kdy bylo, tak
jedině na úrovni osobní identifikace s určitou subkulturou. V samotné
tvorbě totiž prameny její inspirace výrazně překračují tento determinující rámec, někdy jsou však natolik ambivalentní, že unikají naší potřebě
kategorizovat či alespoň pojmenovávat. Její obrazy lze na jedné straně
vnímat jako ekumenickou rozpravu modernistických odkazů vystupujících odkudsi z autorčina podvědomí, na druhé straně jako mimořádně
autonomní projev plný osobních narážek a znaků. Je to imaginární svět,
kde se cudnost potkává s exhibicionismem, prostota s opulencí, zarputilost s ležérností, vulgarita s téměř lyrickou zasněností. V poslední době
tyto představy nejčastěji vetkává do ornamentálního koberce kreseb
prováděných fixou či propiskou. Linearita, podmíněná touto technikou,
má na diváka téměř uhrančivou moc, mysl vedená touto Ariadninou nití
se po chvíli ztrácí kdesi v labyrintu.

↓ Other works

Jeden
—2011—olej—plátno—140 x 150 cm
One
—2011—oil—canvas—140 x 150 cm

Další díla

Pavla Malinová CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Pavla Malinová

Narozena / Born: 1985 Vsetín
—————————————————————————————
Studia / Education:
2005–2010
Ostravská univerzita v Ostravě
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Praha
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2012
•Je to ve mě jako v koze, (s V. Vlkovou), galerie Sam83, Česká Bříza
2011
•Člobrdíček, Galerie Půda, Jihlava
•Jedna z jistot, krásná bytost, Galerie Art, Brno
•Wall painting (s T. Roubalem), Galerie Zeď, MeetFactory, Praha
•Alone romantik, alou dom, Galerie Dole, Ostrava
2010
•Odpocitávám na odpočívadle, Galerie 36, Olomouc
•Moc to neřeš, moc do toho řežeš, Gallerie Enter, Bratislava
2009
•Krutá roura, Galerie Hukvaldy, Hukvaldy
•Houpat do svých doupat, Galerie Kojak, Ostrava
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2011
•Artyčok art fair, Divus, Praha
•Pavěda, NTK, Praha
•4+4 dny v pohybu, ÚLUV, Praha
•Kromě Alenky-říše za zrcadlem, divadlo Reduta, Brno / Galerie Orlovna, Kroměříž
•Subkultura, Klubovna-2. patro a Mystic Cup 2011, Praha
•Videokemp, Brno
•Prague Biennale 5, Microna Praha
•Ostrava now!, Galerie výtvarného umění v Chebu
•Next targets, The Chemistry Gallery, Praha
•Cena kritiky za mladou malbu, Galerie kritiků, Praha
2010
•Edice 5, Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí
•PHA × OVA, Galerie Aula, Brno
•Zvuk buk puk suk, Galerie Cella, Opava
•Festival Invaze, Trafačka, Praha
•Diplomky fakulty umění, Dům umění, Ostrava
•Next wave, Dům pánů z Kunštátu, Brno
•Master quest, Galerie Dvanáctka, Zlín
•Together, Galerie U přívozu, Hradec Králové
•Gift, Karlin Studios, Praha
•120×120, Galerie 66, Praha
2009
•PRAHA!!!, ateliéry Úhonice, Praha
•Šlehl na cop, klub Vrah, Rožnov pod Radhoštěm
•Tento vlak zastavuje ve stanici fuck, Stanica Žilina-Záriečie, Žilina
•Triangle castles, Galerie Závodník, Ostrava
•MII čtverečních, Galerie Gaudeamus, Vítkov
—————————————————————————————
www.pavlamalinova.com

Člověčendstwo
—2011—tužka, propiska, papír—59 x 94 cm
Člověčendstwo
—2011—pencil, ballpoint, paper—59 x 94 cm

Nevěsta
—2011—olej—pláno—150 x 160 cm
Bride
—2011—oil—canvas—150 x 160 cm
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Tak já to pouštím
—2011-2012—objekt—kartonové krabice, lano—variabilní rozměry—video—2:00 min
So I’m Letting It Go
—2011-2012—object—cardboard boxes, rope—dimensions variable—video—2:00 min

Tomáš Moravec
27≤30

↑ Text by Michal Pěchouček

Tomáš Moravec studies in the atelier of the monumental work of
Jiří Příhoda (Academy of Fine Arts in Prague). His expression is almost
monotonous, automatic, but precise with the help of several basic tools
(video, object, installation). From the beginning, he has focused his
attention on the spatial conditions of events. He addresses the viewer
through a changed space, a possible lucidity of actions, visibility of the
traces they have left as well as the essential moment of surprise. Already
two of his first installations, Views and Situations (both 2008) – where
mapping with the help of light is an important element, are concerned
with the limits of a specific space of artistic production, its transformation and perception.
Recently, Tomáš has shifted his attention to the circumstances of the
actual realisation of events, and the simple history of their preparation.
As a charismatic author or co-author, he becomes more of a responsible
component of the work. More and more, he relies on kinetic-gravitational aspects of the sought-after objects and on their concreteness,
and continues to work using the method of temporary sculptures. He
merely documents these or defines their existence temporally for the
duration of a single exhibition. He also opens a path toward more traditional aspects of sculpting forms – to questions of their construction and
deconstruction.

Text napsal Michal Pěchouček

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Tomáš Moravec studuje v ateliéru monumentální tvorby Jiřího
Příhody (AVU Praha). Vyjadřuje se téměř monotónně, automaticky, ale
precizně pomocí několika základních nástrojů (video, objekt a instalace).
Od počátku zaměřuje svoji pozornost na prostorové podmínky událostí.
Oslovuje diváka skrze změněný prostor, možnou přehlednost dějů,
viditelnost jím zanechaných stop a zároveň skrze nezbytný moment
překvapení. Již jedny z jeho prvních instalací Náhledy a Situace (obě
z roku 2008), kde je důležitým elementem mapování pomocí světla, se
zabývají limitem konkrétního místa umělecké produkce, jeho proměnou
a vnímáním.
Poslední dobou Tomáš přesunul svoji pozornost na okolnosti samotné
realizace událostí, prostou historii jejich příprav. Jako charismatický autor
nebo spoluautor se více stává zodpovědnou součástí díla. Čím dál více
se spoléhá na kineticko-gravitační faktory vyhledávaných objektů, na
jejich předmětnost a dál pracuje metodou dočasných plastik. Ty pouze
dokumentuje nebo jejich existenci časově definuje trváním během jedné
výstavy. Zároveň si otevírá cestu k tradičnějším polohám sochařských
forem – otázkám jejich konstrukce a dekonstrukce.

↓ Other works
Další díla

↓ Tomáš Moravec CV and exhibitions
Životopis a výstavy Tomáš Moravec

Narozen / Born: 1985 Praha
—————————————————————————————
Studia / Education:
od 2010
Akademie výtvarných umění v Praze
2010
Akademie výtvarných umění v Praze, stáž
2008
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, stáž
2005–2010
Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Praha
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2012
•Rozdělovací, Vitrína Deniska, Olomouc
2011
•Náhradní měsíc, Fotograf Gallery, Praha
•Matrice a patrice (s R. Štětinou), Galerie Půda, Jihlava
•Subject to alterations, Studio FKSE, Budapešť, HU
•Pre-postures, Telep gallery, Budapešť, HU
•Ohlasy entropie (s M. Al-Ali a P. Dubem), Galerie kritiků, Praha
•To vydrží, Galerie 207, Praha
2010
•If (training in materials and tools) (s R. Štětinou), MeetFactory, Galerie Kostka, Praha
•Náhodný klam (s M. Al-Ali), Altán Klamovka, Praha
•Propíchnout pláště (s R. Štětinou), Space Gallery, Bratislava
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2011
•Konečně spolu, Galerie Armaturka, Ústí nad Labem
•Raum: selbst, Dům umění města Brna, Brno
•25. 6. 2011 (s M. Al-Ali), Pražské quadriennale, Galerie2, Praha
•Syndrom povlacenja, Salon 77, Niš, RS
2010
•Scherenschnitte III - Des Kaisers neue Kleider, Oberhafen Kantine, Hamburg, DE
•Exit a.a.O., Kunstraum Kreuzberg / Bethanien, Berlín, DE
2009
•Trial trail, Atelierhaus der Akademie der bildenden Künste Wien, AT
•Exit, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
•Teleskopické studio, Galerie Václava Špály, Praha
•Sochy v ulicích, Brno Art Open, Brno
—————————————————————————————
www.tomasmoravec.cz

Trio
—2011—(s M. Al Alim)—gumopryž—60 x 850 x 60 cm
Trio
—2011—(with M. Al Ali)—rubber—60 x 850 x 60 cm

Změna vyhrazena
—2011—instalace—různé materiály—prostory ateliéru
Change Reserved
—2011—installation—mixed media—studio

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Krajina bez jména
—2012—tisk—100 x 333 cm
Landscape without name
—2012—print—100 x 333 cm

Johana Pošová
27≤30

Johana Pošová’s work is especially elusive. It defies attempts at
description without her having planned to resist it. It moves in the area of
intuition and slips out of common language, which suits the author. Her
elusive, ephemeral character contrasts with her very precise use of the
photographic medium, which in certain cycles takes the form of a literal
game or paradox, accenting the pictorial punch line (Bath, 2011; Hand,
2009; Mikado, 2007). Despite the cogency and irony of these works,
it seems that the author’s most intrinsic domain is work on the borderlines of photographic approaches, partially in the areas of photographic
installation and photo collage, but also classic photography, as we could
see at her exhibition The First Case Is I at the Josef Sudek Atelier in
2011. The combination of various approaches, both in the position of
very clean, bare, yet not emotionally empty photography and in the area
of experimentation, is reminiscent to a certain extent of the expression of
avant-garde photography. In both these positions, and especially in their
combination, the author works with the motif of layering with respect
to content as well as formally. And it is precisely this layering that can be
perceived as a metaphor for a certain mental picture which has its own
rules and of which Johana gives us a glimpse through her photography.

Text napsala Vendula Fremlová

Tvorba Johany Pošové je zvláštně nezachytitelná. Uniká snaze
o deskripci, aniž by se jí prvoplánově vzpírala. Pohybuje se v oblasti
intuice, vyvléká se z běžného jazyka, což autorce vyhovuje. Její nezachytitelný, efemérní charakter přitom kontrastuje s velice přesným použitím fotografického média, které v některých cyklech nabývá až rázu
doslovné hříčky či paradoxu, akcentující obrazovou pointu (Bath, 2011;
Hand, 2009; Mikado, 2007). I přes pádnost a ironii těchto děl se zdá,
že doménou autorce nejvlastnější je tvorba na rozhraní fotografických přístupů, částečně se pohybující v oblasti fotografické instalace
a fotokoláže, ale i klasické fotografie, jak jsme mohli vidět na její výstavě
První pád je já v Ateliéru Josefa Sudka v roce 2011. Kombinace různých
přístupů, a to jak v pozici velmi čisté, až puristicky strohé fotografie,
která však není emocionálně vyprázdněná, tak v oblasti určitého experimentu, připomíná do jisté míry výraz avantgardní fotografie. V obou
těchto pozicích a především v jejich vzájemné kombinaci pracuje autorka
po stránce obsahové i formální s motivem vrstvení. A právě toto vrstvení
můžeme vnímat jako metaforu určitého mentálního obrazu, který má
svá vlastní pravidla a do kterého nás Johana prostřednictvím fotografie
nechává nahlédnout.

↑ Text by Vendula Fremlová
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↓ Other works
Další díla

Johana Pošová CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Johana Pošová

Narozena / Born: 1985 Praha
—————————————————————————————
Studia / Education
2005–2011
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
2008
Bellas Artes, Valencie, ES
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Praha
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2012
•Krajina bez jména, Galerie Fiducia, Ostrava
2011
•První pád je já, Galerie Josefa Sudka, Praha
2009
•Blíženci, Galerie Pavilón, Praha
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2010
•Rozptýlené sloučeniny, Fotofest Uničov, Uničov
•Ego, Galeria Langhans, Praha

Tma 2
—2012—tisk—80 x 45 cm
Darkness 2
—2012—print—80 x 45 cm

Bez názvu
—2011—fotografie—90x65
Untitled
—2011—photograph—90x65

Hora
—2012—tisk—80 x 45 cm
Mountain
—2012—print—80 x 45 cm

Pugét
—2012—C-print—100 x 70 cm
Puget
—2012—C-print—100 x 70 cm

Lucia Sceranková
27≤30

Lucia Sceranková studied in the painting atelier of Vladimír Skrepl at
the Academy of Fine Arts in Prague. For her, the symbolism of home, the
essential need for an order of things, the conditions of intimate space
and the mythology of fairy tales are values which can be the object of
desire and can be shared generally.
Lucia’s recent photographs represent a specific and rare type – that
of a contrived photographic image without post-production manipulation and requiring demanding preparation. At first sight, the allegorical,
strongly artistic images pulsate both visually and semantically with an
ambivalent and inscrutable technique. They are based on the principle
of a simple optical illusion which makes use of scenographic perspective
and framing. It takes place through the insertion of three-dimensional
objects into the surface of a photograph, or by contrast through the
insertion of a photograph into a material environment, in order to create
an illusion of a poetic nature.
During her studies, Lucia made an interesting transition from spatial
creation toward the photographic image, but without turning away from
her background in sculpture or her spatial sensibility. To the contrary, she
creates pictures with an increasingly rectilinear, almost magical ability to
manipulate objects and the viewer alike.

