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Introductory texts

Vác l aV  m í l e k
VII. Nový zlínský salon

Přestože Nový zlínský salon, pořádaný jednou 
za tři roky, našel své pevné místo na mapě 
výstav současného umění středoevropského 
regionu i v povědomí zainteresované veřej-
nosti, není od věci na úvod znovu připome-
nout základní body jeho vývoje. Nový zlínský 
salon navazuje na tradici historických salonů, 
které ve Zlíně v letech 1936–1948 pořádala 
firma Baťa. Jednalo se o jedinečné přehlídky 
soudobého československého výtvarného 
umění, jejichž význam spočíval mimo jiné 
v exemplárním spojení podnikání a kultury. 
Obnovení těchto přehlídek, pochopitelně 
v pozměněné koncepci, se uskutečnilo v roce 
1996 pod záštitou a za přímé účasti prezi-
denta Václava Havla. Od roku 2005 se jej 
účastní také umělci ze Slovenska.1

Jedním z důležitých principů Nového zlínské-
ho salonu je neustálý pohyb, který se týká 
zejména výběru umělců. Snahou organizátorů 
je, aby přehlídky představovaly vždy aktuální 
dění na výtvarné scéně. Výsledek je vždy úz-
kým výběrem, do něhož se promítají zejména 
ty nejsilnější tendence rezonující v náhledech 
většiny členů jury. Prvním předpokladem 
pohybu ve výběru umělců je tedy proměna 
ve složení jury. Teprve následně mohou výběr 
ovlivnit dílčí úpravy v metodě samotného vý-
běru, kterému však již tradičně dominuje sys-

tém sčítání preferenčních hlasů na podkladu 
jmenných seznamů odevzdaných jednotlivými 
členy jury. Nejinak tomu bylo i v letošním 
ročníku. Ten má však v tomto ohledu výrazná 
specifika. Tím hlavním, čím je letošní jury od-
lišná, je akcent na v posledních dvou deseti-
letích vzrůstající fenomén umělce – kurátora 
a vůbec propojení teorie s uměleckou praxí. 
Mezi členy letošní jury nalezneme několik 
osobností, které známe jako aktivní umělce 
a kteří se zároveň věnují kurátorství výstav.2 
Tento princip byl na návrh vzešlý z jury ještě 
posunut dále tím, že část umělců přizvaných 
k účasti byla oslovena s možností nominovat 
dalšího účastníka salonu. Letošní salon se tak 
blíží sebereflexivnímu pohledu části umělecké 
scény. Do jisté míry jsme tím oslabili dosud 
zdůrazňovanou objektivní povahu výběru. 
Na druhou stranu jsme, doufám, získali názo-
rově bohatší vzorek současné umělecké scény, 
podrobující pojem aktuality, jejž jsem zmínil 
výše, jinému vnímání. 

V rámci letošního Nového zlínského salo-
nu byla opět věnována zvláštní pozornost 
dvěma významným umělcům, kterým byly 
uspořádány samostatné výstavy. Jsou jimi 
Jana Želibská a Miloš Šejn. V tvorbě obou 
umělců lze najít více spojnic, především 
v dílech reflektujících krajinu, ale také lidské 

1 Více k historickému pozadí zlínských salonů viz zejména I. Nový zlínský salon 1996 (kat. 
výst.), Státní galerie ve Zlíně 1996 a IV. Nový zlínský salon 2005 (kat. výst.), Krajská galerie 
výtvarného umění ve Zlíně 2005.

2 Zbyněk Baladrán, Martin Fišr, Jan Freiberg, Jana Kalinová, Jan Kapelová, František 
Kowolowski, Michal Škoda, Dušan Zahoranský. Na okraj možno zmínit, že také jeden z umělců, 
kterému je v rámci salonu věnována tzv. pocta, Miloš Šejn, je umělec a také historik umění.
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1 For more information about the historical background of the Zlín Salons see 1st New 
Zlín Salon in 1996 (exhibition catalogue), State Gallery in Zlín, 1996; 4th New Zlín Salon 
in 2005 (exhibition catalogue), Regional Gallery of Fine Arts in Zlín, 2005.

Vác l aV  m í l e k
7th New zlín salon

Although the New Zlín Salon held once in 
three years has found its firm place on the 
map of exhibitions of contemporary art of 
the Central European Region as well as in 
the awareness of the interested public, it 
is worth mentioning in the introduction the 
fundamental moments of its development. 
The New Zlín Salon continues the tradition 
of the historic Zlín Salons organized each 
year between 1936 and 1948 by the Baťa 
company. They represented unique shows of 
contemporary Czechoslovak fine art, whose 
importance consisted, among other things, of 
the exemplary connection between business 
and culture. In 1996 they were successfully re-
newed in a modified form under the auspices 
and with the direct participation of President 
Václav Havel. Since 2005 the salons have 
also been attended by artists from Slovakia.1

One of the significant principles of the New 
Zlín Salon is the continuous movement, which 
concerns in particular the selection of art-
ists. The organizers of the show always try 
to present the most current art scene. The 
result is a narrow selection, which reflects in 
particular the strongest trends resonating in 
the views of most members of the jury. The 
first prerequisite for movement in the selec-
tion of artists is therefore a change in the 
composition of the jury. Only subsequently 
the selection may be influenced by minor 
modifications in the method of the selection, 
which, however, has been traditionally domi-
nated by the system of counting preferential 
votes on the basis of name lists cast by indi-
vidual members of the jury. It was the same 
this year, except for some specific aspects. 
The jury this year differs by its accent on the 

tělo. To je linka, kterou lze zaznamenat i v je-
jich jinak samostatných instalacích v rámci 
salonu. Pendant k ní tvoří další doprovodná 
výstava neméně významné polské umělkyně 
Natalie LL.

Stejně jako každý abstraktní pojem je i umění 
komplikované svým obsahem, tím, co zna-
mená, i rozsahem, tím co je pod něj možno 
zahrnout, jaké umělecké projevy, jaké umělce. 
S velkou výstavou typu zlínského salonu může 
být spojováno očekávání, že tuto mnohost 
přehlédne a udělá z ní nějaké resumé. 

Dokonce si dovedu představit argumentaci, 
která by se to snažila i na vzorku předkláda-
ném touto výstavou doložit. Absolutní soudy 
však nejsou v této oblasti lidské činnosti 
doma. Poté, co se v minulosti převalila i přes 
naše galerie a muzea vlna institucionálně 
kritického umění, se snažíme o zdrženlivý 
postoj nejen k tomu, co nevystavujeme, ale 
často i k obhajobě vlastní kurátorské činnosti. 
Nový zlínský salon přesto může být jasným 
sdělením, pokud jej nebudeme vnímat jako 
další z žebříčků úspěšnosti umělců, ale jako 
příspěvek do diskuse.  
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phenomenon of artist–curator, which has been 
on the rise over the last two decades, and the 
interconnections between theory and artis-
tic practice. The members of this year’s jury 
include several well–known active artists who 
are also engaged in curating exhibitions.2 
Upon suggestion of the jury, this principle has 
been extended and the artists who had been 
invited to participate were given the option 
to nominate another participant to the salon. 
Thus this year’s salon can be seen as a self–re-
flexive view of the art scene. By doing this, we 
have weakened to some extent the objective 
nature of the selection emphasized so far. On 
the other hand, we have hopefully got a richer 
sample of the contemporary art scene, which 
perceives the most current trends mentioned 
above in another way.

Within this year’s New Zlín Salon, special at-
tention will be paid as usual to two prominent 
artists who will each have a solo exhibition. 
They are Jana Želibská and Miloš Šejn. In the 
oeuvre of both artists there are common fea-
tures, especially in their works which reflect the 

landscape and the human body. This is a line 
which can also be seen in other autonomous 
installations within the salon. A counterpart to 
this line is an exhibition by the equally promi-
nent Polish artist Natalie LL.

Like any abstract concept, art is complicated 
by its content, by what it means and what can 
be considered art, artistic expression, who can 
be an artist. A major exhibition such as the Zlín 
Salon may raise an expectation that this mul-
tiplicity will be overlooked and will be summed 
up in a résumé. I can even imagine argumenta-
tion which would try to demonstrate this on 
a sample presented by this exhibition. However, 
it is not possible to make an absolute judgment 
in this area of human activity. After a wave of 
institutionally critical art has rolled through 
our galleries and museums, we try to keep 
a restrained attitude not only to what we do 
not exhibit, but also often in the defense of our 
own curatorial activities. The New Zlín Salon 
may still send a clear message, provided it is 
not perceived as yet another ladder of success 
for artists, but as a contribution to the debate.

2 Zbyněk Baladrán, Martin Fišr, Jan Freiberg, Jana Kalinová, Jan Kapelová, František 
Kowolowski, Michal Škoda, Dušan Zahoranský. It is worth mentioning that one of the artists 
to get a “tribute” within the salon, Miloš Šejn, is both an artist and art historian.



m a r k é ta  s ta r á
zpráva o umění z čech, 
moravy a slezska

Úvodní texty

Úkolem tohoto textu je zhodnotit situaci na 
české výtvarné scéně v průběhu posledních 
tří let, tedy doby od uplynutí posledního, 
šestého Zlínského salonu umění. Vzhledem 
k omezenému časového úseku, se kterým pra-
cujeme, a nedostatečnému odstupu od této 
periody, je nutné si již na začátku přiznat, že 
se jedná o výhradně subjektivní pohled jed-
noho z Insiderů výtvarné scény, jež je s nej-
větší pravděpodobností stále součástí časové 
kapsle, o jejíž zhodnocení se právě pokouší. 
Spíše než o uzavřený a konkluzivní text 
podávající přehled zásadních obratů v praxi 
a přístupu současných českých umělců se 
tedy jedná o otevřený útvar, který předklá-
dá výčet událostí, posunů a malých proměn, 
jež, jak věřím, budou nakonec z perspektivy 
budoucnosti a dějin umění chápány jako pro 
tento časový úsek relevantní. 

Potřeba relativizovat a kontextualizovat se 
stala příznačným a zcela logickým jevem pro 
první dekádu nového tisíciletí a nebylo tomu 
jinak ani v oblasti českého výtvarného umění. 
I přesto, že je tato perioda mimo časový 
rámec této zprávy, o výsledcích těchto bilancí 
jsme měli možnost se dozvědět právě v prů-
běhu uplynulých tří let, které se v kontextu 
historizace soudobých dějin umění ukázaly ve 
svém výsledku jako velice plodné a přínosné. 
První z těchto projektů byla výstava Ostrovy 
odporu – Mezi první a druhou moderností 
(2012), uspořádaná pod kurátorským vedením 
manželů Ševčíkových a Edith Jeřábkové ve 
Veletržním paláci. Druhým z projektů se pak 
stala souborná výstava Pavlíny Morganové, 
Začátek století v Plzni (2012), jež v součas-
nosti představuje svou úplnou podobu v nově 

otevřeném Domě umění v Ostravě. I přesto, 
že se obě výstavy ve výběru umělců (přiro-
zeně) částečně překrývaly, jejich cíle, a tím 
i jejich přínos byly v mnoha ohledech velice 
odlišné. Cílem výstavy Ostrovy odporu bylo 
pokusit se zhodnotit průběh a vliv postmo-
derního proudu v českém výtvarném pro-
středí od osmdesátých let do současnosti, 
a fakticky tak i konfrontovat aktuální tvorbu 
nejmladší generace s generací umělců osm-
desátých a devadesátých let. Naproti tomu 
Začátek století ve svém výběru představil 
téměř výhradně generaci autorů nejmladších, 
a lze jej tedy díky rozsahu a časovému ohra-
ničení chápat jako celek kompaktnější a ve 
své podstatě také snáze uchopitelný. 

Přesto, že mým úkolem zde není tyto dvě 
výstavy hodnotit či se věnovat jejich hlubšímu 
srovnání, ostatně tak bylo učiněno v bez-
počtu recenzí obou projektů, poukázat na 
některé jejich obsahové a formální odlišnosti, 
jež determinují jejich dopad, je v kontextu 
této zprávy, jak věřím, zcela zásadní. Přístup 
Pavlíny Morganové je dlouhodobě sevřenější 
a pokouší se o celistvější historizaci vybrané 
(kratší) periody. Začátek století tedy ne-
byl jen přehlídkou autorů, jejichž význam je 
v kontextu nultých let zásadní, ale současně 
přehlídkou děl, jež svou formální povahou 
reflektují danou periodu, či se staly jakýmisi 
epitomy tvůrčí praxe tohoto období. Otáz-
ky, jako je intermediální povaha současného 
umění, posun ve formátu a využití nových 
médií, přístup k objektu a instalaci či dopa-
dy kolektivního a edukativního obratu, zde 
zazněly naplno a napomohly k čitelnému 
nastínění tendencí, které lze dnes chápat 
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jako aktuální. Zařazení několika autorů starší 
generace (Milena Dopitová, Jiří Kovanda, Jiří 
Surůvka) pak současné tendence kontextualizo-
valo s tvorbou předešlou a současně poukáza-
lo na přetrvávající nosnost a aktuálnost tvůrčí 
praxe těchto autorů, z nichž řadu nalezneme 
i v letošním salonu.

Výstava Ostrovy odporu, inspirována esejí Vác-
lava Bělohradského, byla oproti Začátku století 
otevřenějším, ale také rozsáhlejším formátem, 
jehož cílem spíše než výhradně historizovat 
bylo otevřít diskuzi o tendencích a postupech, 
které nejaktuálnější umělecké tvorbě před-
cházely. Lze říci, že šlo o formát akademičtější 
povahy, který i přes časový rámec, se kterým 
pracoval, byl schopen reflektovat a tematizo-
vat problematičnost „utváření dějin“ s ne zcela 
dostatečným odstupem, se kterým se v mik-
ro–podobě setkáváme i v této zprávě. I přes 
čitelné odlišnosti a možné nedostatky lze tyto 
dva projekty vnímat jako dva zcela zásadní 
kurátorské počiny, které skrze svou výstavní 
a tištěnou podobu (k oběma projektům byly 
vydány obsáhlé publikace sčítající nesčetné 
množství příspěvků napsaných z řad význam-
ných představitelů kunsthistorické, kritické, ku-
rátorské, filosofické a umělecké obce) přispěly 
k možné reflexi a „inventuře“ stavu současného 
českého umění a naznačily možnosti pokračo-
vání v dalším období, tedy snad jakýsi začátek 
další etapy. 