Text napsal Michal Pěchouček

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Lucia Sceranková absolvovala v malířském ateliéru Vladimíra Skrepla
na pražské AVU. Symbolika domova, bytostná potřeba řádu věcí,
podmínky intimního prostoru nebo mytologie pohádek znamenají pro
tuto autorku hodnoty, jež mohou být předmětem touhy a je možné je
obecně sdílet.
Luciiny fotografie z poslední doby představují specifický a vzácný
druh – aranžovaný a postprodukčně nemanipulovaný fotografický
obraz vyžadující náročnou přípravu. Jinotajné, silně výtvarné obrazy
vizuálně i významově pulsují na první pohled ambivalentní a nerozpoznatelnou technikou. Jsou založeny na principu jednoduchého optického
klamu, který využívá možnosti scénografické perspektivy a rámování.
Děje se tak vkládáním trojrozměrných objektů do plochy fotografie
nebo naopak fotografie do reálného prostředí za účelem vytvoření iluze
poetické povahy.
Během svých studií Lucia podnikla zajímavý přechod od prostorové
tvorby směrem k fotografickému obrazu, aniž by ale zanevřela na své
sochařské zázemí nebo prostorovou senzibilitu. Právě naopak. Obrazy
vytváří s čím dál přímočařejší, téměř magickou schopností manipulovat
jak s objekty, tak se samotným divákem.

↑ Text by Michal Pěchouček
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↓ Other works

Préria, ze série Zázrak je na inom mieste
—2011—tisk pigmentovými inkousty—90 x 60 cm
Prairie, from serie Miracle is Elsewhere
—2011—pigment inks print—90 x 60 cm

Další díla

Lucia Sceranková CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Lucia Sceranková

Narozena / Born: 1985 Košice
—————————————————————————————
Studia / Education:
2009–2011
Akademie výtvarných umění v Praze
2004–2008
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2007
University of Newcastle upon Tyne, School of Arts and Cultures, Newcastle upon Tyne, GB
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Praha
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2011
•Oheň, voda, vítr ví, Galerie A. M. 180, Praha
2010
•Carte Blanche, Galerie Hit, Bratislava
•Jazero, Galerie 2P, Ústí nad Labem
2009
•Ako doma, Galerie 35M2, Praha
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2012
•Vlčice noci, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava
•Křehké kino, Galerie mladých, TIC, Brno
•StartPoint 2011 selection, Galerie výtvarného umění, Cheb
2011
•Idiom, Salon Daguerre, Galerie Artistů, Brno
•Multiple occupancy, Gallery Hatch space, Londýn, GB
•StartPoint 2011, Wannieck Gallery, Brno
•Po Skú3, (mladé české a slovenské umenie), Východoslovenská galéria, Košice
•Diplomanti AVU 2011, Karlin Hall, Praha
•Pleso, Galerie MeetFactory, Praha
•Skúter III, bienále mladého umenia, Galerie Jána Koniarka, Trnava
•Za hřbety knih, které jsem nečetla, PNP, Letohrádek Hvězda, Praha
2010
•MFF Early melons, video sekcia, Galerie Médium, Bratislava
2009
•Beginning, medzinárodný festival študentských filmov, Petrohrad, RU
•Imitace míst, sprievodný výstavný projekt Sochy v ulicích, Brno
•MFF Early melons, video sekcia, FK Charlie centrum, Bratislava
•Partyslava-City of Peace, Galerie Hit, Bratislava
—————————————————————————————
www.luciascerankova.com
www.luciascerankovablogspot.com

Hora, ze série Zázrak je na inom mieste
—2011—C-print—120 x 80 cm
Mountain, from serie Miracle is Elsewhere
—2011—C-print—120 x 80 cm
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About What Can Be Lost in the Dark but Need not Be Searched for because It Will Return on Its Own
—2012—constructed situation—dimensions variable
In north Bohemia, a reservation of darkness was created at the end of 2009.
The declaration of the reservation was merely proclamatory in character.
Nowhere have clear rules of protection been defined, but the territory’s boundaries have been demarcated quite precisely. An expedition led by Pavel Sterec
travelled to the darkness to have a look at the reservation.

Pavel Sterec
27≤30

↑ Text by Jiří Ptáček

Pavel Sterec’s work is an open structure, on the edges of which
new elements are continually (and, in view of the frequency of his
public appearances, also quickly) attached by the author. In his case,
the conceptual approach amounts to creating pathways among a certain
number of selected elements. Sterec creates patterns encompassing
various models of participation of other people; he makes use of the
findings of scientific fields or means related to science, non-artistic
archives and artistic depositories, but also symbols of human awareness
and unawareness. His work often bears traces of performance – whether
he executes them himself or organises the activities of others – or he
finds a notional image of performance in documenting societal rituals.
Despite this feature, however, the result is always a material artefact.
His presentation at Zlín Youth Salon will be preceded by a group
expedition to a light reservation on the Czech-Polish border. Sterec does
not define in advance what the excursion should accomplish, and instead
is focused on creating a team. For Sterec, the staging of a collective
experience is the first step in realising an artwork. The participants with
their knowledge and emotions are his proto-matter, and the collective
journey is the catalyst for its organisation.

Text napsal Jiří Ptáček

O tom, co se dá ve tmě ztratit, ale nemusí se to hledat, protože se to vrátí samo
—2012—konstruovaná situace—variabilní rozměry
Na severu Čech vznikla na konci roku 2009 rezervace tmy. Vyhlášení rezervace
mělo pouze proklamativní charakter. Nikde nejsou stanovená jasná pravidla
ochrany, zato hranice území jsou vytyčeny poměrně přesně. Expedice vedená
Pavlem Stercem se jela na tmu do rezervace podívat.

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Práce Pavla Sterce je otevřená struktura, na jejíž okraje jsou autorem
neustále (a s ohledem na frekvenci jeho veřejných vystoupení také
rychle) připojovány nové prvky. Konceptuální přístup se v jeho případě
rovná vytvoření drah mezi určitým množstvím zvolených prvků. Sterec
sestavuje vzorce zahrnující různé modely participace dalších osob,
operuje s poznatky vědních oborů či s prostředími, která s vědou souvisejí, neuměleckými archivy a uměleckými depozitáři, ale také se symbolizacemi lidského vědomí a nevědomí. Jeho práce často nese stopy
performance, ať již ji vykonává on, nebo se k ní vztahuje formou organizace činnosti jiných osob, nebo nalézá její pomyslný obraz v dokumentacích společenských rituálů. Navzdory tomuto rysu je ale vždy výsledkem
materiální artefakt.
Jeho prezentaci na Zlínském salonu mladých předchází skupinová
expedice do světelné rezervace na česko-polských hranicích. Sterec
dopředu nedefinuje, k čemu má výprava dospět, a zaměřuje se na vytvoření týmu. Inscenace kolektivní zkušenosti je pro Sterce prvním stupněm
realizace uměleckého díla. Účastníci se svými vědomostmi a emocemi
jsou jeho protomatérií a společná cesta katalyzátorem jejího utřídění.

↓ Other works
Další díla

Pavel Sterec CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Pavel Sterec

Narozen / Born: 1985 Praha
—————————————————————————————
Studia / Education:
2007–2012
Akademie výtvarných umění v Praze
2011
Akademie der bildenden Künste Wien, AT
2006
Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze
2004–2006
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Praha
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2012
•Nehybná směna, Moravská galerie, Brno
2011
•Podezřívat, Galerie D9, České Budějovice
•Co udržuje elity při životě? (s V. Artamonovem), Galéria HIT, Bratislava
2010
•Cožpak se pod stolem, který nás dělí, nedržíme všichni tajně za ruce?, Karlin Studios, Praha
2009
•Nízké napětí, Galerie mladých, BKC, Brno
•Hypnóza a morálka, Galerie Jelení, Praha
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2012
•Ostrovy odporu, Národní galerie v Praze, Praha
2011
•Vystavovatel a jeho diváci, Dům umění města Brna, Brno
•Praguebiennale 5, Mikrona, Praha
•Píle, Galerie U Dobrého pastýře, BKC, Brno
•Post project - Power to the People, The Australian Centre for Contemporary Art,
Melbourne, AU
•Finalisté ceny Jindřicha Chalupeckého, Centrum současného umění DOX, Praha
•Věznice: místo pro umění, Centrum současného umění DOX, Praha
2010
•Kašpar noci, Futura, Praha
•Demonstrace prostoru, dočasné umělecké centrum BLOX, Praha
•Dziewięć tytułów, BWA, Zielona Góra, PL
•Bienále mladého umění Zvon, Dům U Kamenného zvonu, Galerie hlavního města Prahy, Praha
•Ears Like Loops, ZONA sztuki aktualnej, Lodž, PL
•Prostor Z(i)lin(a), KGVU, Zlín
•Ekonomie nechtěných přátelství, Karlin Studios, Praha
2009
•Hlava, Karlin Studios,Praha
•Bílý papír černá nevěsta, Praguebiennale 4, Praha
•Historická práce, Galerie Václava Špály, Praha
—————————————————————————————
www.pavelsterec.org

Speed Dating (součást práce: Dva malé průsečíky na velké vertikále)
—2011—konstruovaná situace—variabilní rozměry
Speed Dating (part of the art work: Two Small Intersections on a Big Vertical Line)
—2011—constructed situation—dimensions variable

Nehybná směna
—2012—pohled do výstavy—variabilní rozměry
Motionless Exchange
—2012—instalation view—dimensions variable

Man on the river
—2011—tisk—video—6:35 min
Man on the river
—2011—print—video—6:35 min

Tomáš Šoltys
27≤30

The author’s realisation Man on the River (2011) attracted attention in expert and lay circles alike. In this event, the artist stood on the
surface of the Danube on a specially constructed craft and floated with
the current. The deliberately subtle and simply composed performance
was not only an event that was supposed to test the author’s mental and
physical limits. To the contrary, it had almost meditative and mythical
features – a lone figure standing in the middle of a river. The performance
was a disruption of the visual stereotype of the given environment with
the goal of pointing to its memory and the existence of its changes, realised according to the author’s perception of public space as a complex
entity with its own history and developmental continuity. This feature
characterises Tomáš Šoltys’s other works as well, which are generally
realised as events, with outputs in video or photographic documentation.
They are defined by an interest in atypical places, and departures from
the normal functions of public spaces. At the same time, the author
also engages existing contradictions between the original purposes of
selected public spaces defined e.g. by their form, and new ones arising
through his intervention or the interventions of others.

Text napsala Mira Sikorová-Putišová

Vystavené dílo ↑

Exhibited work

Autorovej realizácii Man on the river (2011) sa podarilo vzbudiť pozornosť nielen v odborných, ale aj laických kruhoch. V tejto akcii stál výtvarník na špeciálnej vyrobenej konštrukcii na hladine Dunaja a putoval spolu
s jeho tokom. Zámerne výrazovo nenásilne a jednoducho komponovaný
akt však nebol iba akciou, ktorou mal autor testovať svoje psychické
a fyzické limity. Naopak, mal skôr meditatívne a mýtické rysy - osamelá
postava stojaca v strede rieky. Performancia bola narušením vizuálneho
stereotypu daného prostredia s cieľom poukázať na jeho pamäť i existenciu jeho zmien, a to v intencii autorovho vnímania verejného priestoru ako
komplexnej entity, ktorá má svoju históriu a kontinuitu vývoja. Tento rys
charakterizuje aj ďalšiu tvorbu Tomáša Šoltysa, ktorú spravidla realizuje
ako akcie s výstupmi do videa alebo fotografickej dokumentácie. Definuje
ju záujem o netypické miesta a vybočenia z normálu fungovania verejného priestoru. Zároveň sa autor zaoberá i existujúcimi rozpormi medzi
pôvodnou účelnosťou vybraných verejných priestorov, ktoré sú dané
napr. ich formou, a novými, vzniknutými jeho zásahom, resp. zásahmi
iných jedincov.

↑ Text by Mira Sikorová-Putišová
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Sparring with God
—2009—video—4:28 min
Sparring with God
—2009—video—4:28 min

Další díla ↓ Other works

Životopis a výstavy Tomáš Šoltys ↓ Tomáš Šoltys CV and exhibitions

Narozen / Born: 1985 Prešov
—————————————————————————————
Studia / Education:
2005–2011
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Bratislava
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2010
•Sparring, Galéria Cypriána Majerníka, Project room 14, Bratislava
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2012
•Paradise hunters, Slovenská národná galéria, Bratislava
•StartPoint sellection, Galerie výtvarného umění, Cheb
2011
•Objavenie pomalosti, Tabačka Kulturfabrik, Košice
•Práci česť, Prešov
•StartPoint 2011, Wannieck Gallery, Brno
•Diploma works, Enter, Bratislava
•Diploma works, Dom umenia, Bratislava
•Fade in, PF Gallery, Bratislava
2010
•Práci česť, Prešov
•Fellowship Presentation of Contemporary Art Students, Lvov, UA
•Multipalce Festival Fellowship Presentation of Contemporary Art Students, Trnava
2009
•Práci česť, Prešov

Sparring
—2009—video—2:20 min
Sparring
—2009—video—2:20 min

Testing siren alert
—2010—video—6:35 min
Testing siren alert
—2010—video—6:35 min
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Deluge II.
—2009—akryl—plátno—200 x 250 cm
Deluge II.
—2009—akrylic—canvas—200 x 250 cm

Lucia Tallová
27≤30

↑ Text by Daniela Čarná

In her dominant medium, which for Lucia Tallová is painting, she
makes conscious use of language, working with poetry on the verge
of kitsch. Like many authors – women (from the older generation let
us recall Klára Bočkayová) – she re-evaluates the traditionally feminine
world of handicrafts, connected with a certain sentiment and accretions
of the past. She does not use traditional white lace as ready-made, but
transfers its figural and abstract details to the medium of painting, where
it becomes the bearer of a hint of a story, feeling or mood – a dreamlike
atmosphere, supported by smudging and blurring the painting’s colour
surface, giving it a slightly apocalyptic feel. On the other hand, it is
a counterweight to the impersonal industrial or urban environments of
her landscape paintings.

Text napsala Daniela Čarná

Vystavené dílo ↑

Exhibited work

V dominantnom médiu tvorby, ktorým je pre Luciu Tallovú maľba,
vedome využíva jazyk pracujúci s poetikou na hranici gýča. Ako viaceré
autorky - ženy (zo staršej generácie spomeňme Kláru Bočkayovú),
prehodnocuje tradične ženský svet ručných prác, spojený s určitým
sentimentom a nánosmi minulosti. Tradičné biele čipky však nevyužíva
ako ready-made, ich figurálne a abstraktné detaily transponuje do média
maľby, kde sa stávajú nositeľmi náznaku príbehu, pocitu, nálady. Snovú
atmosféru podporenú rozmazávaním a znejasňovaním farebnej plochy
obrazu, ktoré im dodávajú nádych apokalyptických vízií, však na druhej
strane vyvažuje industriálnym či urbánnym odosobneným prostredím
svojich krajinomalieb.

Další díla ↓ Other works

Lucia Tallová CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Lucia Tallová

Narozena / Born: 1985 Bratislava
—————————————————————————————
Studia / Education:
2005–2011
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Bratislava
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2011
•Znova nemôžem zaspať, Galéria Domu novinárov, Bratislava
•Blur minds, clear sights, Stanica Žilina-Záriečie, Žilina
•Bitter Sweet, SODA Gallery, Bratislava
•Schwarzer Regen, HotDock Galéria, Bratislava
2010
•Hidden grace of black stories, Strabag Kunstforum, Vídeň, AT
2009
•Lucia Tallová / SODA Grand oppening, SODA Gallery, Bratislava
•Sweet city, Galéria Jána Koniarka, KlUb 3, Trnava
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2012
•Maľba ako šperk / Šperk ako maľba, Galéria Medium, Bratislava
•Back to the Reality, Photoport, Bratislava
2011
•Consistent, Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Dolný Kubín
•Magisterské diplomové práce VŠVU, Dom umenia, Bratislava
2010
•Parallels, Barcsay Hall, Galéria Maďarskej Univerzity výtvarných umení, Budapešť, HU
•One step Forward, Galéria Medium, Bratislava
•Exhibition of the prize winning works, Strabag Kunstforum, Vídeň, AT
•ART NOW, Kasárne Kulturpark, Košice
•Fragile eternity, Ateliers Pro Arts, Budapešť, HU
•Inter-view, Nitrianska galéria, Nitra
2009
•PRAHA!!!, Galerie Start, Ateliéry Úhonice, Praha
•Vianočná výstava, Galéria Space, Bratislava
—————————————————————————————
www.luciatallova.com

Home is where the hearts I.
—2011—akryl—plátno—190 x 220 cm
Home is where the hearts I.
—2011—akrylic—canvas—190 x 220 cm

When the last drop run-over
—2010—akryl—plátno—190 x 170 cm
When the last drop run-over
—2010—akrylic—canvas—190 x 170 cm

Home is where the hearts II.
—2011—akryl—plátno—190 x 220 cm
Home is where the hearts II.
—2011—akrylic—canvas—190 x 220 cm
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Protoceratops (ze série Hadaikum)
—2012—knihařská lepenka—30 x 30 cm
Protoceratops (from serie Hadaikum)
—2012—bookbinding board—30 x 30 cm

Vojtěch Vaněk
27≤30

↑ Text by Jan Zálešák

Vojtěch Vaněk’s animations reveal crepuscular scenes in which it is
not easy to get one’s bearings. Like in a dark forest or in the hallway
when you go to the bathroom at night, you must move slowly, stepping
carefully. Let go of what you know. Take a step back in order to
move forward. I’m thinking of the finger in Vojta’s animation Llacernhale slowly retreating from a drawing on which it left an imprint. It is
a similar ghostlike movement to that of Charlotte Gainsbourg in the film
Antichrist moving through a mental projection of a forest landscape.
What she “sees” is a foreshadowing of the space in which a drama will
take place later. The traumatic rupture between anticipation of what will
be and recollection of what was. Even in Vojta’s work, we find a Map
– a scheme that links the individual pictures together. The requisite
elements are: a playground, a gate, a football impaled on the branch of
a tree, grass, and a spotlight. The scene is illuminated and extinguished;
the plot is advanced not by storytelling, but by continually returning to
the same yet always different place. Are we still awake?

Text napsal Jan Zálešák

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Animace Vojty Vaňka odhalují zšeřelé scény, v nichž se nelze snadno
zorientovat. Jako v nočním lese nebo na chodbě, když jdete v noci na
záchod – musíte se pohybovat pomalu, opatrně našlapovat. Vzdát se
toho, co víte. Vrátit se o krok zpět, abyste mohli postoupit dopředu.
Myslím na prst, který se ve Vojtově animaci Llacernhale pomalu oddaluje
od kresby, na níž zanechal otisk. Je to podobný přízračný pohyb, jakým
se ve filmu Antikrist pohybuje Charlotte Gainsbourg v mentální projekci
lesní krajiny. Co „vidí“, je předzvěst prostoru, v němž se později odehraje
drama. Traumatická roztrženost mezi tušením toho, co bude, a ohlížením
se po tom, co bylo. I ve Vojtově práci najdeme Mapu – schéma, které
propojuje jednotlivé obrazy mezi sebou. Rekvizitami jsou: hřiště, branka,
větev stromu s napíchnutým fotbalovým míčem, tráva, reflektor. Scéna
se rozsvěcuje a zhasíná, děj se neposouvá vyprávěním, ale návraty na
stále totéž a vždy jiné místo. Jsme pořád ještě vzhůru?

↓ Other works
Další díla

Vojtěch Vaněk CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Vojtěch Vaněk

Narozen / Born: 1985 Brno
—————————————————————————————
Studia / Education:
2005–2011
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Brno, Praha
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2012
•Perly sviním, Gavu, Praha
•Škola Houština, Galerie Armaturka, Ústí nad Labem
2011
•Sperm festival, výstava audiovizuálních děl, MeetFactory, Praha
•Ohrožený duch, Galerie Prostor R2, Brno
2010
•Moving Image, Futura, Praha
•Concepto Grosso - AIN, Barcsay-terem, Budapešť, HU
•Planeta Eden (s J. Šrámkem), Centrum současného umění DOX, Praha
•Úroveň pohybu, Dům umění, Piešťany
•Poznámka k poznámace, (A)VOID Gallery, Praha
•Sperm festival, výstava audiovizuálních děl, MeetFactory, Praha
•Přistiženi v Ohni, Galerie Galerie, Starý pivovar, Brno
2009
•Objekt animace. Třetí smysl, KGVU, Zlín
—————————————————————————————
www.nejzlejsikluknasvete.net

Popel v očích –„replika“ animací: Eillishik & Varnsylaj, Llacernhale, Luntgardrys
—2011—mixed media—instalace—600 x 1300 x 300 cm
Ash in Eyes –„replica“ of animation: Eillishik & Varnsylaj, Llacernhale, Luntgardrys
—2011—mixed media—installation—600 x 1300 x 300 cm
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Jiřičino vidění
—2012—instalace—různá média
Martin’s Vision
—2012—installation—mixed media

Veronika Vlková
27≤30

↑ Text by Jan Zálešák

In the beginning, there is a story. Or more precisely: In the beginning,
there is storytelling. It can be reading a fairy tale in the evening, remembering forgotten stories, ghost stories people tell to frighten each other,
to give each other courage. Storytelling glues society together, making
it possible to overcome differences and wipe away borders – not only
between people, but between people and animals and inanimate things.
The stories in Veronika Vlková’s work move from picture to picture, and
from picture to installation. Branches grow out of reeds, lava eruptions become strands of precious stones, animals abut on shoulders like
species protectors, like hoods on the heads of small children. Branches,
furs, skate, stones… become the set; they are guides helping to transfer
the viewer from picture to picture. Veronika Vlková began to paint sets
as backgrounds for the memories and stories of others. They do not
serve as illustration, but as a frame for the action – allowing something
to happen. They are like the gateway to a story which has not happened
yet, to a storytelling which is about to begin. All one needs to do is to
enter.

Text napsal Jan Zálešák

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Na začátku je příběh. Anebo přesněji: na začátku je vyprávění. Může
to být večerní čtení pohádky, vzpomínání na zapomenuté historky,
strašidelné příběhy, které si lidé povídají, aby se strašili, aby si dodali
odvahy. Vyprávění stmeluje společenství, umožňuje překračovat rozdíly
a stírat hranice. Nejen mezi lidmi, ale i mezi lidmi a zvířaty a neživými
věcmi. Příběhy v práci Veroniky Vlkové přecházejí z obrazu do obrazu
a z obrazu do instalace. Větve vyrůstají z řas, erupce lávy se mění
ve šňůry drahých kamenů, zvířata dosedají na ramena, jako druhové
ochránci, jako kapuce na hlavách malých dětí. Větve, kožešiny, skejt,
kameny… stávají se kulisami, jsou to průvodci, pomáhající převádět diváka
z obrazu do obrazu. Veronika Vlková začala malovat kulisy jako pozadí
cizích vzpomínek, cizích příběhů. Neslouží jako ilustrace, ale jako rámec
děje, umožňují, aby se něco stalo. Jsou jako vstupní brána do příběhu,
který se ještě nestal, do vyprávění, které má teprve začít. Stačí vstoupit.

↓ Other works

Ze série The Volcano Show
—2009—akvarel na papíře—30 × 42 cm
From cycle The Volcano Show
—2009—aquarelle on paper—30 × 42 cm

Další díla

Veronika Vlková CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Veronika Vlková

Narozena / Born: 1985 Brno
—————————————————————————————
Studia / Education:
2004–2010
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
2009
Iceland Academy of Arts, Fine Arts Department, IS
2007
Sichuan Fine Art Institut, Oil painting studio, CN
2006
Centrum audiovizuálních studií Filmové akademie múzických umění v Praze
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Brno
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2012
•Je to ve mně jako v koze (s P. Malinovou), Galerie Sam83, Česká Bříza
2011
•Sykur (s J. Šrámkem), ateliér Nová média 2, AVU Praha
2010
•Krajina posedlá tmou (s A. Sobotkovou), Anne Frank Memorial Gallery, Brno
•Kostel! (s D. Baráčkovou), Galerie Pavilon, Praha
•Čert, vem ten prst, ale ten prsten (s D. Baráčkovou), Galerie Pavilon, Praha
•Napůl nevidtelný, napůl hnědý, Galerie 35M2, Praha
•The Volcano Show, Galerie mladých, BKC, Brno
•L (s V. Vaňkem), Flat Gallery, Bratislava
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2011
•Nau Gallery, Galerie ABF, Praha
•Prague Biennale 5, Praha
•Správný tramp nikdy nebyl v lese, Artbuffé Moving Station, Plzeň
•Za dveřmi, Galerie Armaturka, Ústí nad Labem
•Tame, Sperm festival MeetFactory, Praha
•Ohrožený duch, Prostor R2, Brno
2010
•Moving image, Futura, Praha
•Nau Gallery, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Praha
•Favu Records, Galerie Aula, Brno
•Ontogenie, Zbrojovka Brno, Brno
•Fairy Tell, Stanica Žilina-Záriečie, Žilina
•Jak se rodí příběhy, Galerie Skleněná Louka, Brno
•Re-romantic 2, Galerie Šternberk, Šternberk
•In-flagranti, Galerie Starý pivovar, Brno
2009
•Re-romantic, Galerie BKC, Brno
•Srdce světa, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava
•Cup of tea II., Galerie AVU, Praha
•Sketches, Kaffistofan Gallery, Reykjavík, IS
•Vesen, The Living Art Museum, Reykjavík, IS
—————————————————————————————
www.veronikavlkova.tumblr.com

Bez názvu
—2010—akvarel na papíře—76 x 56 cm
Untitled
—2010—aquarelle on paper—76 x 56 cm

Vystavené dílo

↑

Diabel
—2012—akryl—plátno—25 x 130 cm
Diabel
—2012—akrylic—canvas—25 x 130 cm

Jan Vytiska
27≤30

The exploitation of culture in decline has long stood at the forefront
of artistic inspiration. To this, Jan Vytiska somewhat craftily adds
Wallachian folklore, whose locally specific elements he weaves into
the global tissue of contemporary decadent aesthetics. He subjects
the chromotype idyll of the Moravian countryside to infection by “B”
films, comics, New Rave and other “media ballast”. Thus, on his pictures
with a somewhat nightmarish atmosphere there appear feebly moving
forms with missing extremities or hypnotising the viewer, blood-stained
figures as if paralysed in a trance, while in the background flames lick
a virgin forest and rural timbered architecture. Everywhere we find
traces of decay, but the scene has already been reclaimed by calm, so
we generally cannot identify the culprit of this catastrophic vision. It is
thus a sort of modern Dance Macabre, which we see for example in the
picture Heart of Darkness from 2011. In it, we see figures of madmen
which seem to reference a celebrated incident in 1393 during a masquerade ball ordered by Charles VI the Mad, when several courtiers tragically
burned to death in similar masks of tow and honey. Like this event, so too
can Vytiska’s pictures be understood as parables of a period with self-destructive tendencies. Even with them it is primarily jest, but in places
a little chilling.

Text napsal Tomáš Knoflíček

Exhibited work

Exploatace pokleslé kultury se dlouhodobě udržuje na předních
místech žebříčku výtvarné inspirace. Jan Vytiska k tomu poněkud
poťouchle přidává valašský folklór, jehož lokálně specifické prvky vplétá
do globálního přediva současné dekadentní estetiky. Barvotiskovou idylu
moravského venkova vystavuje nákaze „béčkových“ filmů, komiksu,
New Rave a jiného „mediálního balastu“. Na jeho obrazech s poněkud
přízračnou atmosférou tak vystupují mátožně se pohybující statisté
s chybějícími končetinami nebo diváka hypnotizující, zakrvácené, jako
v transu strnulé postavy, zatímco na pozadí plameny polykají panenský
les a rurální architekturu dřevěnic. Všude nalézáme stopy zkázy, scénu
však již opět ovládl klid, takže viníka této katastrofické vize zpravidla
identifikovat nemůžeme. Je to tak trochu moderní obdoba dance
macabre, což si uvědomíme třeba při pohledu na obraz Srdce temnoty
z roku 2011. Vidíme na něm postavy divých mužů, které jako by odkazovaly na slavný incident, jenž se v roce 1393 odehrál během maškarního
plesu uspořádaného Karlem VI. Šíleným. Tehdy v podobných maskách
z koudele a medu tragicky uhořelo několik dvořanů. Tak jako tato událost,
mohou být i Vytiskovy obrazy chápány jako podobenství doby, která má
sebedestruktivní sklony. I u nich jde v první řadě o šprým, místy z toho
ale trochu mrazí.