Vedle kunsthistorického přínosu lze oba zmíně-
né projekty vnímat i v kontextu institucionál-
ním: po dlouhé době se podařilo zorganizovat 
takto rozsáhlý výstavní formát v hned dvou 
státních a regionálních institucích. Obecný 
názor na institucionální zázemí české výtvarné 
scény samozřejmě zůstává stále (a právem) 
značně kritický, avšak v průběhu posledních 
tří let lze hovořit o jakési formě decentralizace 
pohledu na toto zázemí. Po dosud nenaplně-
ných nadějích spojovaných s odchodem Milana 
Knížáka z vedení Národní galerie se soustředě-
ný zájem na tuto instituci postupně (a jak věřím 
také správně) rozdělil na několik dalších front. 
Jednou z takových front se stala v loňském 
roce Výstavní síň Mánes, díky níž byl v aktivním 

slovníku české umělecké teorie (a praxe) 
revitalizován termín spolkový život. Iniciativa 
„Mánes umělcům“, která vznikla na protest 
proti stávajícímu správci této výstavní síně na 
jaře roku 2013 s cílem dramaturgicky ji oživit 
a opět do řádného a relevantního fungování 
na poli české výtvarné scény včlenit (s touto 
myšlenkou byla také kdysi zakládána), se stala 
jedinečnou příležitostí pro stmelení výtvarné 
obce, ukázkou její sebe-organizace a schopnos-
ti se aktivně angažovat. Do jejího výboru byla 
zvolena řada významných představitelů z řad 
kurátorů, umělců a akademiků. I přesto, že 
Mánes zatím zůstává ve svých zajetých kolejích, 
iniciativa „Mánes umělcům“ se stala začátkem 
a symbolem obratu na české umělecké scéně, 
jehož kořeny lze hledat v kolektivní praxi a for-
mách institucionální kritiky.

Příběh Mánesu však nepřinesl jen nádech 
spolkového života, ale také napomohl ke 
stimulaci místní kritiky, která během posled-
ních několika let nabrala na intenzitě. Nová 
generace mladých kunsthistoriků a rozvoj 
některých kritických uměleckých platforem, 
ať tištěných či online, postupně napomáhají 
k rozvoji konstruktivní umělecké kritiky, která 
byla po mnoho let zaměňována za politicky 
korektní poplácávání se po zádech. I přesto, 
že je z tohoto hlediska před námi ještě dlouhá 
cesta a že hrozí, že budu nařčena z nepatřič-
ného optimismu, věřím, že je jen otázka času, 
kdy se zájem veřejnosti o umění a uměleckou 
kritiku rozšíří natolik, že bude možné uvítat 
nová tištěná umělecká periodika, která kromě 
mapování místní umělecké scény také napo-
mohou k šíření českého umění v mezinárodním 
kontextu, kontextu, jenž je mladé generaci 
autorů dnes již vlastní.  

Když mě Martin Fišr požádal o napsání tohoto 
textu, poprosila jsem ho o katalog k minulé-
mu ročníku, kde se této role bravurně zhostil 
kurátor a historik umění Ondřej Chrobák. Jeho 
přístup k textu byl přirozeně ovlivněn periodou 
bilancování, příznačnou pro přelom století, 
a odkazem k letům minulým, tedy také k čás-
tečnému zhodnocení transformačního období 
let devadesátých. Současná komise Zlínského 



salonu čítá řadu odborníků, kteří svým věkem 
a tedy i působením v oblasti vizuální kultury 
mají toto období svou tvorbou/praxí nebo 
studiemi zažité. Poprvé však přivádí do svých 
kruhů i nejmladší generaci (na mysli tím mám 
i samu sebe), jež vyrůstala výhradně v globa-
lizované společnosti a své profesní působení 
započala s přístupem k dění na mezinárodní 
umělecké scéně, jeho znalostí, vazbami na 
něj a ve srovnání s ním. Vzhledem k přiro-
zenému napojení české scény na prostředí 
mezinárodní nelze dnes již hovořit o žádném 
ryze českém fenoménu, jenž by byl svým 
způsobem specifický, či výhradně determi-
noval lokální kontext. Umělci, i umělci čeští, 
vycházejí z globálních tendencí a univerzál-
ních pojmů, které jejich tvorbu činí v mnoha 
ohledech přenositelnou. Jde o přirozený vývoj 
věcí, na který navazuje i střední generace 
etablovaných autorů, jež se usiluje tento 
přístup vnést do akademického prostředí. 
Pokud se tedy věnujeme v této zprávě také 
vývoji institucionálního prostředí, je nutné 
zmínit zásadní posun v oblasti akademické, 
kterým je bezesporu působení Tomáše Vaňka, 
jednoho z autorů, který v letošním salonu 
získal nejvíce nominací, v roli děkana Akade-
mie výtvarných umění v Praze. Za přispění 
řady dalších představitelů AVU započalo tedy 
dlouho očekávané druhé kolo transformace 
edukativního, akademického rámce české 
výtvarné scény.

I přes skepsi, která, jak jsem přesvědčená, je 
součástí genetické výbavy každého Čecha, 
uměleckých pracovníků nevyjímaje, se v této 
zprávě nehodlám vzdát optimistického tónu, 
který je, jak věřím, nutný a na místě. Česká 
výtvarná scéna pokračuje ve svém pozvol-
ném rozvoji, ale také v částečném točení se 
v kruhu. Etablovaná generace stále postrádá 
kvalitní a funkční institucionální zázemí, jež 
by umožnilo důstojně prezentovat, rozvíjet 

a spravovat tvorbu těchto autorů. Být tak 
mladým umělcem v českém prostředí je vzhle-
dem k bezpočtu menších a kvalitních prostor 
paradoxně výhrou. I komerční sektor v po-
sledních několika letech s řadou nově vznik-
lých komerčních galerií je z tohoto hlediska 
na svém dosavadním vrcholu. Problémem 
však bohužel zůstává jak neustrnout ve stále 
stejném koloběhu přátelských vernisážových 
večírků, jejichž hlubším dopadem se může po 
letech pravidelné účasti stát pocit kocoviny 
z ne příliš kvalitního kelímkového vína.

Je myslím na místě vrátit se zpět k Zlínské-
mu salonu umění, který se díky své otevře-
né a konfrontační povaze k tvorbě těchto 
autorů vrací. I přesto, že ve výčtu zvolených 
autorů jsme mohli nalézt řadu mladších 
jedinců, výsledný výběr je vesměs výběrem 
dobře etablovaných a časem prověřených 
jmen střední a starší generace, řadě z nichž 
začínají být již zmíněné kalhoty lokálního 
prostředí přes boky tak trochu těsné. Snad 
jen Jano Mančuška, který nás tak náhle v létě 
roku 2011 opustil a který jako jeden z mála 
své generace byl schopen kompenzovat těsné 
kalhoty novým střihem, nám tu chybí, a tak 
ještě na něj (a nebudu jistě sama) bych v této 
zprávě o událostech posledních tří let ráda 
vzpomenula.

A co říci na závěr? Poslední tři roky v kon-
textu českého umění byly v mnoha ohledech 
roky bilancování a roky dalších kroků do 
neznáma, zhodnocení toho, kam jsme oprav-
du vykročili, s jistotou prověří až delší čas, je 
však nutné poznamenat, a zde se vracím ke 
svému předešlému optimismu, že se jedná 
o krok dynamický a že podešve našich bot 
jsou s každým krokem pevnější.

Úvodní texty
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m a r k é ta  s ta r á
report on the art of bohemia, 
moravia and silesia

Introductory texts

The purpose of this report is to assess the situ-
ation on the Czech art scene over the last three 
years, i.e., from the last 6th Zlín Salon of Art. Due 
to the limited timeframe within which we work 
and a lack of distance from this period it is im-
portant to acknowledge at the outset that this 
is a purely subjective view of one of the insiders 
of the art scene, which is most likely still part of 
the time capsule, who is trying to present her 
assessment. Therefore rather than a closed and 
conclusive text providing an overview of a fun-
damental shift in the approach and practice 
of contemporary Czech artists, it is an open 
formation which presents a list of events, shifts 
and small changes which I believe will ultimately 
be understood from the perspective of the 
future and of the history of art as relevant for 
that time period.

The need to relativize and contextualize 
became a symptomatic and entirely logical phe-
nomenon in the first decade of the new millen-
nium, and it was no different in Czech art. Even 
though this period goes beyond the timeframe 
of this report, we have had the opportunity to 
learn about the results of this stocktaking in the 
past three years, which in the context of his-
toricization of contemporary art history proved 
to be very fruitful and productive. The first of 
these projects was the exhibition The Islands 
of Resistance – Between the First and Second 
Modernity in the Trade Fair Palace (2012), 
curated by Jiří Ševčík, Edith Jeřábková and Jana 
Ševčíková. The second project was the collective 
exhibition Fin de Siècle in Pilsen (2012), curated 
by Pavlína Morganová, which is currently pre-
sented in its complete form in the newly opened 
House of Arts in Ostrava. Even though both 

exhibitions (naturally) partially overlap in the 
selection of artists, their goals and their contri-
butions were rather different in many respects. 
The aim of The Islands of Resistance was to 
try to assess the progress and impact of the 
postmodern current in the Czech visual environ-
ment from the 1980s to the present, effectively 
confronting the current work of the youngest 
generation with the generation of artists of the 
1980s and 1990s. On the other hand, the exhibi-
tion Fin de Siècle presented almost exclusively 
the youngest generation of artists, and there-
fore in view of its scope and time limit it can be 
understood as a more compact whole which is 
also easier to grasp in its nature.

Despite the fact that my task here is not to give 
assessment of these two exhibitions or to com-
pare them more profoundly, since this has been 
done in countless reviews of the two projects, 
I believe that within the context of this report it 
is crucial to highlight some differences in their 
content and form which determine their impact. 
The approach of Pavlína Morganová is more 
compact in the long term; she attempts a more 
holistic historicization of the selected (shorter) 
period. Fin de Siècle was not just a display of 
artists whose importance was crucial within the 
context of the 2000s, but at the same time it 
showcased works which by their formal na-
ture reflected the period in question or which 
became an epitome of the creative practice 
of this period. Issues such as the inter–media 
nature of contemporary art, the shift in the size 
and use of new media, the approach to object 
and installation and the impact of the collec-
tive and educational turn were fully voiced here, 
which has helped to clearly outline the trends 



which can now be understood as topical. 
The inclusion of several artists of the older 
generation (Milena Dopitová, Jiří Kovanda, 
Jiří Surůvka) put the latest trend within the 
context of the preceding artistic production, 
at the same time pointing out the continuing 
carrying capacity and timeliness of the crea-
tive practice of these artists, many of whom 
can be found in this year’s Salon.

In comparison with Fin de Siècle, the exhibi-
tion The Islands of Resistance inspired by 
Václav Bělohradský’s essay was more open 
and more comprehensive. Rather than aiming 
solely to historicize, it was open to discussion 
on the trends and practices that preceded 
the latest artistic production. We can say that 
this exhibition was more academic in nature, 
that despite the timeframe within which it 
worked it was able to reflect and categorize 
the problem of “making a history” from not 
quite a sufficient distance, which is also char-
acteristic of this report on the micro scale. 
Despite their differences and possible short-
comings, these two projects can be seen as 
two crucial curatorial achievements, which in 
the form of exhibition and related publications 
(both projects were accompanied by major 
publications comprising a plethora of arti-
cles written by leading representatives of art 
historical, critical, curatorial, philosophical and 
artistic communities) contributed to a possible 
reflection of the “stocktaking” of the state 
of contemporary Czech art and outlined the 
possibilities of continuation in the next period, 
i.e., the beginning of a next stage.

In addition to the contribution to art history, 
both projects can be perceived within institu-
tional context: after a long time two national 
and regional institutions managed to organize 
an exhibition on such a large scale. A general 
view of the institutional background of Czech 
art scene, of course, remains (justly) very criti-
cal, but during the last three years we can 
talk about some form of decentralization of 
the view of this background. After hitherto 
unfulfilled hopes associated with the depar-
ture of Milan Knížák from the management 

of the National Gallery, the interest focused 
on this institution has gradually (and I also 
believe correctly) been divided into several 
fronts. One such front last year was the Mánes 
Exhibition Hall, thanks to which a notion of 
associational life has been revitalized in the 
active vocabulary of Czech art theory (and 
practice). The initiative “Mánes to Artists”, 
which originated from a protest against the 
current administrators of this exhibition hall 
in the spring of 2013 in order to revitalize its 
program and proper functioning relevant 
to the Czech art scene (it was the idea for 
which it had once been established), it has 
become a unique opportunity for unifying the 
artistic community, an example of the self-or-
ganization and ability of active engagement. 
A number of prominent curators, artists and 
academics have been elected to its commit-
tee. Even though the Mánes Exhibition Hall has 
so far remained the way it was, the “Mánes 
artists” have become a symbol of the begin-
ning of the turnover on the Czech art scene, 
whose roots can be found in the collective 
practice and forms of institutional criticism.

However, the Mánes story has brought not 
just a touch of associational life, but it has 
also helped to stimulate local criticism, which 
in recent years has grown in intensity. A new 
generation of young art historians and the 
development of certain critical art platforms, 
printed or online, gradually contribute to the 
development of constructive art criticism, 
which has for many years been confused with 
politically correct patting ourselves on the 
back. Even though from this point of view we 
still have a long way to go and that there is 
a risk that I will be accused of undue opti-
mism, I believe it is only a matter of time when 
the public interest in the arts and art criticism 
will expand so much that it will be possible to 
welcome new printed art periodicals, which 
in addition to mapping the local art scene 
will also contribute to the dissemination of 
Czech art in the international context, the 
context which the young generation of today 
considers their own.