↑ Text by Tomáš Knoflíček
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Další díla ↓ Other works

Jan Vytiska CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Jan Vytiska

Narozen / Born: 1985 Praha
—————————————————————————————
Studia / Education:
2005–2010
Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Rožnov pod Radhoštěm
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2011
•Valašský hřebec, Nová síň, Ostrava
•Valašský hřebec aka zlodejíček z Prahy, Galerie Ferdinanda Baumanna, Praha
•Mám taký film, vyrezávajú sa tam očká, chcem aby si ho videla!, Make up Gallery, Košice
2010
•Valašský hřebec, Galerie NoD, Praha
•Sklenick, Brno
•Best off, Soda Gallery, Bratislava
2009
•Bez názvu (s J. Šrámkem), Galerie mladých, BKC, Brno
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2011
•Next Targets, The Chemistry Gallery, Praha
•Cena Kritiky, Galerie kritiků, Praha
•Succor Punch!, La Place Forte, Paříž, FR
•Artbanka Kick off, Dvorak Sec Contemporary, Praha
•AMoYA, Praha
•Art prague 2011, Výstavní síň Mánes, Praha
•Lovu zdar!, Nitrianska galéria, Nitra
•Dom Hrozy, Fru Fru Gallery, Bratislava
•Česká malba nultých let 21. století, Wannieck Gallery, Brno
2010
•120 x 120, 66 Gallery, Praha
•Teleport, Pivní bar, Brno
•Slabý ročník, Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí
•Master Quest, Galerie Dvanáctka, Zlín
•Next Wave (Ostravská současná scéna), Galerie G99, Brno
•Gift, Karlin Studios, Praha
•Provoz, Důl Hlubina, Ostrava
•Ostravský polibek, (A)VOID Gallery, Praha
•Gärtner Fritz Gallery on the Road, PL
•StartPoint, Galerie Středočeského kraje, Kutná hora
•Pod Jezevčí skálou, Galerie NoD, Praha
•Zvuk, buk, puk, suk, Galerie Cella, Opava
•Start point Selection, Galerie NTK, Praha
2009
•Monster Horror Show, Galerie Hygienická Stanice, Praha
•Tento vlak stojí ve stanici fuck, Stanica Žilina-Záriečie, Žilina
•Šlehl na cop, Klub Vrah, Rožnov pod Radhoštěm
•Kamera Oko Festival, Důl Michal, Ostrava
•Praha!!!, Ateliéry Úhonice, Praha
—————————————————————————————
www.myspace.com/156182856

Hořící domov zahřeje
—2012—akryl—plátno—220 x 40 cm
A Burning Home Warms
—2012—akrylic—canvas—220 x 40 cm

Boží muka
—2011—akryl—plátno—130 x 220 cm
Calvary
—2011—acrylic—canvas—130 x 220 cm

Getting Pluto
—2011—video—8:22 min
Getting Pluto
—2011—video—8:22 min

András Cséfalvay
26≤30

András Cséfalvay is mainly devoted to the production of videos, but
the spectrum of his artwork also includes painting, installation, textual
works and photography.
Thus far, Cséfalvay’s work has oscillated around several areas. First
and foremost in his works, he reflects the phenomena of heroism,
success, failure and beauty. The resulting realisations are often marked
by a significant moment of scepticism and a disillusion – the impossibility, despite great effort, to successfully complete a mission started. For
Cséfalvay, the hero is a metaphor for the artist who remains alone to fulfil
his calling, to leave behind a significant trace in the form of a perfect
work of art. Paradoxically, Cséfalvay is interested precisely in the beauty
of this failure and fall. Another area of his interest is discourse on his
own identity. Questions of nation, language and the idea of the north
appear in several videos and installations which are mostly permeated
with a strange melancholy. Typical for him is a fragmented story, with
long pauses and a slow Nordic “brooding” movement of the camera. All
of these works reflect Cséfalvay’s sentimental, perhaps even idealised
fascination with the north. András Cséfalvay’s older works reflected
his understanding of video art as a sort of Gesamtkunstwerk, in the
scope of which the author directs, creates music, plays and sings. His
videos, often conceived as parts of more expensive “operatic” cycles,
are marked by a strong dose of intellectualism, yet despite this they are
not lacking in humour and irony, often combined with sad hopelessness
crossing over into the grotesque. The author’s other works reflect his
doubts about the Gesamtkunstwerk as an ideal form of expression, and
hint at an inclination toward simplification of a work’s formal and semantic composition.

↑ Text by Katarína Slaninová

András Cséfalvay sa prioritne venuje tvorbe videí, no spektrum jeho
tvorby zahŕňa i maľbu, inštaláciu, textové diela, fotografiu.
Tematicky doterajšia Cséfalvayova tvorba oscilovala okolo niekoľkých
okruhov. V prvom rade vo svojich dielach reflektuje fenomény heroizmu, úspechu, zlyhania a krásy. Výsledné realizácie sa často vyznačujú
výrazným momentom skepsy a dezilúzie, nemožnosti, napriek veľkému
úsiliu, úspešne dokonať začatú misiu. Hrdina je pre Cséfalvaya metaforou umelca, ktorý ostáva osamotený v snahe naplniť svoje poslanie
a zanechať po sebe signifikantnú stopu vo forme dokonalého umeleckého diela. Paradoxne zaujíma Cséfalvaya práve krása tohto neúspechu
a pádu. Ďalším okruhom jeho záujmu je pojednávanie o vlastnej identite.
Otázka národa, jazyka a idea severu sa objavuje vo viacerých videách
a inštaláciách, ktoré sú poväčšine prestúpené zvláštnou melanchóliou.
Typická je pre ne fragmentárnosť príbehu, s dlhými pauzami a pomalým
nordicky „zádumčivým“ pohybom kamery. Všetky tieto práce odrážajú
Cséfalvayovu sentimentálnu, možno až zidealizovanú fascináciu severom.
Staršie diela Andrása Cséfalvaya odrážali jeho chápanie videoumenia ako
akéhosi gesamtkunstwerku, v rámci ktorého autor režíruje, vytvára hudbu,
hrá, spieva. Videá, často koncipované ako súčasť rozsiahlejších „operných“
cyklov sa vyznačujú vysokou dávkou intelektualizmu, no napriek tomu
nepostrádajú humor a iróniu, často v spojitosti so smutnou beznádejou
prechádzajúcou až do grotesky. Ostatné práce odrážajú autorove pochybnosti o gesamkunstwerku ako ideálnej forme vyjadrenia a naznačujú príklon
k zjednodušeniu ako formálnej, tak obsahovej skladby diela.

Text napsala Katarína Slaninová

Vystavené dílo

↑

Exhibited work
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Další díla ↓ Other works

Andras Csefalvay CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Andras Csefalvay

Narozen / Born: 1986 Bratislava
—————————————————————————————
Studia / Education:
2005–2011
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2008
Newcastle University, GB
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Bratislava
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2011
•Astronomi, SODA Gallery, Bratislava
•From here where I stand, At Home Gallery, synagoga, Šamorín
•Lessons in the Vicious Art of Murder, Galerie Jelení, Praha
•Voldemort, Galeria Enter, Bratislava
2010
•Answered Prayers, Galeria Medium, Bratislava
2009
•In search of north, Galeria Václava Špály, Praha
•Salon with Ivana Smiljanic, ISCP, New York, USA
•Opera Videos vol. 1, Project Room 14, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2011
•The Discovery of Slowness, Tabačka KulturFabrik, Košice
•Prague Biennale 5, Slovak section, Praha
2010
•Mobilinale 2, Tina.B Special, Praha
•Second-hand, IMO Projects Gallery, Kodaň, DK
2009
•Open Studios at ISCP, New York, USA
•Atlantis, Hidden stories - new identities, Open Gallery, Bratislava
•Oskár Čepan Award Finalists Exhibition, Galéria Medium, Bratislava
•Plus minus XXI, Dom umenia, Bratislava
—————————————————————————————
www.andrascsefalvay.com

Scum basterds aristocracy is dead shall you learn to forgive or we move on to doom
—2010—akryl na plátně—50 x 50 cm, 150 x 150 cm, 100 x 100 cm
Scum basterds aristocracy is dead shall you learn to forgive or we move on to doom
—2010—acrylic on canvas—50 x 50 cm, 150 x 150 cm, 100 x 100 cm

Sailor
—2011—C-print—20 x 20 cm
Sailor
—2011—C-print—20 x 20 cm
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Salónní obraz
—2012—olej na plátně—180 x 280 cm
Salon Painting
—2012—oil on canvas—180 x 280 cm

Marek Číhal
26≤30

↑ Text by Václav Mílek

Since Munch’s The Scream, we have become accustomed to
perceiving the term as an enhanced expression of the frightening, the
distressing – in a word, the negative. Marek Číhal’s pictures, created
with energetic strokes and emphatic colour combinations, can be called
expressive as well – naive views of beastly little figures, playful furniture
pieces reminiscent of Ikea, a sense for childlike description of the world,
seeing the substantive in non-dominant details – but they bring out
rather a sense of lightness and joy. Two years ago, Marek Číhal won the
Sympathy Award as part of the Critics’ Awards for Young Painting, and
I think this is precisely the concept that best characterises his paintings.
They are simply sympathetic. Perhaps he owes this to his deliberate
primitivism, which in reality – in the spirit of Paul Klee – is a concentrated
reduction to the most fundamental part of the experience of each one
of us. Behind the elemental display of Číhal’s painting nature, however,
hides understanding and thoughtfulness.

Text napsal Václav Mílek

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Od časů Munchova Výkřiku jsme si navykli vnímat expresi jako
vystupňovaný výraz děsivého, tísnivého, jedním slovem negativního.
I obrazy Marka Číhala, vytvořené energickými kresebnými tahy a výraznými barevnými kombinacemi, je možné nazvat expresivními. Naivní
pohledy zvířecích postaviček, hravé kusy nábytku připomínající ty z dílny
Ikea, smysl pro dětskou popisnost světa vidící podstatné v nedominantních detailech navozují však spíš pocit lehkosti a radosti. Před dvěma lety
získal Marek Číhal Cenu sympatie v rámci Ceny kritiky za mladou malbu
a myslím, že to je právě pojem, který jeho malby nejlépe charakterizuje.
Jsou prostě sympatické. Snad za to vděčí svému záměrnému primitivismu, který je v duchu teorií Paula Kleea ve skutečnosti soustředěným
redukováním na to nejzákladnější, co je součástí zkušenosti každého
z nás. Za živelným projevem Číhalova malířského naturelu se tak skrývá
porozumění a promyšlenost.

↓ Other works

Skupina
—2010—olej na plátně—185 x 215 cm
Group
—2010—oil on canvas—185 x 215 cm

Další díla

Marek Číhal CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Marek Číhal

Narozen / Born: 1986 Velké Meziříčí
—————————————————————————————
Studia / Education:
od 2012
UDK v Berlíně, DE
od 2009
Akademie výtvarných umění v Praze
2007–2009
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Praha
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2012
•Moon Art (s V. Stratilem), Galerie Patrícia Miláno, Praha
2011
•Venkovský učitel kresby, Galerie 35M2, Praha
•Espressioni Video, Ginomo Cinema, Miláno, IT
•Když mě pozveš, Galerie u Minoritů, Uničov
2010
•Moraltarantula, Elektro Haus, Hamburg, DE
2009
•Marek číhal na zebru u Fontany, Art Wall Gallery, Brno
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2012
•International Bongo-Bongo Brigade - The Hair in Canibal-prophetic Soup of Dr. Emil Holub,
Galerie NTK, Praha
•Á votre décharge, Château de Servières, Marseille, FR
•Read it read it, Galerie NoD, Praha
•Art in box, České centrum, Miláno, IT
2011
•Věznice: místo pro umění, Centrum současného umění DOX, Praha
•Moraltarantula, Zollampt, Hamburg, DE
•Kromě Alenky - říše za zrcadlem, Galerie Orlovna, Kroměříž
•The Internacional Bongo Bongo Brigade meets the Haffners, Michael Haffner Gallery,
Innsbruck, AT
•Po Skú3, Východoslovenská galéria, Košice
•Instituceum, v bývalé prádelně Psychiatrické léčebny v Bohnicích, Praha
•Art in box, LaPortaBlu Gallery, Řím, IT
•Bienále mladého umění, Galéria Jána Koniarka, Trnava
•Za hřbety knih, které jsem nečetla, PNP, Letohrádek Hvězda, Praha
•Art in box, Art Centrum Vltavská, Praha
•Cena kritiky za mladou malbu, Galerie kritiků, Praha
2010
•Concepto Grosso, Barcsay-terem, Budapešť, HU
•Agora, die Dunau Kanal, Vídeň, AT
•Videokemp, Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora
•The Internacional Bongo Bongo Brigade, MeetFactory, Praha
•Cena kritiky za mladou malbu, Galerie kritiků, Praha
2009
•Blábol a klišé, Centrum současného umění Skleněná louka, Brno
•Agora, Sziget, Budapešť, HU
—————————————————————————————
www.marekcihal.com
www.bongobongobrigade.com

Snídaně
—2011—kombinovaná technika na papíře—16 x 21 cm
Breakfast
—2011—mixed media on paper—16 x 21 cm

Krasobruslař
—2010—olej na plátně—135 x 155 cm
Figure Skater
—2010—oil on canvas—135 x 155 cm

Jarmila Mitríková
a Dávid Demjanovič
26≤30 a 27≤30

This author duo has been active on the Slovak artistic scene for only
a short time, but they have already attracted attention with their specific
manuscript characterised above all by their technique of burning into
wood – pyrography. The technique, which also appears frequently in
expressions of folk art, often forms the thematic basis for many of their
works. This is reflected especially in references to folk literature, folklore,
religion and national identity. Mitríková and Demjanovič transcend
a direct referential framework and create their own interpretation with
a strong mystifying colouring of national history and the nature of the
Slovak nation – and without avoiding the often sensitive themes of
the national complex. The authors construct bizarre compositions in
which, paradoxically, romantic scenes of the Slovak landscape and
singing boys and girls dressed in folk costumes – in their elaboration
referencing almost ethnographic precision – clash with almost Goya-like
naturalistic scenes of burning ghosts and witches, chanting pioneers,
German submarines and space satellites. Whereas their older works are
simpler in expression and composition, using a collage technique to buil
a painting surface of rather monochromatic character, their newer works
are dominated by more complexly elaborated compositions with multiple
content planes and more precise execution of figures and architecture.
The works can also be understood as the authors’ interpretation of our
history, our present, and even our future, absurdly linking often unimaginable periods from the past, which are also utopian responses to what
would have been if...

↑ Text by Katarína Slaninová

Autorská dvojica pôsobí na slovenskej výtvarnej scéne len krátko,
no stihla už zaujať svojím špecifickým autorským rukopisom, charakteristickým predovšetkým technikou vypaľovania do dreva - pyrografiou.
Technika, frekventovane sa objavujúca i v prejavoch ľudovej tvorivosti, často tvorí i tematické ukotvenie mnohých diel. Odzrkadľuje sa
to predovšetkým v rovine odkazov k ľudovej slovesnosti, folklorizmu,
religiozite a národnej identite. Mitríková s Demjanovičom však prekračujú priamočiary referenčný rámec a vytvárajú si vlastnú interpretáciu so
silným mystifikačným zafarbením národných dejín a povahy slovenského
národa, nevyhýbajúc sa často ani citlivým témam národného komplexu.
Autori konštruujú bizarné kompozície, na ktorých sa paradoxne stretávajú romantické výjavy slovenskej krajiny, spievajúcich mládencov
a dievčat odetých v ľudových krojoch - svojim spracovaním odkazujúcich takmer až k etnografickej precíznosti národopiscov - s až Goyovsky
naturalistickými scénami upaľovania strašidiel a čarodejníc, skandujúcich
pionierov, nemeckých ponoriek a vesmírnych družíc. Kým ich staršie diela
sú výrazovo a kompozične jednoduchšie, tvorené kolážovitým budovaním obrazovej plochy skôr monochromatického charakteru, v novších
prácach prevládajú komplexnejšie prepracované kompozície s viacerými
obsahovými plánmi a precíznejšie prevedenými figúrami a architektúrou.
Diela sa dajú chápať i ako autorský výklad našej histórie, súčasnosti, ale
i budúcnosti, absurdne spájajúci často nepredstaviteľné etapy z minulosti,
ktoré sú zároveň utopistickými odpoveďami na to, čo by bolo, keby...

Text napsala Katarína Slaninová

Kladenie vencov slovenským vesmírnym hrdinom
—2012—studie—pyrografie na překližce kolorované lazurami na dřevo—180 x 250 cm
Laying Wreaths for Slovak Cosmic Heroes
—2012—study—pyrography on plywood, glaze paint—180 x 250 cm

Vystavené dílo

↑

Exhibited work
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Dávid Demjanovič
2004-2011
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2008
Newcastle University, GB, stáž
2006
Academy of Fine Arts Zagreb, HR, stáž
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Bratislava
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2011
•Pyrografie, Kasárne / Kulturpark, Košice
•Pyrografie, HotDock, Bratislava
•Jarmila Mitríková & Dávid Demjanovič, galerie Altán Klamovka, Praha
•Visions & Traditions, Galerie Kuchling, Berlín, DE
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2011
•Lovu zdar!, Nitrianska galéria, Nitra
•Konečne spolu, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
•Subkultura Black and White, Klubovna 2. patro, Praha
•Diplomové práce, Galéria Enter, Bratislava
2010
•Our house is your house, Galerie Dolmen, Praha
•Contemporary drawing/Súčasná kresba, Studio Gallery, Budapešť, HU
2009
•Our house is your house, Domack Ateliers, Mnichov / Geh8 studios, Drážďany, DE
•Súčasná kresba, Kasárne / Kulturpark, Košice
•VICE Gallery a Klubovna 2. Patro, Praha
•Narušeno, Galerie Kotelna, Říčany u Prahy
•Owl box na Viennafair, projekt parazitujúci na veľtrhu súčasného umenia vo Viedni, AT
•Tehránske bienále, Bělehrad, RS
—————————————————————————————
www.jarmilamitrikova.com
www.daviddemjanovic.com

Další díla ↓ Other works

Životopis a výstavy Jarmila Mitríková & Dávid Demjanovič

↓

Jarmila Mitríková & Dávid Demjanovič CV and exhibitions

Narozena / Born: 1986 Trebišov (JM)
Narozen / Born: 1985 Bardejov (DD)
—————————————————————————————
Studia / Education:
Jarmila Mitríková
2005–2011
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2008
Finnish Academy of Fine Arts, Helsinky, FI, stáž

Gajdoš
—2011—pyrografie na překližce kolorovaná lazurami
na dřevo—80 x 62,5 cm
Gajdoš
—2011—pyrography on plywood, glaze paint—80 x 62,5 cm

Pálenie strašiaka
—2011—pyrografie na překližce kolorovaná lazurami na dřevo
—180 x 125 cm
Burning a Scarecrow
—2011—pyrography on plywood, glaze paint—180 x 125 cm
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Pohovory o nicotě
—2012—kombinovaná technika—variabilní rozměry
Dialogues About Nothing
—2012—mixed media—dimensions variable

Matyáš Chochola
26≤30

↑ Text by Jan Zálešák

He’s a romantic. I think… this can be seen in small gestures that one
has to be close to. Sometimes he dresses in furs and dances around a fire
at night – a shaman. He views ritual as a road to the lost centre. He places
himself at its centre, directs it and at the same time immerses himself in
it – without distance. He wears pants with a leopard pattern. Perhaps
they are that lost centre of the 1970s and 1980s? We don’t remember
much of them, but they keep returning nonetheless. Time is cyclical. This
can even be seen in furniture, especially in shelf works, which can grow
like ziggurats in the small paddocks of human dwellings. Beautiful things
on shelves – made of glass, of fired clay with glaze. Matyáš breaks down
the borders between sculpture and performance, between performance
and life, between life and exhibiting. Important is the energy from which
things emerge, and also that they play with many colours, glitter and
shine – sometimes of their own accord, sometimes as a reflection of
everything in this world that is beautiful.

Text napsal Jan Zálešák

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Je romantik. Myslím… že se to pozná v malých gestech, kterým je
potřeba být nablízku. Někdy se obleče do kožešin a tančí v noci kolem
ohně. Šaman. Ohledává rituál jako cestu ke ztracenému středu. Staví se
sám do jeho středu, řídí jej a zároveň se do něj sám noří. Bez odstupu.
Má kalhoty s leopardím vzorem. Možná jsou tím ztraceným středem
sedmdesátky a osmdesátky? Moc si z nich nepamatujeme, ale stejně se
pořád vrací. Čas je cyklický. Pozná se to i na nábytku, zvlášť na policových dílech, které v malých výbězích lidských obydlí mohou růst jako
zikkuraty. V policích krásné věci. Ze skla, z hlíny pálené v ohni, pokryté
vrstvou glazur. Matyáš boří hranice mezi sochou a performance, mezi
performance a životem, mezi životem a vystavováním. Důležitá je
energie, s níž věci vznikají. A taky to, že často hrají mnoha barvami, třpytí
se a lesknou, někdy samy od sebe, někdy odrazem všeho krásného, co je
na tomhle světě.

↓ Other works
Další díla

Matyáš Chochola CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Matyáš Chochola

Narozen / Born: 1986 Hradec Králové
—————————————————————————————
Studia / Education:
od 2008
Akademie výtvarných umění v Praze
2005–2007
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Praha
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2011
•Cesty toulavý, Galerie Fotograf, Praha
2010
•Tetování Alfonse Muchy, Bjornsonova 2, Bratislava
•Směr vír – vůně vůně, Altán Klamovka, Praha
•Jezdecký pomník boha, Galerie Sam83, Česká Bříza
•Dobytí ráje (s B. Kleinhamplovou), Galerie Mladých, BKC, Brno
2009
•Druh stylu (s B. Kleinhamplovou), Memorial Anny Frankové, café Spolek, Brno
•Heartbreaker, Galerie m.odla, Praha
•Šli dva a prostřední upad, Galerie Ve Sklepě, Praha
•Denní život, Galerie Benzinka, Slaný
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2011
•Pavěda, Galerie NTK, Praha
•Konečně spolu, Galerie Armaturka, Ústí nad Labem
•Mikulov Art Sympozium, Mikulov
•Art Has No History, Karlin Studios, Praha
•Pleso, The Mountain Lake, MeetFactory, Praha
•Za hřbety knih, které jsem nikdy nečetla, PNP, Letohrádek Hvězda, Praha
2010
•Sebrané úvahy, Galerie Entrance, Praha
•Kas ir čehu máksla ? Il Guciems, Riga, LV
•Bez názvu /Sans Titre/, Galerie 35, Francouzský institut, Praha
—————————————————————————————
www.matyaschochola.cz

Cesty toulavý
—2011—fotografie—objekt—kombinovaná technika
Wandering paths
—2011—photograph—object—mixed media
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Žebříček hodnot (3 úhly pohledu na pravdu, 4 úhly pohledu na pravdu, 5 úhlů pohledu na pravdu, 6 úhlů
pohledu na pravdu, 8 úhlů pohledu na pravdu, nekonečně mnoho úhlů pohledu na pravdu)
—2011—akryl na stěně—rozměr variabilní
Ranking Values(3 angles on the truth, 4 angles on the truth, 5 angles on the truth, 6 angles on the truth,
8 angles on the truth, an infinite number of angles on the truth)
—2011—acrylic on wall—dimensions variable

Josef Mladějovský
26≤30

↑ Text by Tomáš Knoflíček

In his work, Josef Mladějovský most frequently thematises the basic
paradigms of modernism and points to the utopianness of its theses.
In his eyes, not only did the initiatory role of art – as declared by the
inter-war avant-garde – as a motor of social and political change never
come to fruition, he also finds its authoritarian tendencies problematic, especially in defining such concepts as truth or understanding.
After all, claiming the exclusive right to the definition of “truth” is one
of modernism’s greatest paradoxes, for it was indeed the inter-war
avant-garde who deprived art of its universal foundation, and in pursuit
allegedly unquestionable laws achieved precisely the opposite in the form
of a sort of evolutionary series of fashionable movements with continually transforming content and expressive form. The search for generally
valid, timeless patterns brought Josef Mladějovský to this topic as well.
Unlike his predecessors, he does not rely on the possibilities of art, and
satisfies the inner desire for transcendence outside of this social realm.
Modernism, however, gave him at least the tools for a sometimes slightly
moralising, sometimes ironically malicious subversive game leading to
the determination that we have nothing to do with the oracle, but rather
with a children’s construction set.

Text napsal Tomáš Knoflíček

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Josef Mladějovský ve své tvorbě nejčastěji tematizuje základní
paradigmata modernismu a poukazuje na utopičnost jeho tezí. Nejenže se
v jeho očích nenaplnila meziválečnou avantgardou deklarovaná iniciační
role umění jako motoru společenských a politických změn, jako problematické totiž shledává i její autoritářské sklony, zvláště při vymezování
takových pojmů jako je pravda či poznání. Nárokování si výhradního práva
na definici „pravdy“ je přitom jedním z největších paradoxů modernismu,
neboť to byla právě meziválečná avantgarda, která umění zbavila jeho
univerzalistického základu a v honbě za proklamovaně nezpochybnitelnými zákonitostmi dosáhla přesného opaku v podobě jakési evoluční
řady módních hnutí s neustále se proměňujícím obsahem i formou vyjádření. Také Josefa Mladějovského k tomuto tématu přivedlo pátrání po
obecně platných, nadčasových vzorcích. Na rozdíl od jeho předchůdců
se ale již nespoléhá na možnosti umění a vnitřní touhu po transcendenci
uspokojuje mimo tuto společenskou oblast. Modernismus mu však dal
do rukou alespoň nástroje pro někdy poněkud mentorskou, jindy ironicky
potměšilou subverzivní hru, na jejímž konci se dostavuje zjištění, že
nemáme co do činění s orákulem, ale spíše s dětskou stavebnicí.

↓ Other works

Zbraně pravdy
—2010—instalace 5 objektů—PVC trubka a železo—výška 170 cm
Weapons of Truth
—2010—installation of 5 objects—PVC pipe and iron—height 170 cm

Další díla

Josef Mladějovský CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Josef Mladějovský

Narozen / Born: 1986 Frýdek-Místek
—————————————————————————————
Studia / Education:
2005–2010
Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Ostrava
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2012
•Obrazová totalita, Galerie Beseda, Ostrava
2011
•Materiál (s J. Jakubčiakem), Galerie Kruh, Ostrava
2010
•Má každý svou pravdu?, Galerie Jáma 10, Ostrava
•Bodliny & plocha, Galerie ve Vile, Kopřivnice
•Vnitřní nutnost, Městská knihovna, Ostrava
2009
•Nová krajina, Galerie Hukvaldy, Hukvaldy
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2012
•Galerie Kvalitář, Praha
2011
•Antitéze malby, Galerie kritiků, Praha
•Artbanka, Dům U Zlatého prstenu, Galerie hlavního města Prahy, Praha
•Artbanka Kick off, Dvorak Sec Contemporary, Praha
•Fundamenty sedimenty, Galerie hlavního města Prahy, Praha
•4. ročník Ceny kritiky, Galerie kritiků, Praha
2010
•EDICE 5, Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí
•Pod Jezevčí skálou, Galerie NoD, Praha
•Hody, Národní divadlo - Reduta, Brno
•Ostravský polibek, (A)VOID Gallery, Praha
•Diplomky 2010, Galerie výtvarného umění, Ostrava
•Next wave, Galerie G99, Brno
•Master Quest, Galerie Dvanáctka, Zlín
2009
•Krajina malby, Galerie Dole, Ostrava
•Ostrava?, Výstaviště Černá louka – Pavilon A, Ostrava
•Malba II², Galerie Gaudeamus, Vítkov
•Letní klauzurní práce, Malba II, Galerie Student, Ostrava
•Twenties, Výbor regionů, Brusel, BE
—————————————————————————————
www.mladejovsky.blogspot.com

Monoskop II. – Co je pravda
—2011—akryl—plátno—150 x 150 cm
Monoscope II. – What is Truth
—2011—acrylic—canvas—150 x 150 cm
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Nádoba
—2011—olej—plátno—120 x 100 cm
Vase
—2011—oil—canvas—120 x 100 cm

Tomáš Němec
26≤30

↑ Text by Martin Fišr

Very few people stick with a theme from secondary school until
basically the end of their studies – especially such a bold and somehow
truly special one. Until recently, Tomáš Němec elaborated pictures
featuring Édith Piaf with an insistence bordering on obsession. In his
paintings, he created a rich parallel world for her. These are not pictures for the memory books of this famous singer’s fans, however. In his
expressive figural compositions, Piaf stands at a table, perhaps in front
of Tomáš’s friends, often diminished compared to the viewers, but always
with an expression on her face no less intense than a death mask. In most
of his other paintings as well, which do not depict the singer, the author
approaches his rendering of people with similar vigour. And thus all the
more surprising was his diploma thesis from last year. The lightness with
which he plays in still lifes with various ornaments and decor, the inward
observation and masterful painting of even the most ordinary material
provides us a glimpse into the essence of painting.