Úvodní texty
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When Martin Fišr gave me the assignment to 
write this text, I asked for the catalogue from 
the previous year of the Zlín Salon where this 
role was brilliantly fulfilled by the curator and 
art historian Ondřej Chrobák. His approach to 
the text was naturally influenced by the period 
of stocktaking typical of the turn of the century 
and by referring to the years past, and there-
fore also by the partial evaluation of the trans-
formation period of the 1990s. The current com-
mittee of the Zlín Salon consists of a number of 
experts, who because of their age and activity 
in visual culture have experienced this period 
through their work or studies. However, for the 
first time the committee includes the youngest 
generation (myself included), who grew up 
entirely in a global society and whose profes-
sional activity commenced by way of an access 
to events on the international art scene, by its 
knowledge, through a link to it and in compari-
son with it. Due to the natural interconnection 
of Czech scene with the international environ-
ment it is no longer possible to speak about 
any purely Czech phenomenon which would be 
specific in its way or exclusively determined by 
the local context. Artists, including Czech artists, 
create based on global trends and universal 
concepts which make their art transferrable 
in many respects. This is the natural evolution, 
which is also followed by the middle generation 
of established artists who seek to bring this 
approach to the academic environment. If this 
report is to deal also with the development of 
the institutional environment, it is necessary to 
mention a fundamental shift in the academic 
field represented by the position of Tomáš 
Vaněk, one of the favorites for this year’s Salon, 
as Dean of the Academy of Fine Arts in Prague. 
With the contribution of many other repre-
sentatives of the “enlightened generation” the 
Academy of Fine Arts in Prague has begun the 
long–awaited second round of transformation 
of the educational, academic framework of the 
Czech art scene.

Despite skepticism, which I believe is part of 
the genetic makeup of every Czech, artistic 
workers included, I do not intend in this report 
to give up the optimistic tone, which is, I believe, 

necessary and appropriate. The Czech art 
scene continues its gradual development, but 
it also partially spins around in a circle. The 
established generation still lacks a quality and 
functional institutional framework which would 
allow for a dignified presentation, develop-
ment and management of the work of these 
artists. Due to a myriad of smaller, high–quality 
exhibition spaces, being a young artist in the 
Czech environment is paradoxically a win. And 
in the last few years the commercial sector has 
reached its peak with a number of newly estab-
lished commercial galleries. Now the problem 
unfortunately is how to avoid getting caught in 
the same cycle of friendly exhibition openings, 
whose more profound impact after years of 
regular participation may be a continuous 
hangover from the wine of dubious quality in 
plastic cups.

I think it is appropriate to return to the Zlín 
Salon, which thanks to its open and confron-
tational nature is coming back to these artists. 
Although there are many younger individuals 
among the selected artists, the resulting short-
list consists of well–established names proven 
by time from the middle and older generations, 
many of whom have grown out of their local 
pants over the hips. The only missing person 
here seems to be Jano Mančuška, who died so 
suddenly in the summer of 2011, who as one of 
the few of his generation was able to compen-
sate for tight pants by a new cut. I would like to 
mention him in this report on the events of the 
last three years (and I am sure I would not be 
alone in doing so).

What to say in conclusion? The last three years 
in the context of Czech art have been in many 
respects years of taking stock and years of 
taking steps into the unknown. The time will 
show with certainty where we have really 
stepped out, but it should be noted, and here 
I am returning to my optimism, that it is a dy-
namic step and that the soles of our shoes are 
getting harder with every step.

Introductory texts
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N I N a  V r b a N oVá
exploatácia verejného priestoru
slovenská vizuálna scéna 2011–2014

V závere pomerne obsiahleho textu pre kata-
lóg Nového zlínskeho salónu v roku 2011 som 
z viacerých dôvodov považovala za nevy-
hnutné upriamiť pozornosť na inštitucionálne 
a prevádzkové aspekty umenia na Slovensku 
v ich súdobých rámcoch. Dlhodobá absencia 
inštitúcie typu Kunsthalle, politizácia a ná-
sledný odborný prolaps väčšiny regionálnych 
galérií, celkové finančné poddimenzovanie 
kultúry zo strany štátu a pod. S odstupom 
troch rokov sa dnes ponúka kontinuálne 
nadviazať a aktualizovať kontexty domácej 
umeleckej prevádzky ako imanentnej bázy 
dominantných tendencií a stratégií súčasného 
slovenského vizuálneho umenia. 

Východisko takéhoto uvažovania pritom 
vytvára predovšetkým okruh autorov zastú-
pených na aktuálnom ročníku výstavy. Hoci 
ich výber napokon aj tento rok prebehol 
klasickým postupom nominácie odbornej 
poroty, výsledný obraz o umení na Slovensku 
sa zdá byť vzácne konzistentný. V širokom 
generačnom spektre umelcov a ich indivi-
duálnych programov odhaľuje najmä zhodu 
v záujme o verejný priestor ako tému i pro-
stredie realizácií na jednej strane, a o po-
doby súčasného obrazu resp. maľby v inter-
mediálnych presahoch na druhej. Azda by 
sa dalo povedať, že až akýmsi (štatistickým) 
leitmotívom siedmeho ročníka Nového zlín-
skeho salónu z pohľadu slovenskej účasti je 
opätovné vykročenie z galérie do verejného 
priestoru a z privátneho prostredia do sféry 
umenia ako veci verejnej.

Sú to práve uplynulé roky, ktoré v zrýchlenom 
režime priniesli vznik hneď troch inštitúcií 

typu Kunsthalle na Slovensku (v Košiciach, 
Žiline a Bratislave). Najmä v prípade Domu 
umenia / Kunsthalle Bratislava, ktorá bola 
oficiálne zriadená v januári 2014, možno ho-
voriť o viac ako dvadsaťročných umeleckých 
iniciatívach, ktoré jej založeniu predchádzali 
a skutočne významne dopomohli. V kontexte 
týchto nezávislých, avšak kultúrne zaniete-
ných umeleckých počinov dnes vnímame po-
stupnú akceptáciu a rozšírenie socio–kultúrne 
či socio–politicky angažovaného umenia 
v kolektívnych i solitérnych aktivitách. Zdanli-
vo priaznivú situáciu vzniku nových medziná-
rodných platforiem pre súčasné umenie však 
akoby až zákonite sprevádzal paralelný pro-
ces likvidácie už existujúcich a dobre zabeh-
nutých (Galéria FAICA a Galéria Cypriána 
Majerníka v Bratislave).

Trvalo instabilná a neštandardná situácia 
umeleckej prevádzky vrátane inštitúcií, kde 
sa darí paradoxne skôr súkromnej a nezisko-
vej sfére (napr. bratislavská Zahorian Gallery 
alebo Nová synagóga / Kunsthalle Žilina), 
patrí nesporne k jedným zo zásadných 
stimulov obrazu a stavu súčasnej výtvarnej 
scény. Umenie a kultúra sú situované na 
samý okraj spoločnosti, ukazuje sa, že akosi 
nepatria do kategórie verejného záujmu. 
Dominantné zastúpenie na tohoročnom sa-
lóne majú preto nie náhodou predstavitelia 
angažovaných resp. socio–kritických progra-
mov. Hoci v súvislosti s jednotlivými autormi 
či umeleckými skupinami nemožno hovoriť 
priamo o aktivizme, ich cieľom je prevaž-
ne práve aktivácia povedomia o funkciách 
a zmysle verejného priestoru, o jeho pamäti 
a možnostiach nového využitia. 
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V rámci priestorových médií sú to najmä 
členovia umeleckého združenia Verejný pod-
stavec (Martin Piaček, Dalibor Bača, Michal 
Moravčík a Tomáš Džadoň), ktorí v uplynulých 
rokoch realizovali viaceré umelecké i eduka-
tívne projekty so zameraním na umenie vo 
verejnom priestore. Od subverzívneho využitia 
opustených sochárskych podstavcov ako po-
hrobkov éry socializmu až po invenčnú inter-
pretáciu dobovej architektúry (napr. Pamätník 
ľudovej architektúry Tomáša Džadoňa z roku 
2013). V tejto súvislosti nemožno opomenúť 
ani významný umenovedný počin v oblasti 
mapovania umenia vo verejnom priestore – 
prvý súpis Sochárskych diel na území Bratisla-
vy 1945–2012, ktorý vo forme objemnej publi-
kácie pripravila historička a teoretička umenia 
Sabina Jankovičová v spolupráci s Romanom 
Popelárom. Do aktivít umeleckej skupiny sa 
solitérne zapojila aj etablovaná multimediálna 
výtvarníčka Ilona Németh sugestívnym 
projektom dočasného zahmlenia Námestia 
slobody v Bratislave (Hmla, 2013). Odľahčenou 
stratégiou performatívneho komentovania až 
glosovania zabudnutých sochárskych diel vo 
verejnom priestore sa tiež zaoberá umelecká 
dvojica Cyril Blažo a Martin Kochan.

Participatívny variant reflexie verejného 
priestoru v širších sémantických kontextoch 
vrátane zapojenia on–line prostredia prináša 
mladý výtvarník Matej Vakula (napr. Manuály 
na použitie verejného priestoru, od 2011). Kým 
v prípade skupiny Verejný podstavec je výcho-
diskom realizácií prevažne história a pamäť 
určitého miesta či teritória, Vakulu zaujímajú 
skôr trhliny verejného priestoru, kooperatívne 
nachádzanie a pomenúvanie toho, čo v ňom 
aktuálne absentuje. Medzi socio–kultúrne an-
gažované možno zaradiť aj dlhodobé aktivity 
Michala Murina (napr. Altruism as Arttruism), 
ktorých výstupom sú často hmatateľné pre-
sahy do umenovedy a edukácie (publikácie, 
festivaly, výstavy a pod.).   

V médiu fotografie zaujme program slovenskej 
autorky srbského pôvodu Olji Triašky Stefa-
novič, stojaci na pomedzí dokumentárneho 
a (neo)konceptuálneho prístupu (napr. cyklus 

Diery, 2005–2012). Pôsobivé portréty mŕtvych 
miest aktuálne strieda sústredený záujem 
o poloverejný priestor rôznych kultúrnych 
domov či televíznych štúdií a ich vizuálnych 
paradoxov (napr. cyklus Výstrahy javiska, 
od 2011). O čosi bližšie k programovej práci 
s pamäťou miesta má generačne príbuzná 
dokumentárna fotografka Lucia Nimcová, 
u ktorej môžeme v ostatných rokoch sledovať 
obrat k médiu videa resp. autorskej forme 
video–dokumentu.

Sféru súčasného sochárstva v jeho rozšírenom 
poli solitérne reprezentujú etablovaní autori 
mladšej strednej generácie ako Marek Kvetan 
či Stano Masár, ktorých program sa koncen-
truje do tvorby neokonceptuálnych objektov 
a inštalácií. Ich spoločnou črtou je pritom 
ironická reflexia sveta umenia a jeho prevádz-
kových aspektov (napr. Unavená stena Stana 
Masára z roku 2012). Mladí autori ako Šte-
fan Papčo alebo Mira Podmanická prinášajú 
naproti tomu privátnejšiu modeláciu priesto-
rových médií. Kým Papčo, pracujúc prevažne 
s tradičným sochárskym materiálom – drevom, 
vo svojich objektoch zachytáva osobné zážitky 
horolezca (napr. Pulóver, 2013), Podmanická 
sa vracia k haptickej forme mäkkej plastiky 
a textilnej výšivke s cieľom pamäťovej rekon-
štrukcie životného priestoru (napr. jej autorská 
výstava Mikro–inštalácie v Nitrianskej galérii 
v roku 2012).

Špecifickou kontextualizáciou privátna a žen-
skej telesnosti v rámcoch politiky a moci sa 
dlhodobo zaoberajú autorky ako Anna Daučí-
ková a Eva Filová. Socio–politické angažmá ich 
tvorby patrí ku skutočne ojedinelým príkladom 
(post)feminizmu v slovenskom umení. Gen-
derová tematika je v odkaze na východiská 
a trendy umenia 90. rokov minulého storočia 
kódovaná prevažne intermediálne vo forme 
videa, fotografie či inštalácie (napr. Daučíko-
vej autorská výstava Staré veci v Stredoeu-
rópskom dome fotografie v Bratislave v roku 
2011). Hoci profiláciu týchto autoriek možno vo 
viacerých aspektoch diferencovať, zhodným 
motívom zostáva naďalej aktuálna problema-
tika politiky tela.



Podoby súčasného obrazu osobitne skúma 
rovnako silná skupina zastúpených autorov, 
ktorá v nadgeneračnom spektre predsta-
vuje varietu štýlov od (post)geometrickej 
abstrakcie až po fotorealizmus. Renomovaná 
predstaviteľka novej geometrie Mária Balá-
žová revitalizuje svoj program zahusťovaním 
obrazovej plochy chaotickou kumuláciou 
donedávna redukovaných a ikonograficky 
prehľadných znakov v jasnom vizuálnom 
odkaze na zložité siete súčasnej informačnej 
éry. Príbuzný postup kumulácie a maximál-
neho postmoderného znejasnenia obrazu 
nachádzame aj v dielach Marka Blaža, ktoré 
svojou estetikou charakteristicky oscilujú na 
pomedzí simulovanej rukopisnosti a digitál-
neho obrazu (napr. Zimná katedrála, 2012). 
Citovaný či interpretovaný obraz sa v Blažo-
vom remixovanom prepise ocitá na hranici 
abstrakcie v paradoxnom vizuálnom štýle 
digitálneho kódu.

Rozhranie abstrakcie a realistického obrazu 
permanentne pokúša aj mladý maliar Juraj 
Kollár. Nájdené reálie, krajiny či mediálne 
obrazy – ako sám uvádza – programovo „vy-
prázdňuje do abstrakcie“ s využitím autor-
ských techník (napr. Čítajúce dievča, 2013). 
František Demeter v posledných rokoch rieši 
dominante rovnako vzťah abstraktnej až 
monochrómnej maľby s prvkami figurácie či 
architektúry. Na rozdiel od Kollára mu však 
nejde o bytostný problém maľby samotnej 
(proces a podstata maľby v zmysle analýzy 

média), ale skôr špecifického ponímania 
obrazovej plochy. Solitérnu polohu fotorea- 
listickej maľby s výrazne konceptuálnym 
základom a napojením na performatívny 
rozmer tvorby zastupuje Veronika Šramatyo-
vá (napr. Matky, 2013).

Reflektovanú panorámu slovenského vi-
zuálneho umenia medzi rokmi 2011 a 2014 
možno uzavrieť významnými predstaviteľmi 
60–tych a 70–tych rokov minulého storočia, 
dnes už klasikmi konceptuálneho a interme-
diálneho umenia ako Jana Želibská, Dezider 
Tóth, Ľubomír Ďurček a Ladislav Čarný. 
Ich účasť na tohoročnom salóne je jednak 
výrazom pretrvávajúcej potencie a revita-
lizácie tvorby, jednak legitímnou poctou ich 
ojedinelej autenticity a influencie vo vzťahu 
k tvorbe mladých dnes. Prítomnosť týchto 
osobností ponúka napokon kľúčové porov-
nanie východísk a kontextov tvorby v čase 
normalizácie a v ére kapitalistickej slobody. 
Nútené vytesnenie umenia do prírody a pri-
vátneho prostredia dnes nahradil priro-
dzený záujem až programová exploatácia 
verejného priestoru.