Text napsal Martin Fišr

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Málokomu vydrží téma ze střední školy v podstatě až do konce
studií. Navíc zrovna tak výrazné a v něčem skutečně zvláštní. Tomáš
Němec zpracovával donedávna obrazy s postavou Edith Piaf s umanutostí nesoucí prvky posedlosti. Vytvořil pro ni ve svých malbách bohatý
paralelní svět. Nejedná se o žádné obrázky do památníčku fanynek této
slavné šansoniérky. V expresivních figurálních kompozicích Piaf stojí na
stole třeba před Tomášovými kamarády, často oproti divákům zmenšená
a s výrazem ve tváři podobným posmrtné masce. I ve většině ostatních
obrazů, které se nezabývají zpěvačkou, autor přistupuje k zpodobení lidí
s podobným nábojem. O to překvapivěji zapůsobila jeho diplomová práce
z loňského roku. Malířská lehkost, s níž si v zátiších pohrává s nejrůznějšími ornamenty a dekory, procítěné pozorování a suverénní malířské
podání i toho nejobyčejnějšího materiálu nám otevírá pohled na esenci
malířství.

Další díla ↓ Other works

Životopis a výstavy Tomáš Němec ↓ Tomáš Němec CV and exhibitions

Narozen / Born: 1986 Polička
—————————————————————————————
Studia / Education:
2010
Utrecht School of the Arts, NL
2005–2011
Akademie výtvarných umění v Praze
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Praha
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2011
•Dreilandereck mit Ausblick, Art Gallery Leipzig, Lipsko, DE
•Diplomanti AVU 2011, Karlín Hall, Praha
•Ein Tanz - Česko, Hangart - 7, Salzburg, AT
•Dea Orh Gallery, Praha
2010
•Artyčok TV-Art Fair, Galerie MeetFactory, Praha
2009
•Paint, Vlastivědné muzeum, Šumperk
•Na půl (s J. Chlupem), Galerie Via Art, Praha
•Bílé košile, Galerie 35M2, Praha
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2011
•Figury, Art Gallery Leipzig, Lipsko, DE
•Stůl jednoho kluka, The Chemistry Gallery, Praha
2010
•Obrazy, Galerie Greisen, Praha
2009
•Výstava obrazů, Galerie v Muzeu Prostějovska, Prostějov

Jaro
—2011—olej—plátno—22 x 170 cm
Spring
—2011—oil—canvas—22 x 170 cm

(Monitor) Une Enfant
—2011—olej—plátno—30 x 40 cm
(Display) Une Enfant
—2011—oil—canvas—30 x 40 cm

Vrána
—2011—olej—plátno—50 x 50 cm
Crow
—2011—oil—canvas—50 x 50 cm
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Obraz podle popisu Michela Houellebecqa v knize Mapa a území namaloval Martin Herold.
Reprodukci obrazu Martina Herolda popsali žáci 5. A. základní školy Karla Čapka v Praze - Vršovicích.
Description of the Painting
—2012—installation view in 207 Gallery, posters 300 pcs, painting 65 x 45 cm with the name „Damien Hirst and Jeff
Koons are dividing the art market“, 21 descriptions of the painting
Painting by Martin Herold after Michel Houellebecq’s description in his book The Map and the Territory. A reproduction of Martin Herold’s painting was drawn on by students of the 5. A. class at the Karel Čapek primary school in
Prague’s Vršovice discrict.
www.popisobrazu.blogspot.com

Roman Štětina
26≤30

↑ Text by Karel Císař

One must search for the focus of Roman Štětina’s most recent works
in the space between sound and image. It is precisely in this space where
the author usually places the viewers of his installations in order to
demonstrate the discontinuity of supposedly interconnected percepts. If
in the video The Killer is Hiding a Form (2010) Štětina has cut all dialog
from Schulhoff’s detective film, and if in Nocturne (2009-2010) by
contrast he played a sound recording of an intervention into a live radio
broadcast over which, as an echo, he played authentic acted replicas
of radio plays, then in the installation Studio: A Room Where Carpets
Mean Air (2011) he let both percepts complement each other. In the first
exhibition space, he confronted visitors with the soundtrack from a video
procured in the drama studio of Czech Radio in Plzeň, and in the second
he placed before them a screening of the same, although in such a way
so that the picture went dark when the figurant created the intended
commotion. Not only has Roman Štětina let us consider how sound is
implied by images, but at the same time he has made us uncertain about
the perceptual stability of our world.

Text napsal Karel Císař

Popis obrazu
—2012—pohled do instalace v galerii 207, 300 ks autorských plakátů, malba 65 x 45 cm s názvem „Damien Hirst a Jeff
Koons si dělí umělecký trh“, 21 x popis malby

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Těžiště posledních prací Roman Štětiny je třeba hledat v mezeře mezi
zvukem a obrazem. Právě do této mezery také autor obvykle staví diváky
svých instalací, aby ukázal nespojitost domněle provázaných vjemů.
Jestliže ve videu Vrah skrývá tvar (2010) Štětina ze Schulhoffova detektivního filmu vystříhal všechny dialogy a jestliže v Nokturnu (2009–2010)
naopak promítal zvukovou nahrávku intervence do živého rozhlasového
vysílání, do nějž jako ozvěnu pouštěl záznamy rozhlasových inscenací,
v instalaci Studio: Místnost, kde koberce znamenají éter (2011) nechal
oba vjemy vzájemně doplňovat. V prvním výstavním prostoru diváky
konfrontoval se zvukovou stopou z videa pořízeného v ruchovém studiu
Českého rozhlasu v Plzni a v tom druhém před ně postavil projekci
samu, ovšem tak, že obraz zhasínal tehdy, když figurant vytvářel zamýšlené ruchy. Roman Štětina nás tak nejen nechal zvažovat, jak je zvuk
implikován obrazem, ale zároveň nás zbavil jistoty o vjemové stabilitě
našeho světa.

↓ Other works

If (training in materials and tools)
—2011—(s T. Moravcem)—instalace—tisky—100 x 70 cm, 18 x 24 cm
If (training in materials and tools)
—2011—(with T. Moravec)—installation—prints—100 x 70 cm, 18 x 24 cm

Další díla

Roman Štětina CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Roman Štětina

Narozen / Born: 1986 Kadaň
—————————————————————————————
Studia / Education:
od 2009
Akademie výtvarných umění v Praze
2006–2009
Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni
2008
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, stáž
2005–2006
Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Praha, Pernštejn
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2012
•Studio – Místnost, kde koberce znamenají éter, Galerie Jelení, Praha,
2011
•Přijde kostra na Akádu (s D. Gajarským a T. Hrůzou), Galerie AVU, Praha
•Zkušebna, Šalounův ateliér, Praha
2010
•Kabinet (s K. Mikeskovou),Galerie Fenester, Praha
•If [training in materials and tools] (s T. Moravcem), Galerie Kostka, MeetFactory, Praha
•Propíchnout pláště (s T. Moravcem), SPACE Gallery, Bratislava
2009
•Někdo na Tebe myslí (s D. Gajarským), Studio Petrohrad, Plzeň
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2011
•Essl Art Award CEE 2011, Essl Museum, Klosterneuburg, AT
•Zanech zprávu, aula FaVU, Brno
•Essl Art Award CEE 2011, 2. patro Staroměstské radnice, Praha
•Face me I face you, Galerie AVU, Praha
2010
•Kašpar noci, Galerie Futura, Praha
—————————————————————————————
www.romanstetina.com

Studio
—2011—video—10:00 min
Studio
—2011—video—10:00 min
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Trailer
—2011—videoinstalace—dřevo—50 x 80 x 50 cm—2:58 min
Trailer
—2011—video installation—wood—50 x 80 x 50 cm—2:58 min

Anna Balážová
25≤30

↑ Text by Jan Zálešák

At the beginning of the journey upon which Anna Balážová embarked
was a desire to overcome the static quality of the painting, its closeness. From there, her path led to a series of paintings and then a staging,
making use of a layering of paintings – the goal was a story. In order to
exhibit the story, Anna approached the work with characters who bore the
burden of the developing narrative themselves. Gradually, however, the
scenes emptied, and only inanimate objects remained – rocks, a meadow,
an expanse of water, a small house, a boat. Missing are figures to set
these objects in motion, to develop the story through motion within the
scene. The only element of the story that moves is the eye of the viewer,
or rather the eye of the camera. The scenes which Anna constructs are
the perfect antithesis to modernist painting – monads enclosed in their
frame, they offer themselves completely to the viewer and wait for his
sympathetic mind to enter, until the animation takes place within. All
around, a path leads back to a static picture – a picture that has been
PAUSED, which literally shivers with tension between the poles of “was”
and “will be”. All one needs to do is to find the remote control with the
PLAY button.

Text napsal Jan Zálešák

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Na začátku cesty, po které se Anna Balážová vydala, byla touha
překonat statičnost malovaného obrazu, jeho uzavřenost. Odtud vedla
cesta k obrazové sérii a potom k inscenování pomocí vrstvení obrazů.
Cílem byl příběh. Aby vystavěla příběh, přistoupila Anna zpočátku k práci
s charaktery, které samy nesly tíhu odvíjeného narativu. Postupně se
ale scény vyprázdnily, zbyly jen neživé předměty – skála, louka, hladina,
domek, loďka. Chybí tu postavy, které by tyto předměty uváděly do
pohybu, které by odvíjely příběh pohybem uvnitř scény. Jediné, co se
mezi rekvizitami příběhu pohybuje, je oko diváka, respektive oko kamery.
Scény, které Anna konstruuje, jsou dokonalou antitezí modernistické
malby, monády uzavřené ve svém rámu – zcela se nabízí divákovi a čekají
na vstup jeho účastné mysli. Až v ní se odehrává animace. Dokola vede
cesta zpět ke statickému obrazu – k obrazu v režimu PAUSE, který se
doslova chvěje napětím mezi póly „bylo“ a „bude“. Stačí jen najít ovladač
s tlačítkem PLAY.

↓ Other works
Další díla

Anna Balážová CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Anna Balážová

Narozena / Born: 1987 Nový Jičín
—————————————————————————————
Studia / Education:
2006–2010
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
2009
Johannes Gutenberg Universität Mainz, DE
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Brno
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2011
•Nejdřív velké světlo, pak ohromná rána (s K. Hládekovou), Vitrína Deniska, Olomouc
•Fingerboard Playground opening a contest, CVČ Lesná, Brno
2010
•Anne Frank Memorial, (s D. Balážovou), Orlí 22, Brno
•Double trouble, Dům pánů z Kunštátu, Brno
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2011
•Studie, skica, model, Galerie Rampa, Ústí nad Labem
•Chyba, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznaň, PL
•Vtip Špatny, Galerie Kaluž, Ostrava
•Být v krajině a malovat ji podle fotky, Mikulovská dílna, zámek Mikulov
•Co jsem Dělal/a o prázdninách, Galerie Ars, Brno
•Ohrožený Duch, Galerie TIC, Prostor R2, Brno
•Art in Box, Dům pánů z Kunštátu, Brno

As Present Continuous
—2010—instalace—překližková krabička, rekvizity—variabilní rozměry
As Present Continuous
—2010—installation—plywood box, requisites—dimensions variable

Fingerboardové hřiště (s K. Hládekovou)
—2011—objekt ve veřejném prostoru—beton, mramor, nerez—100 x 85 x 300 cm
Fingerboard playground (with K. Hládeková)
—2011—object in public space—concret, marble, stainless steel—100 x 85 x 300 cm
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New Posts 2012
—2012—různá média—variabilní rozměry
New Posts 2012
—2012—mixed media—dimensions variable

Richard Nikl
25≤30

↑ Text by Martin Beníček

Richard Nikl is well known for his “textual sculptures”, but he also
works as a creator of installations and as a performer. At present, he is
studying in the atelier of Heimo Zobernig at the Academy of Fine Arts
Vienna. In his works, he uses and transforms banal things/elements
into artistic invention – with respect to material as well as content. He
creates all sorts of “dreamy” worlds and objects, modifies the graphics
of today’s established internet interfaces, and changes conventional
elements into “his” artistic vision. He verifies his approach with the help
of installations, objects and environments – actually, as if leaving his
works without an obvious message or interpretation. This is up to each
viewer, but it must be stated that through his work he disrupts the border
between individuality and the whole. And he creates environments where
everything can be considered the author’s intervention. He forces the
viewer to think.
Richard Nikl collaborates (exhibits) mainly with Richard Healy and
Jiří Maha.