Úvodní texty
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N I N a  V r b a N oVá
exploitation of Public space
slovak Visual scene 2011–2014

Introductory texts

In conclusion of my fairly comprehensive text 
for the catalogue of the 2011 New Zlín Salon 
I deemed it necessary for various reasons 
to draw attention to the institutional and 
operational aspects of art in Slovakia in their 
contemporary framework – the long-term 
absence of institutions of the Kunsthalle type, 
politicization and subsequent professional de-
cline of most regional galleries and the overall 
underfinancing of culture on the part of the 
state. From the perspective of three years 
which have passed it now seems to make 
sense to follow up and update the context of 
the Slovak operation of art as an immanent 
base of the dominant tendencies and strate-
gies of contemporary Slovak visual art.

The starting point of such thinking is the circle 
of artists exhibiting at the current New Zlín 
Salon. Although their selection this year was 
made as usual by nomination by the jury, the 
resulting picture of the arts in Slovakia seems 
to be rather consistent. It shows that the 
broad generational range of artists and their 
individual programs share on one hand an in-
terest in public space as both the theme and 
environment for placement of art, and on the 
other hand in forms of contemporary painting 
overlapping into the inter-media. Perhaps one 
can say that in terms of Slovak participation, 
a kind of (statistic) leitmotif of the 7th New Zlín 
Salon is reaching out from the gallery into 
public space and from the private environ-
ment into the realm of art as a public issue.

In the past years in Slovakia three institu-
tions of the Kunsthalle type (in Košice, Žilina 
and Bratislava) emerged in quick succession. 

Especially in case of the House of Arts / 
Kunsthalle Bratislava, which was officially 
established in January 2014, there were more 
than twenty years of artistic initiatives that 
preceded and significantly facilitated its 
founding. In the context of these autonomous, 
culturally enthusiastic artistic achievements, 
there is a gradual acceptance and expansion 
of socio-cultural and socio-politically engaged 
art in the group as well as solo activities. 
However, the seemingly positive emergence of 
new international platforms of contemporary 
art has been as if inevitably accompanied by 
a parallel process of liquidation of the existing 
and well-established institutions (FAICA Gallery 
and Cyprian Majerník Gallery in Bratislava).

One of the key impulses for the picture and 
state of the current art scene is undoubt-
edly the permanently unstable and non-
standard situation in the operation of art, 
including institutions, where as a paradox the 
private and non-profit sector is doing well 
(e.g., Zahorian Gallery in Bratislava or New 
Synagogue / Kunsthalle Žilina). Art and cul-
ture are on the very edge of society; they do 
not seem to fall into the category of public in-
terest. Therefore it is no coincidence that this 
year’s Salon is dominated by representatives 
of socio-critical programs. Although it is not 
possible to speak directly about activism in 
connection with individual artists and artistic 
groups, their main aim is to raise awareness 
of the functions and meaning of public space, 
its memory and its possible new use.

Within the spatial media this concerns in 
particular members of the artistic group 



Public Pedestal (Martin Piaček, Dalibor Bača, 
Michal Moravčík and Tomáš Džadoň), who 
in recent years have carried out several 
artistic as well as educational projects with 
a focus on art in public space – from the 
subversive use of abandoned pedestals of 
sculptures as posthumous children of the 
socialist era up to an inventive interpreta-
tion of contemporary architecture (e.g., The 
Memorial of Folk Architecture by Tomáš 
Džadoň, 2013). In this context we cannot fail 
to mention a significant achievement in the 
area of mapping of art in public spaces, 
such as the first list of Sculptures in Bratis-
lava 1945–2012 in the form of a voluminous 
publication, compiled by the art historian 
and theorist Sabina Jankovičová in collabo-
ration with Roman Popelár. The established 
multimedia artist Ilona Németh supported 
the activities of this artistic group by her 
suggestive project of casting fog over Brati-
slava’s square Námestie slobody (Fog, 2013), 
while the artistic pair Cyril Blažo and Martin 
Kochan practice a light-hearted strategy 
of performing and making comments on 
forgotten sculptures in public space.

The young artist Matej Vakula has contrib-
uted his variations on the reflection of public 
space in a broader semantic context, includ-
ing the involvement of the online environ-
ment (e.g., Manuals for Use of Public Space, 
2011). While the starting point of the creative 
work by the Public Pedestal is mostly the 
history and memory of a certain place or 
territory, Matej Vakula is interested in cracks 
in the public space and cooperative find-
ing and naming of what it currently lacks. 
Michal Murin (e.g., Altruism as Arttruism) with 
his long-term activities, often resulting in 
tangible overlaps into art history and educa-
tion (publications, festivals, exhibitions, etc.), 
belongs to socio-culturally engaged artists.

Photography is represented by the Slo-
vak artist of Serbian origin, Olja Triaška 
Stefanovič, whose program is on the border 
of the documentary and (neo) conceptual 
approach (e.g., series Holes, 2005–2012). 

Her impressive portraits of dead cities are 
alternated by a concentrated interest in a 
semi-public space of various houses of cul-
ture and television studios and their visual 
paradoxes (e.g., cycle Warnings from the 
Stage, 2011). The documentary photographer 
Lucia Nimcová of almost the same genera-
tion, who in recent years has expressed 
herself by means of video or rather the 
video document, works a bit more program-
matically with the memory of a place.

Contemporary sculpture in the expanded 
form is represented by established artists 
of the younger middle generation such 
as Marek Kvetan and Stano Masár, whose 
programs focus on the development of neo-
conceptual objects and installations. They 
both ironically reflect on the world of art 
and its operational aspects (e.g., Tired Wall 
by Stano Masár, 2012). In contrast to them, 
young artists such as Štefan Papčo and 
Mira Podmanická work with a more private 
modeling of spatial media. While Papčo, 
mostly using the traditional sculptural 
material – wood, captures in his objects his 
personal experiences of a mountain climber 
(e.g., Pullover, 2013), Podmanická returns 
to the haptic form of soft sculpture and 
textile embroidery aimed at to refreshing 
the memory of a living space (e.g., her solo 
exhibition Micro-Installations in the Nitra 
Gallery in 2012).

Anna Daučíková and Eva Filová belong to 
artists dealing with specific contextualiza-
tion of the private and of the female corpo-
reality within the framework of politics and 
power. Their socio-political activism is a truly 
unique example of (post) feminism in Slovak 
art. Gender issues are mostly encoded in 
the form of videos, photos and installa-
tions in reference to the starting points and 
trends of the 1990s art (e.g., Daučíková’s solo 
exhibition Old Things in the Central House of 
Photography in Bratislava in 2011). Although 
the profile of these two artists differs in 
several respects, their main motif is the 
body image as a political issue.

Úvodní texty
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An equally significant group of artists of dif-
ferent generations representing a variety of 
styles from (post) geometric abstraction to 
photorealism examines the forms of contem-
porary painting. The renowned representative 
of new geometry Mária Balážová revital-
izes her program by thickening the area of 
the picture by chaotic accumulation of her 
reduced iconographic signs in a clear visual 
reference to the complex network of the 
modern information era. A similar process of 
accumulation and the ultimate postmodern 
blurring of the picture can also be found in 
works by Marko Blažo, which in their aes-
thetics oscillate on the edge of a simulated 
brushwork and digital image (e.g., Winter 
Cathedral, 2012). The quoted or interpreted 
image in Blažo’s remixed transcript borders 
with abstraction in the paradoxical visual 
style of a digital code.

The young painter Juraj Kollár permanently 
tries to explore the interface of abstraction 
and realistic image. As he says, he takes the 
found facts about culture and civilization, 
landscapes or media images and program-
matically “dumps them into abstraction” 
using artistic techniques (e.g., Reading Girl, 
2013). František Demeter in recent years has 
predominantly dealt with the same issue of 
abstract, almost monochromatic painting 

with elements of figuration and architecture. 
Unlike Kollár, he is not interested in the issue 
of painting itself (the process and essence 
of painting in terms of the analysis of this 
means of expression), but rather in a spe-
cific perception of the area of the picture. 
Veronika Šramatyová represents photoreal-
istic paintings with a significantly conceptual 
foundation and connection to the performing 
dimension of art (e.g., Mother, 2013).

The reflected panorama of Slovak visual art 
between 2011 and 2014 may be completed by 
prominent representatives of the 1960s and 
1970s, who have become classics of concep-
tual and intermedia art such as Jana Želibská, 
Dezider Tóth, Ľubomír Ďurček and Ladislav 
Čarný. Their participation in this year’s Salon 
is both an expression of the lasting potency 
and revitalization of creative work and a le-
gitimate tribute to their singular authenticity 
and influence in relation to the formation of 
young people today. The presence of these 
personalities offers key comparison of the 
starting points and contexts at the time of 
“normalization” (1970s–1980s) and the cur-
rent era of capitalist freedom. Forced dis-
placement of art into nature and the private 
sphere has been now replaced by natural 
interest and an almost programmatic exploi-
tation of public space.

Introductory texts
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N ata l I a  l l

Doprovodné výstavy

Narozena 18. 4. 1937 v Żywieci,
vlastním jménem Natalia lach-lachowicz
žije a pracuje ve Vratislavi
konceptuální umělkyně vyjadřující se malbou, fotografií, 
kresbou, performancí, videem a texty 
Představitelka feministického umění

Born on 18th April 1937 in Żywiec,
full name Natalia Lach-Lachowicz
She lives and works in Wroclaw
Conceptual artist working with painting, photography, 
drawing, performance, and video art
Engaged in the international feminist art movement

studium Education: 
1957–1963 Państwowa Szkola Sztuk Plastycznych 
(prof. Stanisław Dawski)

zastoupení ve veřejných sbírkách
Representation in public collections: 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, PL; Muzeum Sztuki 
w Łodzi, PL; Muzeum Narodowe w Warszaw ie, PL; 
Muzeum Narodowe w Gdańsku–Oliwie, PL; Muzeum Śląskie 
w Katowicach, PL; Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej–
Górze; Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego 
w Bydgoszczy, PL; Muzeum Okręgowe /Galeria 72/ 
w Chełmie, PL; Muzeum Narodowe w Poznaniu, PL; Muzeum 
Okręgowe w Koszalinie, PL; Muzeum Warmii i Mazur 
w Olsztynie, PL; Muzeum Okręgowe w Wałbrzychu, PL; 
Muzeum Okręgowe w Toruniu, PL; Muzeum Lubelskie 
w Lublinie, PL; Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, 
PL; Frauenmuseum, Bonn, DE; Moderna galerija, Lubljana, 
SI; Ludwig Museum, Köln, DE; Musée National d‘Art 
Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris, FR; International 
Center of Photography New York, USA; Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku, PL; Kupferstich. Kabinett – Stadtlische 
Kunstsammlungen, Dresden, DE; Uměleckoprůmyslové 
Muzeum v Praze, CZ; Slovenské národné múzeum, 
Bratislava, SK Joslyn Art Museum, Omaha, USA; Museum 
Modern Art Hünfeld – Altes Gaswerk Hünfeld, DE; Galerie 
Krinzinger, Wien, AT; Kolekcja Galerii Studio w Warszawie, 
PL; Kolekcja Galerii Arsenał w Białymstoku, PL; Kolekcja BWA 
w Lublinie, PL; Kolekcja BWA w Sandomierzu, PL; Kolekcja 
Galerii Małej ZPAF–CSW, Warszawa, PL; Kolekcja Galerii 
„ef” w Gierałtowie, PL; ARTOTEKA Fotografii, Biblioteka 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, PL; Fonds 
régional d‘art contemporain, Metz, FR; Kolekcja Galerii 
Bielskiej BWA, Bielsko–Biała, PL; Muzeum w Bielsku–Białej, 
Zamek, PL; Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Kalisz, PL; 

Kolekcja Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych, Wrocław, PL; Kolekcja Fundacja dla Śląska, 
Śląskie Towarzystwo Zachęta Sztuk Pięknych, Katowice, 
PL; Kolekcje Warmińsko–Mazurskie, Towarzystwo Sztuk 
Pięknych „Zachęta“ w Olsztynie, PL; Kolekcje, Zachęta 
Sztuki Współczesnej, Szczecin, PL; Kolekcje Lubuska Zachęta 
Sztuki Współczesnej, Zielona Góra, PL; ERSTE Stiftung, 
Wien, AT; Kolekcja Lubelskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych, 
Lublin, PL; Kolekcja Łódzkiego Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych, Łódź, PL; Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, 
PL; Museum Kunstpalast, Düsseldorf, DE

Vystavená díla List of exhibits:
Spotřební umění, 1972
fotografie, 100 × 100 cm, Galerie Bielska BWA 
Consumer Art, 1972
photograph, 100 × 100 cm, Bielska Gallery BWA

Post-spotřební umění, 1975
soubor 3 fotografií, 50 × 60 cm, majetek autorky 
Post-Consumer Art, 1975
set of 3 photographs, 50 × 60 cm, courtesy of the artist 

Spotřební umění, 1972, 1974 a 1975
video 
Consumer Art, 1972, 1974 and 1975
video 

Natalia ist Sex, 1974
soubor 13 fotografií, 60 × 60 cm, Centrum Sztuki 
Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu
Natalia ist Sex, 1974
set of 13 photographs, 60 × 60 cm, Centrum Sztuki 
Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu

Sametový teror, 1970
fotografie 300 × 300 cm a 100 × 100 cm,
depozit Muzeum Współczesne we Wrocławiu
a majetek autorky.
Velvet Terror, 1970
photography 300 × 300 cm and 100 × 100 cm,
deposit of Muzeum Współczesne we Wrocławiu 
and courtesy of the artist
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Sametový teror, 1970
fotografie, 300 × 300 cm a 100 × 100 cm
depozit Muzeum Współczesne we Wrocławiu a majetek autorky
Velvet Terror, 1970
photographs, 300 × 300 cm and 100 × 100 cm
deposit of the Muzeum Współczesne we Wrocławiu and courtesy of the artist
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Post-spotřební umění, 1975
soubor 3 fotografií, 50 × 60 cm, majetek autorky
Post-Consumer Art, 1975
set of 3 photographs, 50 × 60 cm, courtesy of the artist

Spotřební umění, 1972
fotografie, 100 × 100 cm, Galerie Bielska BWA 
Consumer Art, 1972
photograph, 100 × 100 cm, Bielska Gallery BWA







Doprovodné výstavy
Natalia LL

aG ata  s m a lc e r z
Jsem!