Text napsal Martin Beníček

Vystavené dílo ↑

Exhibited work

Richard Nikl je známý svými „textuálními sochami“, ale působí i jako
tvůrce instalací a performer. V současnosti studuje v ateliéru Heima
Zoberniga na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Ve svých pracích
používá a proměňuje banální věci/prvky do umělecké invence, a to jak
materiálově, tak obsahově. Vytváří jakési „snivé“ světy a objekty, pozměňuje zaužívanou grafiku dnešního internetového rozhraní, mění prvky
již uvyklé do „svého“ uměleckého vidění. Ověření svého postupu uplatňuje pomocí instalací, objektů, prostředí. Vlastně jako by nechává svá
díla bez zřejmého sdělení, interpretace. Ta je na každém divákovi, ale je
nutno napsat, že svou tvorbou ruší hranice mezi jednotlivostí a celkem.
A vytváří prostředí, kde se dá vše považovat za autorský zásah. Nutí
přemýšlet.
Richard Nikl spolupracuje (vystavuje) zejména s Richardem Healym
a Jiřím Mahou.

↓ Other works
Další díla

Richard Nikl CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Richard Nikl

Narozen / Born: 1987
—————————————————————————————
Studia / Education:
od 2011
Akademie der bildenden Künste Wien, AT
2007–2011
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
2009–2010
Kunstuniversität Linz, AT
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Vídeň
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2012
•s R. Healy, J. Mahou, Dům umění města Brna, Brno
2011
•Hey Guys! (s R. Healy, J.Mahou), Fotograf Gallery, Praha
•Tagada (s J. Kovandou, J. Mahou), MAGAZIN Vienna, Vídeň, AT
2009
•Kypící Nahota (s J. Mahou), Galerie Jelení, Praha
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2011
•Vůbec nic to neznamená, Artbanka Museum of Young Art, Praha
2010
•Sebrané úvahy, Entrance Gallery, Praha
•Měsečko usíná, Galerie NoD, Praha
•Manufacturing Today, 1st Trondheim Bi-annual,Trondheim, NO
•Tvoření světů, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
—————————————————————————————
www.richardnikl.com

Retrospective
—2011—různá media—variabilní rozměry
Retrospective
—2011—mixed media—dimensions variable

Samantha (UV), preview
—2011—různá media—variabilní rozměry
Samantha (UV), preview
—2011—mixed media—dimensions variable

Dark kitchen
—2011—klíh—vosk—plátno—230 x 150 cm
Dark kitchen
—2011—glue—wax—canvas—230 x 150 cm

Kamila Rýparová
25≤30

With a certain amount of exaggeration, the thematic centrepiece
of Kamila Rýparová’s work can be identified as the kitchen, which has
become a suitable space for her reflection on persistent social conventions relating to the so-called traditional female role. The author first makes
extensive use of the kitchen as a semantic framework in 2009 in a series
of pictures adopting the visual codes of 1940s- and 1950s-era American
advertisements in the spirit of the then-current trend of the housewife.
Her purpose is actually to illustrate that the post-war economy de facto
caused the emancipation process to regress by several decades, and that
the rising standard of living paradoxically deprived women of the rights
they had achieved, once again imprisoning them mainly in the role of
a sort of caretaker and administrator of the household. The appearance
of the pictures in turn augments the very process of art using fire as
one of the main creative means. This may be just a reminder of minor
kitchen difficulties in the form of burned food, but it can also be granted
a deeper and archetypal meaning. In a similar symbolic vein to that of
fire, Rýparová also uses beeswax as a bonding agent not just for her
“encaustics” but also for her conglomerate of household objects, whose
playfulness seems to compensate for the otherwise rather onerous
impression of the painted parts of her art. For as the figural decoration
gradually withers away from the author’s pictures, her kitchens begin
increasingly to evoke prison cells.

Text napsal Tomáš Knoflíček

Vystavené dílo ↑

Exhibited work

S jistou mírou nadsázky lze za tematický středobod tvorby Kamily
Rýparové označit kuchyni, která se jí stala vhodným prostorem pro reflexi
přetrvávajících společenských konvencí ve vztahu k tzv. tradiční ženské
úloze. Jako významový rámec používá autorka kuchyni poprvé výrazněji v roce 2009 u série obrazů osvojující si vizuální kódy amerických
reklam 40. a 50. let minulého století v duchu tehdejšího trendu house-wife. Jejím smyslem je vlastně poukázat na skutečnost, že se v důsledku
poválečné konjunktury emancipační proces vrátil de facto o několik
desítek let nazpět a že rostoucí životní úroveň poněkud paradoxně
zbavila ženy dosažených práv a uvěznila je opět především v roli jakéhosi
opatrovatele a správce domácnosti. Toto vyznění obrazů pak umocňuje
i samotný proces tvorby využívající oheň jako jeden z hlavních výtvarných
prostředků. Ten může být nejen připomínkou drobné kuchyňské patálie
v podobě připáleného jídla, ale lze mu přisoudit i hlubší archetypální
význam. V podobně symbolickém duchu jako oheň používá Rýparová
také včelí vosk, jenž je nejenom pojivem pro její „enkaustiky“, ale i pro
slepence předmětů domácí potřeby, jejichž hravost jako by kompenzovala jinak spíše tíživě vyznívající malířskou část její tvorby. Tak jak se
totiž postupně z autorčiných obrazů vytrácí figurální stafáž, začínají její
kuchyně stále více evokovat spíše vězeňské kobky.

↑ Text by Tomáš Knoflíček
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↓ Other works
Další díla

Kamila Rýparová CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Kamila Rýparová

Narozena / Born: 1987 Valašské Meziříčí
—————————————————————————————
Studia / Education:
2006–2011
Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Brno
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2011
•Redefinition space, Galerie Cella, Opava
•House-wife Therrory II., Kavárna 3+1, Praha
2010
•Over making space, Galerie Kabinet 217, Ostrava
2009
•House-wife Therrory, Galerie Jáma 10, Ostrava
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2012
•Malba a její přesahy, Galerie kritiků, Praha
2011
•Štěstí, 4+4 dny v pohybu, ÚLUV, Praha
•Diplomky - Nové vzory, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava
2010
•Pod jezevčí skálou, Galerie NoD, Praha
•Kukačka, umění ve veřejném prostoru, Ostrava
•Hody, Divadlo Reduta, Brno
•Esprit Vakuum, Mikulovské výtvarné sympozium „dílna“, 17. ročník, Mikulov
•Together, Galerie U Přívozu, Hradec Králové
•ARS kontakt, Galerie Dolmen, Praha / Nová Radnice, Brno
•Next Wave, Galerie 99, Brno
•Master Quest, Galerie Dvanáctka, Zlín
•Teleport GZ, Bar Lidická, Brno
2009
•Colours of Ostrava, Galerie Závodník, Ostrava
•Alimentis pomodoro, Důl Michal, Ostrava
•ADD, Galerie Dole, Ostrava
—————————————————————————————
www.kamilaryparova.blogspot.com

Hrnečku vař!
—2011—dřevo, kov, včelí vosk—37 x 37 x 74 cm
Boil, Pot, Boil!
—2011—wood, metal, wax—37 x 37 x 74 cm

Interiér III.
—2011—vosk, akryl, plátno—100 x 130 cm
Interior III.
—2011—wax, acrylic, canvas—100 x 130 cm

Emoce
—2011—instalace—rámy, papír, tisk, plexisklo—238 x 187 cm
Emotion
—2011—installation—frames, paper, print, plexiglas—238 x 187 cm
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Milan Vagač
25≤30

↑ Text by Katarína Müllerová

Milan Vagač uses his analytical approach to painting and the picture
even in what at first sight are radically different spatial realisations or
art with an action dimension. As a graduate of Bratislava’s Academy of
Fine Arts and Design, he was intrigued by images related to photography
and the combination of free gestural painting with references to technical pictures. He has merged these superficially incompatible aspects in
several spatial realisations. The viewer’s relationship to the artwork is
transformed in his installation Secretaire, which is the current transfer of
an object of daily use into the gallery space, as well as its transformation
into an object of observation in its new environment. With the help of
a camera mounted on the controllable wheel-frame of a planter, the
viewer can project his or her observation of events in the gallery as
a picture on a monitor installed in a piece of furniture found in this new
context. An ordinary object in new contexts suddenly becomes bizarre,
inconspicuous – it is allocated a new function.

Text napsala Katarína Müllerová

Vystavené dílo

Sekretár
—2012—kombinovaná technika (dřevo, monitor, počítač, sklo, polystyrén)—cca 170 x 250 x 80 cm
Secretary
—2012—mixed media (wood, monitor, computer, glass, polystyrene)—about 170 x 250 x 80 cm

↑

Exhibited work

Milan Vagač využíva svoj analytický prístup k maľbe a obrazu i v na
prvý pohľad radikálne odlišných priestorových realizáciách či umeniu
s akčným rozmerom. Ako absolvent VŠVU zaujal obrazmi, ich súvisom
s fotografiou a kombináciou uvoľnenej gestickej maľby s citáciami technických obrazov. Prvoplánovo nezlučiteľné aspekty spojil i v niekoľkých
priestorových realizáciách. Vzťah diváka k výtvarnému dielu sa transformuje v jeho inštalácii Sekretár, ktorá je aktuálnym prenesením objektu
každodenného využitia do priestoru galérie a zároveň jeho premenou na
objekt pozorovania svojho nového prostredia. Pomocou kamery zabudovanej na ovládateľnom podvozku kvetináča divák môže projektovať svoje
sledovanie diania v galérii ako obraz snímaný na monitor inštalovaný do
kusu nábytku nájdenom v tomto novom kontexte. Obyčajný objekt sa
v nových kontextoch sa odrazu stáva bizarným, nenápadným - je mu
pridelená nová funkcia.

Inside the room
—2010—instalace—200 x 1035 x 580 cm
Inside the room
—2010—installation—200 x 1035 x 580 cm

Další díla ↓ Other works

Milan Vagač CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Milan Vagač

Narozen / Born: 1987 Bratislava
—————————————————————————————
Studia / Education:
Od 2006
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Bratislava
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2011
•Archeológia všednosti / Mo(nu)ment, Galéria 19, Bratislava
2010
•Inside the Room / hommage à Louise Bourgeois, Hangár, Tranzit, Bratislava
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2011
•Essl Art Award CEE 2011, Essl museum, Klosterneuburg, AT
•Essl Art Award CEE, Nominnes exhibition, Galéria Médium, Bratislava
•Práveže naopak, Hangár, Tranzit ateliéry, Studená 12, Bratislava
2010
•Plus mínus XXI reloaded, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica
2009
•Plus mínus XXI, Dom umenia, Bratislava
•KE-BA-BB, Považská galéria umenia, Žilina

Oddiel
—2010—akryl—plátno—250 x 340 cm
Force
—2010—akrylic—canvas—250 x 340 cm

Bez názvu (pavouk)
—2011—koláž—papír—20,5 x 29,5 cm
Untitled (spider)
—2011—collage—paper—20,5 x 29,5 cm

Monika Žáková
25≤30

Monika Žáková is a graduate of the Academy of Fine Arts in Prague,
where she studied in the painting atelier under Jiří Sopko. Monika
understands painting – no matter what technique is used to create it
– mainly as a surface reflecting itself. For this reason, she often relies
on a sort of deductive mesh composition, blanket layering in the form
of geometric axes and a tactile net created from lightly – as if temporarily – knotted strings. Her paintings, expressive in their inconspicuous
monochromatic colour schemes, reflect a soft echo of classical painting
genres – still life or imaginative landscape. Here, geometric abstraction
and material description find themselves in suspenseful superposition
or live dialogue, which seems completely natural and is never arbitrary or accidental. Everything is permeated by the expressive symbolism of femininity, with derived attributes of physicality – the torso of
a girl’s body, a wig, a veil, a knot reminiscent of tied hair, a drapery or
spider web. These fragile-seeming details inhabit the scenographic
space – circumscribed, for example, by a circular mask – or, by contrast,
disappear for good under a curtain of coloured paint.
At the Zlín Salon, Monika is presenting in addition to small paper
collages also a larger-format painting – a small taste of her thesis
project this year, in which she will make use of an original technological
innovation – painting on a relief paper base.

Text napsal Michal Pěchouček

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Monika Žáková je absolventkou pražské AVU, kde studovala v malířském ateliéru pod vedením Jiřího Sopka. Obraz, ať už vzniká jakoukoliv
technikou, Monika chápe především jako plochu zrcadlící samu sebe.
Proto se často spoléhá na jakousi deduktivní síťovou kompozici, plošné
vrstvení v podobě geometrických osnov a taktilní sítě vytvořené z lehce,
jakoby dočasně zauzlených provázků. Její obrazy, výrazné svojí nenápadnou monochromatickou barevností, odrážejí jemné echo klasických malířských žánrů – zátiší nebo imaginativní krajinu. Geometrická abstrakce
a reálný popis se zde ocitají v napínavé superpozici nebo v živém dialogu,
který působí naprosto přirozeně a nikdy není libovolný a náhodný. Vše
totiž prostupuje výrazná symbolika ženství, s odvozenými atributy fyzičnosti – torzo dívčího těla, paruka, vějíř, uzel připomínající svázané vlasy,
draperie nebo pavučina. Tyto křehce působící detaily zabydlují scénografický prostor – vymezený například kruhovou maskou, nebo naopak
nadobro zmizí pod oponou barevného nátěru.
Na Zlínském salonu Monika prezentuje kromě drobných papírových
koláží obraz většího formátu, jenž je menší ochutnávkou její letošní diplomové práce. V rámci ní uplatňuje mimo jiné originální technologickou
inovaci – malbu na reliéfní papírový podklad.