Natalia LL je umělecký pseudonym Natalie 
Lach-Lachowicz, čelní představitelky součas-
ného polského umění, vyjadřující se malbou, 
fotografií, kresbou, performancí, videem 
i texty.

Narodila se v roce 1937 v Żywieci, kde 
v zámku Habsburků prožila období II. světo-
vé války. Během školních let bydlela v Biel-
sku-Biale, kde se zrodilo její rozhodnutí pro 
umělecká studia. Jako umělkyně je dodnes 
spojená s Vratislaví, kde studovala na Aka-
demii výtvarného umění (Akademia Sztuk 
Pięknych, dříve Państwowa Szkola Sztuk 
Plastycznych), poznala svého muže i partne-
ra v umělecké práci, Andrzeje Lachowicze, 
a spoluutvářela (od absolutoria v roce 1963) 
centrum spojené s konceptuálním uměním. 
První úspěchy zaznamenala v oboru foto-
grafie, s kterou nejdříve pracovala pře-
devším ve formě sekvencí permanentních 
záznamů reality. Se skupinou umělců a teo-
retiků umění (Andrzej Lachowicz, Zbigniew 
Dłubak, Antoni Dzieduszycki) založila vrati-
slavskou galerii PERMAFO, která vystavovala 
a propagovala konceptuální umění.  Intelek-
tuální prvek byl základním stanoviskem pro 
jejich tvorbu a teorie umění, manifesty a tex-
ty důležitou součástí jejich tvůrčího rozvoje. 

Od roku 1975 se Natalia LL angažuje v mezi-
národním okruhu feministického umění a při-
jala účast na mnoha sympoziích a výstavách. 
Jako stipendistka Kościuszkowy nadace 
(Fundacja Kościuszkowska) odjela roku 1977 
do New Yorku. V té době již byla vyzrálou 
uměleckou osobností vzbuzující obdiv a čas-
to kontroverze svým radikálním přístupem 
k otázkám tělesna a erotiky. Tělové umění 

se stalo také přirozenou konsekvencí hledání 
nových vyjadřovacích prostředků a přitáh-
nutí pozornosti k oblasti, která zdánlivě stojí 
v protikladu k intelektu – k oblasti intuice. 
Současně se umělkyně nevzdala dosavadní 
fascinace konceptualismem. Vytvořila ve 
svém umění mariáš intelektuálního a intuitiv-
ního, duchovního a tělesného, přirozeného 
a umělého. Povýšení vlastní tělesnosti na 
subjekt a objekt umění bylo spojeno s neu- 
stálým úžasem nad krásou života. A jed-
ním z nejdůležitějších, ne-li nejdůležitějším 
projevem života je Erós. Erotismus provázel 
už nejranější práce Natalie LL od roku 1968. 
Fotografická zachycení jednotlivých fází 
pohlavního sblížení byla doslovným zpra-
cováním toho tématu a jejich vystavení na 
veřejnosti (v roce 1971 v instalaci Fotografia 
intymna, která zahájila činnost galerie 
PERMAFO) – aktem velké odvahy. 

Největší mezinárodní slávu jí přinesly série 
fotografií, na nichž byla zobrazena pou-
ze hlava mladé ženy: práce z cyklu Sztuka 
konsumpcyjna a Sztuka postkonsumpcyjna. 
Tyto fotografie do dnešního dne po čtyřiceti 
letech po vzniku uvádějí v úžas svěžestí po-
hledu na to, jak jednoznačné jsou asociace 
dospělého diváka sledujícího dívku, která jí 
banán, párek nebo pudink. Mládí a užívá-
ní si životních slastí byly jedním z okruhů 
zájmu umělkyně z tohoto období. Dalším 
bylo neustálé hledání v oblasti fotografické 
metareality. Natalia LL vytvářela složité 
struktury využitím svých permanentních 
záznamů z každodenního života. Rozdělila 
svoje jméno na řady písmen ukládajících se 
do nových konfigurací (NATALIA!). Zkoušela 
zachytit a dostat se k nejméně uchopitelné 
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Accompanying exhibitions

a nejméně prozkoumané oblasti života, kterou 
je sen a snění. Seance Śnienia, umělecké per-
formance, byly neobvyklými obřady konanými 
veřejně, ale z podstaty věci nepřístupnými 
divákům, kteří mohli pouze pozorovat autorku 
pohrouženou do snění. 

Výstava Jestem! (Jsem!), která je prezentována 
během VII. Nového zlínského salonu v Krajské 
galerii výtvarného umění ve Zlíně, obsahu-

je vybrané emblematické práce umělkyně 
ze 70. let 20. století. Nejslavnější zobrazení 
mladé modelky, pojídající banány nebo pudink, 
představují: Sztuka konsumpcyjna z roku 
1972 a Sztuka postkonsumpcyjna z roku 1975 
a také video Sztuka konsumpcyjna z let 1972, 
1974 a 1975. Intimní fotografie představuje dílo 
Natalia ist Sex z roku 1974 a dvě fotografie ze 
série Aksamitny terror z roku 1970, uvádějící do 
světa erotismu spojeného s mocí a dominancí.

Post-spotřební umění, 1975
soubor 3 fotografií, 50 × 60 cm,
majetek autorky 
Post-Consumer Art, 1975
set of 3 photographs, 50 × 60 cm
courtesy of the artist



Doprovodné výstavy

aG ata  s m a lc e r z

Natalia LL is an artistic pseudonym of Nata-
lia Lach-Lachowicz, a leading representative 
of contemporary Polish art, who expresses 
herself by painting, photography, drawing, 
performance, video art and text.

She was born in 1937 in Żywiec, Poland, 
where she lived in a Habsburg castle during 
the Second World War. During her school 
years she lived in Bielsko-Biala, where she 
decided to study art. As an artist she has 
been associated with Wroclaw where she 
studied at the Academy of Fine Arts, met 
her husband and partner in artistic work, 
Andrzej Lachowicz, and participated in the 
establishment of a center of conceptual 
art (after her graduation in 1963). At first 
she was successful in photography, which 
she used mainly in the form of a sequence 
of permanent records of reality. Together 
with a group of artists and art theorists 
(Andrzej Lachowicz, Zbigniew Dłubak, Antoni 
Dzieduszycki) she co-founded the PERMAFO 
Gallery in Wroclaw, which exhibited and 
promoted conceptual art. The essential 
prerequisite for their art and theory of art 
was the intellectual element; manifestos and 
texts formed an important part of their 
creative development.

Since 1975 Natalia LL has been engaged in 
the international circle of feminist art and 
participated in numerous symposia and 
exhibitions. In 1977 she went to New York on 
a scholarship from the Kosciuszko Founda-
tion. At that time she was already a mature 
artistic personality inspiring admiration and 
often controversy with her radical approach 
to issues of corporeality and eroticism. Body 

art has become a natural consequence of 
her search for new means of expression, 
attracting attention to an area that seem-
ingly stands in contrast to the intellect – the 
area of intuition. At the same time, Natalia 
has not given up her current fascination 
with conceptualism. In her art she has cre-
ated a marriage of the intellectual and 
the intuitive; the spiritual and the physical; 
the natural and the artificial. Elevation of 
one’s own body to the subject and object 
of art has been accompanied with constant 
amazement at the beauty of life. And Eros is 
one of the most important, if not the most 
important, manifestations of life. Eroticism 
has been present in the earliest works by 
Natalia LL since 1968. Her photographic 
records of various stages of sexual activity 
represented a literal treatment of this topic 
and their exposure to the public (in 1971 in 
the installation Fotografia intymna /Intimate 
Photography/, which opened the PERMAFO 
Gallery) was an act of great courage.

Natalia LL has attained international fame 
by her photo series featuring only the head 
of a young woman: works from the cycle 
Sztuka konsumpcyjna (Consumption Art) and 
Sztuka postkonsumpcyjna (Post-Consumption 
Art). Forty years after their creation, these 
photographs still impress by their fresh-
ness, providing entirely clear association to 
adult audiences watching the girl who eats 
banana, sausage or jelly. Youth and enjoying 
the pleasures of life were one of the spheres 
of interest of Natalia LL in this period. An-
other sphere of her interest was the con-
stant search of photographic meta-reality. 
Natalia LL has created complex structures 

I am
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Accompanying exhibitions

using her permanent records of everyday life. 
She has arranged the spelling of her name 
in a series of letters in new configurations 
(NATALIA!). She has tried to capture and get 
to the least tangible and explored areas of 
life, namely dream and dreaming. Her sessions 
Śnienia, unusual artistic performances, were 
held publicly, but by their nature they were 
inaccessible to viewers who could only watch 
the artist absorbed in reverie.

The exhibition Jestem! (I Am!), which is pre-
sented at the 7th New Zlín Salon organ-
ized by the Regional Gallery of Fine Arts in 

Zlín, features selected works from the 1970s 
emblematic of this artist. The most famous 
representations of a young model eating a 
banana or jelly are contained in the series 
Sztuka konsumpcyjna (Consumption Art) from 
1972 and Sztuka postkonsumpcyjna (Post-
Consumption Art) from 1975 and in the video 
Sztuka konsumpcyjna (Consumption Art) from 
1972, 1974 and 1975. Intimate photography is 
presented in Natalia ist Sex (Natalia is Sex) 
from 1974 and in two photographs from the 
series Aksamitny terror (Velvet Terror) from 
1970, an introduction to the world of eroticism 
associated with power and dominance.

Natalia ist Sex, 1974
soubor 13 fotografií, 60 × 60 cm
Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu
Natalia ist Sex, 1974
set of 13 photographs, 60 × 60 cm
Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu



Doprovodné výstavy

Snúbenie jari, 13. 6. 1970
happening, Dolné Orešany, černobílá fotografie
spolupráce: Milan Adamčiak, Ľuba Velecká, Alex Mlynárčik, Miloš Urbásek
happening v krajině na téma zásnub jara s létem
Betrothal of Spring, June 13, 1970
happening, Dolné Orešany, b/w photograph
cooperation: Milan Adamčiak, Ľuba Velecká, Alex Mlynárčik, Miloš Urbásek
happening in the country with the theme of the engagement of spring with summer

J a N a  ž e l I b s k á

Narodená 3. 5. 1941 v olomouci
žije a pracuje v bratislave 
maliarka, grafička, konceptuálna umelkyňa, 
videoumelkyňa, autorka objektov a inštalácií

Born on 3rd May in Olomouc
She lives and works in Bratislava
Painter, graphic, video and conceptual artist, creator 
of objects and installations  
 
štúdium Education:
1959–1965 VŠVU Bratislava (prof. Vincent Hložník, 
prof. Peter Matejka)

Vystavuje od roku 1965 She has exhibited since 1965

zastúpenie vo verejných zbierkach 
Representation in public collections: 
Národní galerie v Praze, CZ; Muzeum umění Olomouc, CZ; 
Slovenská národná galéria, Bratislava, SK; Galéria mesta 
Bratislavy, SK; Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica, 
SK; Považská galéria umenia v Žiline, SK; Galéria umenia 
Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, SK; Nitrianska 
galéria, Nitra, SK; Galéria Jána Koniarka v Trnave, SK; Prvá 
slovenská investičná skupina, Bratislava, SK; Zbierka Linea, 
Bratislava, SK

Vystavené diela List of exhibits:
„2014“
inštalácia (hlina, readymades, projekcia),
majetok autorky
„2014“
installation (soil, readymades, projections), 
courtesy of the artist

Všetky fotografie s výnimkou fotografie uvedenej 
na tejto strane: martin ličko 

All photos except photo on this page: Martin Ličko
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Jana Želibská
Doprovodné výstavy

Možnosť odkrývania, 1967
environment
reinstalace Slovenská národná galéria, Bratislava, 2012 
Possibility of Exposure, 1967
environment
re-installation Slovak National Gallery, Bratislava, 2012

Triptych, 1969
kombinovaná technika, sololit, 240 × 360 cm
Slovenská národná galéria, Bratislava
Triptych, 1969
mixed media, hardboard, 240 × 360 cm
courtesy Slovak National Gallery, Bratislava 

36



Accompanying exhibitions

Kandarya - Mahadeva, 1969–1970
kombinovaná technika, nástěnné malby, plast, 
zrcadla, papírové květiny, neon, sloup, 159 × 159 × 310 cm 
autorská rekonstrukce díla z roku 2010 a 2012,
Zbierka Linea, Bratislava
Kandarya - Mahadeva, 1969–1970 
mixed media, murals, plastic, mirrors, paper flowers, 
neon light, column, 159 × 159 × 310 cm
author reconstruction of work in 2010 and 2012,
courtesy Linea Collection, Bratislava







předchozí strana / previous page

Posledné kŕmenie, 1992
site-specific instalace, černobílá fotografie, plasty, sklo, žárovky,
neon, zrno, slepičí peří, zvuk, variabilní rozměry
Zbierka Linea, Bratislava
Last Feeding, 1992
site-specific installation, b/w photograph, plastic, glass, 
light-bulbs, neon tube, grain, hen feathers, sound, dimension variable
courtesy Linea Collection, Bratislava

Jej pohľad na neho, 1996
videoinstalace (detail), zvuk, barva, 00:04:50, smyčka, dřevo, 
skleněné boxy, světlo, plastové kuličky, sprchová hadice
Her View on Him, 1996
video-installation (detail), sound, colour, 00:04:50, loop, wood, 
glass boxes, light, plastic balls, shower pipe

Jana Želibská
Doprovodné výstavy
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Sestry I, 1997
videoinstalace, barva, zvuk, 00:10:00, smyčka
Sisters I, 1997
video-installation, colour, sound, 00:10:00, loop

Accompanying exhibitions



l u c I a  G r e G o r oVá
s tac h oVá
woman Power Jany želibskej

Jana Želibská (1941 Olomouc) patrí k progre-
sívnej generácii akčných a konceptuálnych 
umelcov, ktorí vstúpili na československú 
scénu v 60. rokoch (A. Mlynárčik, S. Filko, 
J. Koller, M. Urbásek, P. Bartoš, R. Sikora). 
Prehodnotila a rozvinula podnety medziná-
rodných tendencií, najmä pop-artu a fran-
cúzskeho Nového realizmu, neskôr koncep-
tuálneho umenia a land artu, videoumenia 
a inštalácie. 

Už v ranej tvorbe principiálne poprela kla-
sické akademické vzdelanie na Vysokej škole 
výtvarných umení v Bratislave. V maľbách, 
objektoch, grafických cykloch a kresbách sa 
vyjadrovala v strohej reči vedeckej ilustrácie, 
siahajúc k laboratórnym „mapám” ľudského 
tela namiesto tradičného žánru aktu ako 
reprezentácie krásneho tela. Na svojej prvej 
samostatnej výstave Možnosť odkrývania 
(1967) prezentovala obraz ženského tela 
novým spôsobom, umožneným vizuálnymi 
nástrojmi neo-avantgárd. Niektoré objekty 
vytvorila ako “antropometrie” (pripomínajú-
ce interpretáciu diel Yvesa Kleina z pohľadu 
ženy), keďže vznikli pomocou obrysovej línie 
živého tela a tak tiež obsahovali aj prvok 
akcie a performujúceho tela. 

Želibskej otvorený prístup k sexualite, teles-
nosti môžeme chápať ako blízky surrealistke 

Meret Oppenheim. Aj u nej sú pigmenty 
a doplnky v objektoch z tohto obdobia 
použité spôsobom, akým sa žena oblieka, 
vyzlieka a líči v „každodennom rituáli… zno-
vuvytvorenia seba samej pred zrkadlom” 1 – 
objekty a obrazy sú v skutočnosti pokryté 
make-upom akoby boli náhradami živého 
jednajúceho tela, ktoré sprítomnili jeho 
stopy. Je však zrejmé, že aj tu „kozmetické 
seba–vytvorenie v médiu maľby evokuje 
analógiu medzi nanášaním make-upom 
a aplikovaním farby, kde korelujú koža 
s obrazovým povrchom, kozmetický púder 
a farebné pigmenty”.2

Prostredie–environment ako syntetická 
umelecká forma pozývala divákov k indi-
vidualizovanej skúsenosti – zvolili si vlast-
nú cestu a trvanie zážitku; ich pohľad sa 
spájal s aktívnou komunikáciou s dielom, čo 
zdôrazňovali odrazy v zrkadle. V environ-
mente Možnosť odkrývania (1967), ktorý 
tematizuje intimitu, sa im pohľad zámerne 
vracia. Nazretím do ústredného objektu cez 
malý otvor sa diváci stretnú s pohľadom 
obrazu ženy vo vnútri, ktorá ponúka slasť 
z možnosti uvidieť skryté, zakázané. V envi-
ronmente Kandarya Mahadeva (1967), ktorý 
Želibská pripravila na pozvanie Jindřicha 
Chalupeckého v Galerii V. Špálu v Prahe, 
nahradila rukodielnu prácu s originálom 

Jana Želibská
Doprovodné výstavy

1 Heike Eipeldauer, ‘Meret Oppenheim´s Masquerades,’ in Heike Eipeldauer, Ingried Brugger 
and Gereon Sievermich, eds, Meret Oppenheim. Retrospective (Vienna: Hantje Cantz, 2013), 11.

2 Ibid.
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koncepciou multiplikovaných reliéfov, vychá-
dzajúcich z grafickej tvorby, ktorú simultánne 
rozvíjala (grafické cykly Ona a Ona s kveti-
nami, 1967–68). Prostredie bolo inšpirované 
chrámom Kandarijamahadevu v indickom 
Khadžuráhu z 11. storočia a dobou svojho 
vzniku. Mužský princíp zastupuje Šivov stĺp 
a celé prostredie tvoria opakujúce sa motívy 
„nebeských tanečníc“ v štýle hippies. Zámerne 
boli použité „nízke“, netrvácne, popkultúrne 
materiály: umelá hmota, krepový papier (kve-
tové girlandy). Témy tela, jeho erotické vníma-
nie a tzv. sexuálna revolúcia boli pre viaceré 
európske a americké výtvarníčky podne-
tom na rozpracovanie autorského programu, 
v ktorom pomenovali spoločenské a kultúrne 
paradoxy, aj rôzne aspekty rovnosti rodov, 
najmä z pozícií exploatácie vlastného súkro-
mia a jeho zverejňovania. Želibská nikdy nešla 
touto cestou, nikdy nevystavovala vlastné telo, 
vlastné súkromie, pretože ju zaujímali skôr 
vzťahy, blízkosť, intimita a otázky vzájomného 
rešpektu. 

Želibskej inštalácie z 80. rokov boli často 
postavené na jej vzťahu k prírode alebo na 
typicky postmodernom kontraste prírodné-
ho a mestského. Podobne ako v objektoch 
a environmentoch zo 60. rokov a fotografickej 
tvorbe zo 70. rokov, v nich často používala 
prvky a tvary ako inštrumentalizované frag-
menty ženského tela (Rast prsa, 1991). Autor-
ský prístup podporujúci otvorené možnosti 
diváckej a kritickej interpretácie sa vo videách 
a videoinštaláciách prejavuje aj nastave-
ním zrkadla umeleckému médiu v kódovaní 
druhého rádu. Tematizuje čas, zvuk, metódy 
a protagonistov videí, čím dosahuje účinok 

znepokojenia, rozrušenia. Objekty a inštalácie 
tesne prepája s fotografiou a prírodninami, 
hybridné prvky a médiá sú v nich komponova-
né hierarchicky ako premyslené skladačky či 
hádanky (Reminiscencie I., II., 1988; Odhalenie, 
1991) a v mnohých sa novým spôsobom vracia 
k svojmu ikongrafickému systému, napríklad ku 
Kusu zeme (1974) v Chráme prsa (1992), ku kra-
jine a chráneniu jej neporušenosti a expanzie 
človeka do nej (Kamene, 1993; Tehly – Zamu-
rované, 1993; Zelený kameň, 1994; Meditácia 
v roku, 1996), ďalej sa vracia k tabu a zákazu 
(Pozor nebagrovať!, 1991; Zákaz dotyku, 1992). 
Nové médiá umožnili Želibskej naplno využiť 
svoj vzťah ku klasickej aj alternatívnej hudbe 
a k divadlu a inscenácii a zacieliť svoj po-
hľad na ľudské (dievčenské, ženské aj mužské) 
telo. Priestorové usporiadanie inštalácií často 
rešpektuje symetrický poriadok, ktorý je odvo-
dený buď z osovej symetrie ľudského (a zvlášť 
ženského) tela (Dialóg, 1993; Koncert pre činely 
a prsia, 1994), z centrálnej stavby alebo z evo-
kácie cesty. 

Vo videách a videoinštaláciách sa telo dostalo 
do centra pozornosti ako médium aj ako téma 
diela. Puberta a panenstvo, ktoré autorku 
zaujímali v land artových eventoch v 70. Ro-
koch (Snúbenie jari, 1970; Premeny /Dievčatá/, 
1982), sa uplatnili aj vo videoumení monumen-
tálnou demonštráciou „girl power” (Sestry I.–II.,  
1997, 1999). Na druhej strane autorka reflekto-
vala aj ďalšie veky ženy, sprevádzané telesný-
mi zmenami (Dobierka, 1978; Posledné kŕmenie, 
1992). Z najnovších realizácií Jany Želibskej stá-
le vyžaruje jej zrelá „woman power”, jedinečná 
na slovenskej aj českej umeleckej scéne.

Accompanying exhibitions



l u c I a  G r e G o r oVá
s tac h oVá
woman Power of Jana želibská

Jana Želibská (1941 Olomouc) belongs to 
the progressive generation of action and 
conceptual artists who appeared on the 
Czechoslovak scene in the 1960s (together 
with A. Mlynárčik, S. Filko, J. Koller, M. Urbásek, 
P. Bartoš, R. Sikora). In her early work she 
re–evaluated and developed her inspirations 
from international tendencies, pop–art and 
French New Realism in particular, later she 
worked in conceptual art, land art, video 
and installation art. 

In her early work she principally denied her 
academic education at the Academy of Fine 
Arts in Bratislava. In her paintings, objects, 
graphic cycles and drawings she expressed 
her opinion through a stern language of sci-
entific illustration, while also reaching for the 
laboratory ‘maps’ of the human body instead 
of traditional genre of nude as a represen-
tation of a beautiful body. In Želibská’s first 
solo show, entitled Possibility of Exposure 
(1967), the image of the female body was 
presented in a new way using the visual tools 
of neo–avantgardes. Some of the objects 
were created as ‘anthropometries’ (recal- 
ling the interpretation of works by Yves Klein 
from the female perspective) made by the 
contour line along the living body, and thus 
also containing an element of action and 
performing body.  

Želibská’s open minded approach to sexuality 
and the body reminds us even of the Sur-
realist Meret Oppenheim and her attitude 
to the body, sex and women masquerades. 
The pigments and garments in Želibská’s ob-
jects from this period are applied in the way 
woman dresses or undresses herself and put 
on their make-up in an ‘everyday ritual… (of) 
self-creation in front of the mirror’1 – the ob-
jects and paintings are in fact covered with 
make-up and they seem to be surrogates 
for the living performing body that is only 
present through its traces. But it is evident 
that also here the ‘cosmetic self-creation 
in the medium of painting evokes analogies 
between applying make-up and applying 
paint that correlate skin and picture surface, 
cosmetic powder and colour pigments.’2 

The environment as a synthetic artistic form 
invited visitors to take part in an individual-
ized experience – they selected their own 
route and duration of experience; they put 
their view in active communication with the 
work, which is also emphasized by mirror 
reflections. In Possibility of Exposure, which 
thematizes intimacy, the look intentionally 
returns to them. By peeking at the central 
object through a small peep–hole, the view-
ers encounter the look of a women’s image 
inside which offers pleasure derived from the 
possibility of seeing the hidden, the forbidden.

Jana Želibská
Doprovodné výstavy

1 Heike Eipeldauer, ‘Meret Oppenheim´s Masquerades,’ in Heike Eipeldauer, Ingried Brugger 
and Gereon Sievermich, eds, Meret Oppenheim. Retrospective (Vienna: Hantje Cantz, 2013), 11.

2 Ibid.
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In the environment Kandarya Mahadeva (1967), 
which she prepared based on the invitation of 
Jindřich Chalupecký at the Gallery of V. Špála 
in Prague, a handmade work with an original 
is replaced by the concept of multiple reliefs 
based on simultaneously developed graphic 
work (the cycles She and She with Flowers, 
1967–1968). Kandarya Mahadeva was inspired 
by the 11th century Kandariya Mahadev temple 
of love in Khajuraho, India. The male princi-
ple was represented by the column of Shiva 
and the entire environment was created by 
repeated motifs of ‘heavenly female dancers’, 
apsaras in hippie style. ‘Low’, non durable pop-
culture materials: plastic material, crêpe paper 
(flower garlands) were used intentionally. 

The themes of the body, its erotic perception 
and the sexual revolution were incentives for 
several European and American female artists 
to elaborate a program in which they pointed 
out social and cultural paradoxes as well as 
various aspects of gender equality, particu-
larly from the position of narcissism and the 
exploitation of their own privacy. Želibská 
never took this path, never exhibited her body, 
her privacy, because she was rather interested 
in relations, closeness, intimacy and questions 
of mutual respect. 

Želibská’s installations in the 1980s were 
built mainly on the artists experience with 
the nature, or on the typical postmodernist 
contrast of the urban and natural. Even here, 
similarly to her objects and environments in 
the 1960s and photographic work in 1970s, 
the artist often included elements shaped 
as instrumentalized fragments of the female 
body (Growth of the Breast, 1991). The art-
ist’s approach supporting open possibilities of 
interpretation for spectators and reviewers 
in her videos and video–installations is also 
manifested by holding a mirror to the artistic 
medium itself in the coding of a second rank. 

She thematizes time, sound, methods and the 
protagonists of videos, by means of which she 
achieves agitation, excitement. She closely 
connects the objects and installations with 
photography and natural materials; the hybrid 
elements and media in them are composed in 
a hierarchy of well thought–of puzzles or rid-
dles (Reminiscences I, II, 1988; Revelation, 1991) 
and in many she returns on a different road to 
her iconographic system of the Piece of Land 
(1974) in the Temple of Breast, 1992), to land 
and protecting its continuity and man’s expan-
sion in it (Stones, 1993; Bricks – Bricked in, 1993; 
Green Rock, 1994; Meditation in the Year, 1996). 
She also returns to taboo and ban Warning, 
Do Not Excavate!, 1991; No Touching, 1992). 
New media enabled Želibská to fully utilize 
her relation to classical and alternative music 
and theater and production and to direct her 
gaze at the bodies of girls, women and men. 
Her spatial arrangement of installations fre-
quently respects the symmetrical order which 
is derived either from the axis symmetry of the 
human body (in particular, the female body) 
body (Dialogue, 1993; Concert for Cymbals 
and Breasts, 1994, a central construction or an 
evocative path. 

In her videos and video installations the body 
became central both as a medium and as 
a subject to the works. Puberty and virginity 
that interested her in the land art events in 
1970s (Betrothal of Spring, 1970; Metamor-
phoses /Girls/. II, 1982) appeared again in her 
video art in a monumental demonstration of 
“girl power” (Sisters I–II, 1997, 1999). On the 
other hand, Jana Želibská reflected also next 
stages of the woman life, accompanied by 
changes to her body (Cash on Delivery, 1978; 
Last Feeding, 1992). In the new works by Jana 
Želibská, her mature “woman power“ still radi-
ate – which is unique in both Czech and Slovak 
art scenes.

Accompanying exhibitions



Doprovodné výstavy

m I lo š  š e J N

Narozen 10. 8. 1947 v Jablonci nad Nisou
žije a pracuje v Jičíně a v Praze
konceptuální umělec vyjadřující se kresbou, malbou, 
textem, performancí, fotografií, videem etc.  