↑ Text by Michal Pěchouček
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↓ Other works
Další díla

Monika Žáková CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Monika Žáková

Narozena / Born: 1987 Praha
—————————————————————————————
Studia / Education:
2006–2012
Akademie výtvarných umění v Praze
2011
Hochschule für Bildende Künste Dresden, DE, stáž
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Slapy nad Vltavou
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2011
•Bílé šaty (s V. Houdkem), Galerie Pavilon, Praha
•Struny na tvých prstech (s V. Houdkem), Galerie 35M2, Praha
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2011
•Nývlt no, studenti ateliéru Malba I prof. Sopka, Galerie Dorka, Domažlice
•Místo kam nepatřím, Galerie Trafačka, Praha
—————————————————————————————
www.zakovamonika.blogspot.com

Bez názvu (provaz)
—2011—koláž—papír—20 x 15 cm
Untitled (rope)
—2011—collage—paper—20 x 15 cm

Bez názvu (noc - vlasy)
—2011—koláž—papír—20 x 15 cm
Untitled (night - hair)
—2011—collage—paper—20 x 15 cm
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Bez názvu (řetězy)
—2012—instalace napříč výstavním prostorem—rozměry variabilní—instalace Richard Nikl
Untitled (Chains)
—2012—spread out—dimensions variable—installed by Richard Nikl

Jan Brož
24≤30

↑ Text by Jiří Ptáček

Jan Brož’s programmatic orientation is retrospective, and thus we find
a minimum of realisations in his work where he does not make us of art of
the past and conceptual deliberations about possible citation. It can be
judged from the submitted documentation of two finished paper chains
for Zlín Youth Salon that again this time his basic stimulus was modernism.
The “cited” entity for him here includes the contents of a book as well
as the techniques of collage – which avant-garde artists used to achieve
a breach in the depiction of reality – and last but not least, even in the
medium of the book, the contents of which Brož reorganises, lightens up
and re-“binds”. With respect to the original structure, his interpretation
is more elastic, both in the material and metaphorical senses of the word.
A substitute programme is suggested for the book: fragmentation and an
attempt at an alternative containment of its matter. Its content – i.e. its
subject and method of exposition – receives the same suggestion.

Text napsal Jiří Ptáček

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Jan Brož se programově ohlíží, a tak v jeho tvorbě nalezneme minimum
realizací, v nichž autorsky neoperuje s uměním minulosti a konceptuálními rozvahami o možnostech citace. Z předložené dokumentace dvou
dokončených papírových řetězů pro Zlínský salon mladých lze usoudit,
že základním podnětem mu byl také tentokrát modernismus. „Citovanou“ entitou mu zde ovšem byl jak obsah knih, tak postupy koláže, jejichž
užíváním avantgardní umělci dosahovali roztržky v zobrazování skutečnosti, a v neposlední řadě samotné médium knihy, jejíž obsah Brož nově
uspořádává: rozvolňuje a znovu „váže“. Ve vztahu k původní struktuře je
jeho interpretace elastičtejší ve faktickém i metaforickém slova smyslu.
Knize je navržen náhradní program: fragmentarizace a pokus o alternativní uchopení její matérie. Stejný návrh dostává i její obsah, tedy co
a jakým způsobem je v knize vyloženo.

↓ Other works
Další díla

Jan Brož CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Jan Brož

Narozen / Born: 1988 Šternberk
—————————————————————————————
Studia / Education:
od 2007
Akademie výtvarných umění v Praze
2012
The Cooper Union – School of Art, New York, USA
2010
Hochschule für Gestaltung, Karlsruhe, DE
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Praha
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2011
•Situace 13, Galerie Pavilon, Praha
•Nezvaný host, Galerie Kabinet, BKC, Brno
•Přehlídka, Galerie 207, Praha
•Svätožiara, Galéria HIT, Bratislava
2010
•Redefinice art-deco, Galerie Jelení, Praha
•Svatozář, Galerie Školská 28, Praha
•Five in a Row, Kunstraum Morgenstrasse, Karlsruhe, DE
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2012
•Werich (s V. Svobodou), etc. galerie, Praha
2011
•Art has no history, Karlin Studios, Praha
•Instituceum - prádelna Bohnice, Praha
•Essl Art Award CEE, Staroměstská radnice, Galerie hlavního města Prahy, Praha
•Za hřbety knih, které jsem nečetla, PNP, Letohrádek Hvězda, Praha
2010
•Show that never happened, Gartenstrasse Pavilion, Karlsruhe, DE
2009
•Zítřek začíná včera, Centrum současného umění DOX, Praha
•Born 1989, St.Andrä, Graz, AT
—————————————————————————————
www.janbroz.cz

Abrakadabra
—2011—kresba—35 x 50 cm
Abracadabra
—2011—drawing—35 x 50 cm

Navzdory všem špatným věcem
—2011—kresba—35 x 50 cm
Despite all the bad politics
—2011—drawing—35 x 50 cm

Homeperformance
—2010—video

Miroslav Hašek
24≤30

Miroslav Hašek’s videos and video installations capture everyday
activity from the commonplace to the banal, and become a sort of
obsession or ritual through their automation and repetition. In this respect,
the author draws on his own experience and childhood memories, on
the reflections of family members, and the environment in which they
live and in which they create their own stories and games with specific
rules. These rules, unarticulated and fixed by habit, structure a pictorial space and thus construct a plot and story which Miroslav visualises
with appropriate distance, yet with understanding and feeling. And it is
precisely his thorough visualisation of internal structures, individual and
collective habits, and memory, which give his works a certain didactic
or edifying dimension in the general sense of the word. Thanks to this
dimension, Míra Hašek’s videos are telling and communicative across
the spectrum of viewers. Alongside communicativeness, another of their
distinctive features is visual expressiveness, which the author achieves
through thorough work with a dynamic image, cutting and sound – i.e.
with artisan skill and expressive pictorial sensitivity. The works’ expressiveness is attested to not only by a range of domestic as well as foreign
exhibitions, but also by the fact that at the end of 2011 the video installation Homeperformance received the Exit Award, conferred once every
two years by an international expert jury.
Hašek’s collaboration with Libor Ptáčník is also worth mentioning.
The videos by this creative tandem are rather a narrative, and they aim
at exploring the limits of the medium of classic film and film methods.

Text napsala Vendula Fremlová

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Videa a videoinstalace Miroslava Haška zachycují běžné až banální
každodenní činnosti, které se svou automatičností a opakováním stávají
až jakousi obsesí či rituálem. Autor v tomto ohledu těží z vlastní zkušenosti, vzpomínek na dětství, reflexe rodinných příslušníků a prostředí,
ve kterém žijí a v němž utvářejí své vlastní příběhy a hry se svéráznými
pravidly. Tato pravidla, nevyslovená, upevňovaná zvykem, strukturují
obrazový prostor a tak budují děj a příběh, který Miroslav s náležitým
odstupem, a přesto s pochopením a citem vizualizuje. A právě důsledná
vizualizace vnitřních struktur, individuálních i kolektivních zvyků a paměti
je tím, co dodává jeho dílům až určitý didaktický nebo výchovný rozměr
v obecném smyslu slova. Videa Míry Haška jsou díky tomuto rozměru
sdělná a komunikativní, a to napříč diváckým spektrem. Vedle sdělnosti
je jejich význačným rysem též vizuální působivost, které autor dociluje
důslednou prací s dynamickým obrazem, střihem a zvukem, tedy řemeslnou zručností a výraznou obrazovou citlivostí. O působivosti děl svědčí
nejen řada domácích i zahraničních výstav, ale také to, že za videoinstalaci Homeperformance získal na sklonku roku 2011 Cenu Exit, udělovanou
jednou za dva roky odbornou porotou v mezinárodním složení.
Za zmínku též stojí Haškova spolupráce s Liborem Ptáčníkem.
Společná videa tohoto tvůrčího tandemu jsou více narativní a směřují ke
zkoumání hranic média klasického filmu a filmových postupů.

↑ Text by Vendula Fremlová
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↓ Other works

Bez názvu (s J. Ptáčníkem)
—2011—video—3:22 min
Untitled (with J. Ptáčník)
—2011—video—3:22 min

Další díla

Miroslav Hašek CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Miroslav Hašek

Narozen / Born: 1988 Duchcov
—————————————————————————————
Studia / Education:
od 2009
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
od 2007
Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Ústí nad Labem
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2009
•Soužití, Galerie 2P, Ústí nad Labem
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2012
•Gym Lessons, Czech Center, New York, USA
2011
•Obraz, v kterém žijeme, Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora
•EXIT 2011, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
•Homeperformance, Galerie 3x3, Liberec
•Obraz, v kterém žijeme, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
•Domácí práce, výstava ateliéru Digitální média FUD UJEP, Galerie Aula, FaVU, Brno
•Videokemp 2011, Brno
•Ministerstvo školství varuje: Segregace vážně škodí Vám i lidem ve Vašem okolí,
Galerie NAPA, Praha
2010
•Undisclosed desires, (s E. Mrázikovou), Hot Dog Gallery, Ústí nad Labem
•Hra na náhodu, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
•Exit a. a. O. 2009, Kunstraum Bethanien, Berlín, DE
•Tajemství žluté aktovky, Galerie Jelení / NOD, Praha
•Tvoření světů / Making Worlds, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
2009
•Miroslav Hašek / Libor Uher, Galerie Koridor, Ústí nad Labem
•Exit 2009, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
—————————————————————————————
http://fud.ujep.cz/digitalni-media/studenti/3-rocnik-bca/miroslav-hasek/

Bez názvu
—2009—video—2:46 min
Untitled
—2009—video—2:46 min
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Tranzistorové krajiny (s O. Mertou)
—2012—digitální tisk—28 x 16 cm
Tranzistor landscapes (with O. Merta)
—2012—digital print—28 x 16 cm

Václav Peloušek
24≤30

↑ Text by Martin Fišr

Václav Peloušek has executed a range of sound installations, interactive objects and other electronic audiovisual designs. They have in
common at present and on our artistic scene a well-domesticated spirit
of gadgetry. Of immeasurably greater value, however, is the degree of
difficulty which Václav Peloušek has selected. For his work, he abandons
the usual repertoire of the average hobbyist and instead uses his skills
from the much more difficult area of weak current. Unlike previous
generations, who were forced into such activities by the – nowadays
probably hard to imagine – shortage of even common electronics, not to
mention specialised gadgets, in his tinkering VP discovers new possibilities in electronics. He is not bound by the usual uses of individual components, and an error is more valuable to him than a well-connected electric
circuit. This is demonstrated, for example, in a salon of exhibited Transistor Landscapes. He likes to share his enthusiasm for the possibilities of
home-built electronics with others, as can be seen in probably his most
complex project, Standuino – first and foremost a system of parts from
which interested participants can build a simple synthesiser, and last but
not least the associated social network encompassing participants of
workshops or even concerts.

Text napsal Martin Fišr

Vystavené dílo

↑

Exhibited work

Václav Peloušek má za sebou již pěknou řádku zvukových instalací,
interaktivních objektů a dalších elektronických audio-vizuálních záležitostí. Společný je jim v dnešní době a v rámci naší umělecké scény
dobře zdomácnělý kutilský duch. Nepoměrně vzácnější je stupeň obtížnosti, kterou si Václav Peloušek zvolil. Opouští obvyklý rejstřík průměrného domácího kutila a místo toho pro svou tvorbu využívá dovedností
z mnohem náročnější oblasti slaboproudu. Na rozdíl od předchozích
generací, které byly k podobné činnosti donuceny pro nás už asi jen těžko
představitelnou nedostatkovostí i běžné elektroniky, a tím spíše minoritnějších elektronických vychytávek, autor při svém bastlení objevuje další
možnosti elektroniky. Nenechá se svazovat obvyklým užíváním jednotlivých součástek, chyba má pro něj větší cenu než dobře spojený elektrický
obvod. To nám ukazuje například na salonu vystavených Tranzistorových
krajinách. Své nadšení z možností podomácku sestavované elektroniky
rád sdílí s ostatními, jak jde vidět na jeho asi nejkomplexnějším projektu
Standuino. Základ projektu tvoří promyšlený systém dílů, ze kterých si
zájemce dokáže postavit jednoduchý syntetizátor. Snad ještě důležitější je sociální rovina Standuina, workshopy, koncerty a další společné
aktivity autora a dalších hráčů.

Další díla ↓ Other works

Václav Peloušek CV and exhibitions
↓
Životopis a výstavy Václav Peloušek

Narozen / Born: 1988 Brno
—————————————————————————————
Studia / Education:
od 2011
Universität für angewandte Kunst Wien, AT
2010
Winchester School of Art, GB, stáž
2009–2011
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
2007–2011
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
—————————————————————————————
Žije a pracuje / Lives and works: Vídeň, Brno
—————————————————————————————
Samostatné výstavy v letech 2009–2012 / Solo exhibitions between 2009–2012
2012
•Standuino (s O. Mertou), 4AM-galerie architektury, Brno
2011
•Vřídlo, Galerie mladých, BKC, Brno
2010
•1. RDS Židenice Brno uvádí: Titanic 2: návrat (s J. Smutným), Zastávka, Brno
—————————————————————————————
Společné výstavy v letech 2009–2012 / Group exhibitions between 2009–2012
2012
•Blu Czech Friends, Nomad Agenda, Ordinary Gallery, Brno
2011
•Co jsem dělal o prázdninách, Galerie Ars, Brno
•Labyrint poznání, Technické muzeum, Brno
•Fake Art Trash Art, Pecs, HU
•City Strings 2, Dům umění, Brno
•Shaping the New, Kasárne / Kulturpark, Košice
•City Strings, 4AM-galerie architektury, Brno
•Multiplace Expo, Galeria Enter, Bratislava
•Level E3, Reduta, Brno
2010
•A Mezi Malíři, Galerie Art, Brno
•Westside Glory Westsid Foyer gallery, Winchester School of Art, GB
•Muž, Žena, Média, minusTrojka, Brno
•Dívčí sen 2009: Testosteron, Důl Michal, Ostrava
•Přistiženi v ohni, Starý pivovar, Brno
2009
•Nic na odiv..?, Kateřinská zahrada, Praha
•Dívčí sen 2009: Testosteron, Reduta, Brno
—————————————————————————————
www.pelousek.eu
www.standuino.eu

Stroj 02
—stroj generující kresbu—merkur, dřevo, papír, arduino, elektroniky, motory—180 x 200 x 150 cm
Stroj 02
—machine generating a drawing—merkur, wood, paper, arduino, electronics, engines—180 x 200 x 150 cm

Počítačová hra
—2010—interaktivní instalace—počítače, dřevo, skleněná kulička—200 x 100 x 50 cm
PC Game
—2010—interactive installations—computers, wood, glass ball—200 x 100 x 50 cm
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