Born on 10th August 1947 in Jablonec nad Nisou
He lives and works in Jičín and Prague
Conceptual artist working with drawing, painting, lyrics, 
performance, photography, video art etc.  
 
studium Education:
1970–1975 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
(výtvarná výchova – doc. Zdeněk Sýkora, dějiny umění 
a estetika – prof. Petr Wittlich, doc. Miloš Jůzl)

Vystavuje od roku 1967 He has exhibited since 1967

zastoupení ve veřejných sbírkách
Representation in public collections: 
Bibliotheks – und Informationssystem der Universität 
Oldenburg, DE; Galerie Benedikta Rejta v Lounech, CZ; 
Galerie hlavního města Prahy, CZ; Galerie Klatovy / 
Klenová, CZ; Galerie moderního umění v Hradci králové, 
CZ; Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, CZ; 
GASK / Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře, CZ; 
Mendelovo muzeum genetiky v Brně, CZ; Moderna galerija 
Ljubljana, SI; Moravská galerie v Brně, CZ; MuMo / Muzeum 
Montanelli v Praze, CZ; Muzeum Narodowe w Poznaniu, 
PL; Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, PL; Muzeum 
umění Olomouc, CZ; Národní galerie v Praze, CZ; Oblastní 
galerie v Liberci, CZ; Regionální muzeum a galerie v Jičíně, 
CZ; Staatliche Kunstsammlungen Dresden, DE; The Museum 
of Fine Arts, Houston, USA; Uměleckoprůmyslové muzeum 
v Praze, CZ; Východočeská galerie v Pardubicích, CZ; 
Západočeská galerie v Plzni, CZ

Vystavená díla List of exhibits: 
Bdělé snění / Dotkl jsem se trávy a byl jsem vším; cítil jsem 
všechno, slyšel jsem všechno, viděl jsem všechno a byl jsem 
cítěn vším..., 1968
barevný diapozitiv, digitální tisk pod akrylátovým sklem, 
50 × 70 cm
Awake Dreaming / I Touched the Grass and I Was Every-
thing; I Felt Everything, I Heard Everything, I Saw Every-
thing and I Have Been Felt by Everything..., 1968
color slides, digital print under acrylic glass, 50 × 70 cm 

Soubor kreseb a textů, 1969–1982
papír, tužka, kuličkové pero, různé formáty
Series of drawings and lyrics, 1969–1982
paper, pencil, ball pen, various formats

Čára I & II, 1991
bromostříbrná emulze na papíře, aplikovaná na dřevě, 
latex, 25 × 315 × 5 cm
Line I & II, 1991
silver bromide emulsion on paper applied to wood, latex, 
25 × 315 × 5 cm

Těla noci I & II, 2001 a 2003 (výběr ze série)
video scan, digitální tisk pod akrylátovým sklem, 70 × 100 cm
Body Night I & II, 2001 a 2003 (selection of series)
video scan, digital print under acrylic glass, 70 × 100 cm

Rudé tělo, 2005 (výběr ze série)
digitální fotografie, dibond, 150 × 200 cm
Red Body, 2005 (selection of series)
digital photograph, dibond, 150 × 200 cm

Velké G / LVNA, 1994–2012
video-sonická instalace, různé materiály, 50 × 350 × 350 cm
Grand G / LVNA, 1994–2012
video-sonic installation, mixed media, 50 × 350 × 350 cm

Tvářnost, 2012
autoportrétní scan, plátkové zlato, dibond, 200 × 150 cm
Faciality, 2012
self-portraits scan, gold leaf, dibond, 200 × 150 cm

Tvářnost, 2012
autoportrétní scan, plátkové zlato, dibond, 200 × 150 cm
Faciality, 2012
self-portraits scan, gold leaf, dibond, 200 × 150 cm

46





Těla noci I & II, 2001 a 2003 (výběr ze série)
video scan, digitální tisk pod akrylátovým sklem, 70 × 100 cm
Body Night I & II, 2001 a 2003 (selection of series)
video scan, digital print under acrylic glass, 70 × 100 cm

Miloš Šejn
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Soubor kreseb a textů, 1969–1982
papír, tužka, kuličkové pero, různé formáty
Series of drawings and lyrics, 1969–1982
paper, pencil, ball pen, various formats
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Rudé tělo, 2005 (výběr ze série)
digitální fotografie, dibond, 150 × 200 cm
Red Body, 2005 (selection of series)
digital photograph, dibond, 150 × 200 cm

Miloš Šejn
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Velké G / LVNA, 1994–2012
video-sonická instalace, různé materiály, 50 × 350 × 350 cm
Grand G / LVNA, 1994–2012
video-sonic installation, mixed media, 50 × 350 × 350 cm

Accompanying exhibitions
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Soubor kreseb a textů, 1969–1982
papír, tužka, kuličkové pero, různé formáty
Series of drawings and lyrics, 1969–1982
paper, pencil, ball pen, various formats







l a d I s l aV  k e s N e r
Překročení

Na scéně světového umění budeme jen obtížně 
hledat paralely k dílu Miloše Šejna (1947), za-
loženému na využití nejširšího spektra audio-
vizuálních médií a výrazových prostředků, 
v nichž klíčovou úlohu hraje jeho vlastní tělo. 
Ve svých dílech, které mají podobu dotykových 
kreseb, procesuálních svitků, maleb, autor-
ských knih, land art instalací, performance, 
fotografie, videoartu a poezie, především 
zachycuje a vyjadřuje prožitky provázející jeho 
komunikaci s přírodou a krajinou. Současně ale 
postihuje cosi z podoby této krajiny a přírod-
ního dění. Stěžejním rysem Šejnova vztahování 
se k přírodě, který charakterizuje celé jeho 
dílo, je jednota a prostupování objektivního, 
pozorovatelského přístupu ke světu přírody se 
subjektivním, intenzivně fyzickým, prožitkovým. 
Zaměřuje se na okamžité kreativní možnosti, 
vycházející ze vztahů historické humanizované 
krajiny a celistvé přírody.

Výstava představuje v minimalistickém výběru 
jakýsi mikro-náhled do komplexního labyrintu 
Šejnova díla. Jeho rané vrstvy zastupuje foto-
grafie ze souboru Bdělé snění, která odkazuje 
na akce v přírodě z let 1967–69 – několika-
sekundové až minutové kontakty a doteky se 
zemí, zachycované kresbami fotografií, v nichž 
se mladý autor v letech 1967–69 pokusil fixovat 
zvláštní kvalitu tělesného prožívání a stavu 
vědomí provázející jeho splynutí s přírodu. 
V souvislosti s bdělým sněním autor hovoří 
o zvláštní přecitlivělosti, těžko popsatelném 
stavu vědomí, jenž se dostavoval nejen při 
ležení v trávě, ale někdy i v davu lidí.   

Jádrem výstavy je výběr několika Šejnových 
děl z posledního dvou desetiletí, v nichž 
umělcovo vlastní tělo slouží jako výlučné 

expresivní a obrazové médium, zachytitelné 
jen optickým obrazem a zvukovým záznamem 
na fotografii, videu nebo filmu nebo prostřed-
nictvím kresby. Videoperformance a soubory 
barevných fotografií zvěčňují transformaci 
pomíjivých tělesných plastik do permanentních 
zvukově-obrazových záznamů těla – estetic-
kých artefaktů. Jsou nejen záznamem o komu-
nikaci těla/mysli s přírodou a krajinou, ale také 
kontinuálním ověřováním možností jak převést 
taková prchavá setkání do formy trvalého, 
esteticky významného artefaktu.  Tyto obrazy 
fixují okamžiky interakce těla a krajiny, ony 
momenty, v nichž dochází k dotýkání a prostu-
pování těla a mysli s povrchem, vodou a vzdu-
chem. Okamžiky, kdy tělo zanechává svoji sto-
pu na povrchu nebo v prostoru krajiny, a kdy 
síly přírody zanechávají stopy na povrchu těla 
a – jeho prostřednictvím – v našem vědomí, 
se rozehrávají na videu a na fotografiích jako 
pozoruhodné a vizuálně nádherné příběhy.

Obě „vodní“ série – Rudé tělo a Těla noci I & II, 
jsou fascinujícími studiemi pohybu lidského těla 
ve vodním živlu. Spektra světel tajemně levitu-
jící v tmavém prostoru, ponořující se a mizící, 
amorfní látka efemérně se odrážející v bub-
linách a zhmotňující se do tvaru těla, aby se 
opět rozpustila do stínů a záblesků světla – to 
vše se skládá do krásných obrazů. Ty je možné 
vnímat také jako „vědecké“ obrazové eseje 
o situaci těla ve (vodním) prostoru.  Základním 
rysem jejich působení je prožitek sítnice; tato 
díla stimulují především kinestetické a proprio-
ceptivní smysly diváka a naplno se nám oteví-
rají pouze prostřednictvím fyzické, empatické 
reakce, kterou nám zprostředkovává naše tě-
lesná představivost. Zaujetí vlastní tváří, která 
se stále znovu objevuje v jeho fotografiích 
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a videech, nemá u Šejna podobu narcistní 
fascinace sebou samým, ale je kontinuálním 
zkoumáním jejích výrazových možností a mož-
ností přetvořit tvář v svébytný obraz. Maska 
Faciality vznikla v průběhu přípravy stejnojmen-
né performance, kterou umělec uskutečnil v roce 
2012 v krakovském Muzeu japonského umění 
a technologie MANGGHA, a zůstává ojedinělým 
artefaktem procesu tváření vlastní tváře, které 
jsou nedílnou součástí umělcových performancí. 

Dotýkání, splývání, prostupování; stopy, otisky, 
odrazy a ozvěny: těla a přírody, přírodních prv-
ků navzájem, vizuálních a akustických stop pří-
rodních dějů – to jsou hlavní konstanty a motivy 
Šejnova díla, které stále znovu zaznamenává 
a (spolu)vytváří. V sonické videoinstalaci Velké 
G / LVNA je zrcadlení měsíce ve vodní hladině 
spoutané do prostoru dvou velkých skleněných 
trubic, v nichž se simultánně odvíjí v barevné 
a černobílé verzi. V prostoru vizuálního objektu 

a časoprostoru instalace se odehrává cosi, co je 
záznamem původního přírodního úkazu reflexe 
a současně jakýmsi echem autorova subjektivní-
ho prožitku této události. Nikoliv náhodou také 
Miloš Šejn v jednom ze svých textů píše o svém 
chápání a užití fotografie (jednoho ze zásadních 
médií jeho tvorby) jako „magického zrcadlení.“  

„Překročení fotografie k jiným oblastem tvorby, 
ke kterému jsem dospěl, (...) znamenalo pro mě 
zároveň opuštění fotografie a vykročení mimo 
její hranice, mimo hranice ‚umění’, zároveň však 
také k důslednému využití nejvlastnější mož-
nosti fotografie, jako magického zrcadlení.

Síla magického zrcadlení  má sílu snových ech. 
Slovní skořepiny barev. 
Kouřící tělo do tmy. 
Pohled větve. 
Cesty propojené jako stříbrná vlákna plísně 
kolem spícího v klenbě černé duhy.“ 1

1 První část citace je součástí samizdatového textu Miloše Šejna: Moje cesta s fotografií, 
1986, otištěného v publikaci ŠEIN: ARCHIVY & KABINETY, Oblastní galerie v Liberci, 2012; 
druhá část je volným výběrem z jeho deníkových Fragmentů 1997–2014.
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l a d I s l aV  k e s N e r
stepping out

It will be difficult to look for parallels on the 
international art scene to Miloš Šejn (born 
1947). His art is based on the use of the wi- 
dest range of audio-visual media and means 
of expression, in which a key role is played 
by his own body. In his works, which take the 
form of tactile drawings, processional scrolls, 
paintings, artist’s books, land art installations, 
performances, photography, video and poet-
ry, he primarily expresses the feelings accom-
panying his communication with nature and 
the landscape. At the same time he manages 
to capture something from the appearance 
of the landscape and natural events. A fun-
damental feature of Šejn’s relation to nature, 
which characterizes all his work, is the unity 
and permeation of the objective, observa-
tional approach to the world of nature with 
the subjective, intensely physical, experiential. 
He focuses on the immediate creative op-
tions based on the relationship of the historic 
humanized landscape and intact nature.

In a minimalist selection the exhibition gives 
us a micro–insight into the complex labyrinth 
of Šejn’s oeuvre. Its early layers are represen- 
ted by a photograph from the series Awake 
Dreaming, which refers to actions in nature 
from 1967 to 1969 – several seconds or minu- 
tes of contacts and touches with the ground, 
depicted on photo drawings in which in the 
years 1967–1969 the young artist tried to fix 
the special quality of the body experience and 
the state of mind accompanying his commun-
ion with nature. In connection with the waking 
dreams author talks about a special sensitiv-
ity, the state of consciousness which is hard to 
describe, which appeared not only while lying 
in the grass, but sometimes also in the crowd.

The core of the exhibition consists of 
Šejn’s selected works from the last two dec-
ades, in which the artist’s own body serves as 
the exclusive expressive and visual medium 
which can be captured only through an opti-
cal image and sound recording in the photo, 
video, film or drawing. Video performances 
and series of color photographs immortal-
ize the transformation of ephemeral body 
sculptures in permanent physical audio-visual 
recordings of the body – the aesthetic arti-
facts. They are not only a record of the com-
munication of the body/mind with nature and 
landscape, but also a continuous authentica-
tion of the possibilities of how to convert such 
fleeting meetings into the form of a durable, 
aesthetically significant artifact. These images 
fix moments of interaction of body and land-
scape, those moments in which there is touch-
ing and penetration of body and mind with 
the surface, water and air. The moments when 
the body leaves its mark on the surface or in 
the area of the landscape, and the forces of 
nature leave their marks on the surface of the 
body and – through it – in our consciousness 
visually remarkable and wonderful stories are 
played in video and photographs.
Both “water” series – Red Body and The Bodies 
of the Night I & II – are fascinating studies of 
the motion of the human body in the water 
element. The range of lights mysteriously 
levitating in the dark space, submerging and 
disappearing, the amorphous material being 
ephemerally reflected in bubbles and mate-
rializing in the shape of the body in order to 
dissolve again in the shadows and flashes of 
light – all this makes beautiful images. They 
can be seen as “scientific” pictorial essays 
on the situation of the body in the (water) 
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space. The main feature of their effect is the 
impression on the retina; these works prima- 
rily stimulate kinesthetic and proprioceptive 
senses of the viewer, and open fully to us only 
through the physical, empathic response which 
is provided by the imagination of our bodies. 
Šejn’s interest in his own face, which constantly 
reappears in his photos and videos, does not 
have the form of narcissistic fascination, but 
represents a continuous exploration of expres-
sive possibilities and opportunities how to 
reshape the face in an original image. The mask 
Faciality came into being during the prepara-
tion of the eponymous performance, which 
Miloš Šejn gave in 2012 in Krakow’s Museum of 
Japanese Art and Technology MANGGHA; it 
is a unique artifact of the process of forming 
one’s own face which is an integral part of 
Šejn’s performances.

Touching, merging, permeation; footprints, fin-
gerprints, reflections and echoes: of the body 
and nature, natural elements in mutual interac-
tion, visual and acoustic traces of natural pro-
cesses – these are the main motifs of Šejn’s art 
which he constantly records and (co-)creates. 
His sonic video installation Grand G / LVNA 
features a mirror reflection of the moon in the 
water restricted to the area of two large glass 
tubes, in which it simultaneously develops in 

color and black–and–white versions. In the area 
of the visual object and the time and space of 
the installation something takes place which 
represents a record of the original natural 
phenomenon of reflection and at the same time 
a kind of echo of the artist’s subjective experi-
ence of this event. It is no coincidence that in 
one of his texts Miloš Šejn has written about his 
understanding and use of photography (one 
of his major means of expression) as a “magic 
mirror”.

“The stepping out of photography to other 
areas of creative work, to which I have arrived 
... for me meant both leaving the photography 
and stepping outside its boundaries, outside 
the boundaries of ‘art’, while also consistently 
utilizing the most intrinsic possibilities of pho-
tography as a magic mirror.

The power of the magic mirror has the power 
of echoed dreams.
Verbal shells of colors.
A body smoking into the darkness.
A view of a branch.
Paths interconnected like a silver thread 
of mold around a sleeping man in the vault 
of a black rainbow.”1

1 The first part of the quotation is from Miloš Šejn’s samizdat text “My Journey with 
Photography”, 1986, reprinted in ŠEIN: ARCHIVES & CABINETS, Regional Gallery in Liberec, 
2012; the second part is an ad hoc selection from his diary Fragments 1997–2014.
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Colorblind, 2012 
digitální tisk, 60 × 40 cm
Colorblind, 2012 
digital c-print, 60 × 40 cm
vystavené dílo / exhibited work

bez názvu (Paint Cans), 2013
20 štosů ofsetových plakátů, různé rozměry
Untitled (Paint Cans), 2013
20 stacks of offset posters, dimensions variable 
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bez názvu (Studio Lights), 2012 
analogová barevná fotografie, variabilní rozměry 
Untitled (Studio Lights), 2012 
analogue color photograph, dimensions variable 
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Ráz krajiny, 2013–2014 
různá dokumentace, variabilní rozměry 
Nature of Landscape, 2013–2014 
different documentation, dimensions variable
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Zátiší s jablky, cihlami a rudou drapérií, 2014 
olej, plátno, 70 × 90 cm
Still Life with Apples, Brick and Red Drapery, 2014 
oil, canvas, 70 × 90 cm
vystavené dílo / exhibited work

bez názvu, 2011 
koláž, 30 × 20 cm 
Untitled, 2011 
collage, 30 × 20 cm



Budoucnost je naším jediným cílem, 2012 
olej, plátno, 40 × 30 cm 
The Future Is Our Only Aim, 2012 
oil, canvas 40 × 30 cm
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Návrat do Adriaportu,2013 
film, 14 minut
Return to Adriaport, 2013 
film, 14 minutes 
vystavené dílo / exhibited work

b



Já tam mám tělo, 2013 
film, 32 minut 
I Have a Body There, 2013 
film, 32 minutes 
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Výroba vlajky Českej republiky na začiatku roku 1993, 2013 
sádra, plech, video, 110 × 165 × 80 cm 
Making of the Flag of the Czech Republic at the Start of 1993, 2013 
plaster, sheet metal, video, 110 × 165 × 80 cm 
vystavené dílo / exhibited work



Vlastenec, 2013 
video 
Patriot, 2013 
video 
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Chaos 7 — Teória symetrií 2, 2012 
akryl, plátno, 135 × 200 cm 
Chaos 7 — Theory of Symmetry 2, 2012 
acrylic, canvas, 135 × 200 cm
foto / photo Š. Blažo
vystavené dílo / exhibited work
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Chaos 6 – Teória symetrií 1, 2012 
akryl, plátno, 135 × 200 cm 
Chaos 6 – Theory of Symmetry 1, 2012 
acrylic, canvas, 135 × 200 cm
foto / photo Š. Blažo
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Pán šmiklavky, 2013 
animovaný gif, variabilní rozměry 
Master of Slide, 2013 
animated gif, dimensions variable
vystavené dílo / exhibited work
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Pat a Mat, 2013 
c-print, 31,5 × 21 cm 
Pat and Mat, 2013 
c-print, 31,5 × 21 cm
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Nekonečná, 2012 
akryl, plátno, 140 × 210 cm 
Non Terminal, 2012 
acrylic, canvas, 140 × 210 cm 
vystavené dílo / exhibited work



Hokusai 11, 2011 
digitální tisk, papír, 60 × 90 cm 
Hokusai 11, 2011 
digital print, paper, 60 × 90 cm 

Posledná večera, 2012 
digitální tisk, plátno, 60 × 90 cm 
The Last Supper, 2012 
digital print, canvas, 60 × 90 cm
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Sloboda, láska, zabudnutie, 2012 
akryl, plátno, 200 × 150 cm 
Freedom, Love, Oblivion, 2012 
acrylic, canvas, 200 × 150 cm
vystavené dílo / exhibited work



Beketi a Godoti, 2011 
akryl, plátno, 100 × 200 cm 
Bekets and Godots, 2011 
acrylic, canvas, 100 × 200 cm 

Čierna labuť, 2013 
akryl, plátno, 150 × 140 cm 
The Black Swan, 2013 
acrylic, canvas, 150 × 140 cm
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Harfa, 2014 
dřevo, kov, 210 × 110 × 100 cm 
Harp, 2014 
wood, metal, 210 × 110 × 100 cm 
vystavené dílo / exhibited work



Smutný kuchař, 2013 
plexisklo, 150 × 70 × 70 cm 
Sad Cook, 2013 
plexiglass, 150 × 70 × 70 cm

Proměna kočky v medvěda (detail), 2013 
dřevo, sádra, 220 × 50 × 50 cm 
Transformation of Cat into Bear (detail), 2013
wood, plaster, 220 × 50 × 50 cm
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S ušima, 2014
tuš, akvarel, papír, 32 × 24 cm 
With the Ears, 2014
ink, watercolor, paper, 32 × 24 cm
vystavené dílo / exhibited work

Ozdravovna, 2013 
akryl, olej, plátno, 42 × 55 cm 
Sanatorium, 2013 
acrylic, oil, canvas, 42 × 55 cm
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Golden Boy, 2013
kombinovaná technika, 200 × 210 cm 
Golden Boy, 2013
mixed media, 200 × 210 cm 

Head in Bed, 2013
kombinovaná technika, 175 × 205 cm 
Head in Bed, 2013
mixed media, 175 × 205 cm



In the Woods, 2013 
kombinovaná technika, 200 × 250 cm 
In the Woods, 2013 
mixed media, 200 × 250 cm 
vystavené dílo / exhibited work
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Noc ve městě, 2014 
akryl, plátno, 170 × 120 cm 
Night in the City, 2014 
acrylic, canvas, 170 × 120 cm  

Polevik, 2014
akryl, plátno, 200 × 200 cm
Polevik, 2014
acrylic, canvas, 200 × 200 cm
vystavené dílo / exhibited work
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bez názvu, 2013–2014 
instalace, série fotografií a zvuková nahrávka, variabilní rozměry 
Untitled, 2013–2014 
installation, series of photographs, audio, dimensions variable
vystavené dílo / exhibited work

c



Překrývka, 2012
pohled do výstavy,
Hunt Kastner Artworks, Praha, 2012
Overlay, 2012
exhibition view,
Hunt Kastner Artworks, Praha, 2012

89



Pa
tr

Ik
 č

a
bl

a

Pohár vítězů i poražených, 2013 
papírmaš, linoleum, 330 × 100 × 100 cm 
Cup for Winners and Losers, 2013 
papier–mâché, linoleum, 330 × 100 × 100 cm
vystavené dílo / exhibited work
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4 živly, 2014 
dřevo, kov, linoleum, kámen, kůže, lampy, 300 × 240 × 110 cm
4 Elements, 2014 
wood, metal, linoleum, stone, leather, lamps, 300 × 240 × 110 cm

Strom života, 2014 
kov, porcelán, kachle, 140 × 105 × 120 cm 
The Tree of Life, 2014 
metal, porcelain, tiles, 140 × 105 × 120 cm
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Semmering, 2012 
bruska Bosch, olej, plátno, 13 × 25 × 15 cm 
Semmering, 2012 
Bosch sander, oil, canvas, 13 × 25 × 15 cm



Stav přitažlivého opovržení, 2012 
kombinovaná technika, 100 × 300 × 10 cm 
Status of Attractive Contempt, 2012 
mixed media, 100 × 300 × 10 cm
vystavené dílo / exhibited work
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Velké kino, 2014 
projekce v kině, plakáty, tisk, papír, 100 × 70 cm 
The Grand Cinema, 2014 
projection in cinema, posters, printing, paper, 100 × 70 cm
vystavené dílo / exhibited work 

d



Kulturní institut 1 — 2, 2011
dokumentace akce, různé rozměry
Culture Institute 1 — 2, 2011
documentation of action, dimensions variable
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Portrét Anči Daučíkovej s cirkvou rímsko–katolíckou
(z cyklu Portét ženy s inštitúciou), 2011
video, 18 minut
Portrait of Anča Daučíková with the Roman Catholic Church
(from the series Portrait of Women with Institutions), 2011
video, 18 minutes 
vystavené dílo / exhibited work



Union of Artists (z cyklu 33 situácií), 2012
video, 00:02:11
Union of Artists (from the series 33 Situations), 2012
video, 00:02:11
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Bratrstvo, 2010–2012 
olej, plátno, papír, 200 × 250 cm 
Brotherhood, 2010–2012 
oil, canvas, paper, 200 × 250 cm 
vystavené dílo / exhibited work



Model (fade), 2014 
olej, plátno, 201 × 133 cm 
Model (fade), 2014 
oil, canvas, 201 × 133 cm
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Pamätník ľudovej architektury 2006–2013, 2013
barevný tisk, 180 × 130 cm
Folk Architecture Monument, 2006–2013, 2013 
color print, 180 × 130 cm 
vystavené dílo / exhibited work

Pamätník mame, 2012
fotografie, 9 × 13 cm 
Monument to Mother, 2012
photograph, 9 × 13 cm
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Control Tower, 2013 
email, sprej, plátno, 220 × 195 cm 
Control Tower, 2013 
enamel paint, spray, canvas, 220 × 195 cm  
vystavené dílo / exhibited work

g



Industriálne katedrály, 2013 
email, akryl, plátno, 200 × 340 cm 
Industrial Cathedrals, 2013 
enamel paint, acrylic, paint, canvas, 200 × 340 cm
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Mark Ther, 2012 
akryl, plátno, 200 × 150 cm 
Mark Ther, 2012 
acrylic, canvas, 200 × 150 cm 
vystavené dílo / exhibited work



bez názvu, 2013
kombinovaná technika, plátno, cca 180 × 150 cm 
Untitled, 2013
mixed media, canvas, ca. 180 × 150 cm
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Černý anděl, 2012 
akryl, plátno, 180 × 180 cm 
Black Angel, 2012 
acrylic, canvas, 180 × 180 cm 

Nemesis, 2012 
akryl, plátno, 120 × 90 cm 
Nemesis, 2012 
acrylic, canvas, 120 × 90 cm 
vystavené dílo / exhibited work
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bez názvu (z filmu Film týden), 2014
fotografie na zdi, variabilní rozměry
Untitled (from the film Week Movie), 2014
photograph on the wall, dimensions variable



bez názvu (z cyklu Ženy v zrcadle), 2013
kresba tužkou, papír, 70 × 100 cm
Untitled (from the series Women in the Mirror), 2013
drawing, graphit, paper, 70 × 100 cm
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Šťastný ostrov (z cyklu Zimní kousky), 2011 
záznam performance, variabilní rozměry 
Happy Island (from the series Winter Pieces), 2011
performance documentation, dimensions variable

Křeslo pro hosta (z cyklu Zimní kousky), 2011
záznam performance, variabilní rozměry
Guest Chair (from the series Winter Pieces), 2011
performance documentation, dimensions variable



Poslední pravdoláskař, 2011 
záznam performance, variabilní rozměry
The Last Truth-Lover (from the series Winter Pieces), 2011
performance documentation, dimensions variable
vystavené dílo / exhibited work
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MARTIN, 2012 
glazovaná keramika, stříbro, 6 sošek, každá 30 × 15 × 15 cm 
MARTIN, 2012 
glazed ceramics, silver, 6 statues, each 30 × 15 × 15 cm
vystavené dílo / exhibited work



Běží ti čas, Martine, 2003–2012
sádra, hodinky, 10 × 41 × 12 cm
The Clock Is Ticking, Martin, 2003–2012
plaster, watch, 10 × 41 × 12 cm
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bez názvu (z cyklu Way out), 2008–2013 
fotografie, variabilní rozměry 
Untitled (from the series Way out), 2008–2013 
photograph, dimensions variable
vystavené dílo / exhibited work



bez názvu (z cyklu Way out), 2008–2013 
fotografie, variabilní rozměry 
Untitled (from the series Way out), 2008–2013 
photograph, dimensions variable
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Série elektrospotřebičů, 2011–2012 
akryl, stříbrný prach, plátno, 12 obrazů, rozměr instalace 182 × 272 cm 
Electrical Appliances Series, 2011–2012
acrylic, silver dust, canvas, 12 paintings, installation dimensions 182 × 272 cm
foto / photo Pavel Paseka
vystavené dílo / exhibited work

Water Texture (ze série Handmade Photoshop Basic), 2013
koláž z barevných papírů, 70 × 50 cm
Water Texture (from the series Handmade Photoshop Basic), 2013
color paper collage, 70 × 50 cm
foto / photo Kiva
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Transpozice, 2014 
polystyren, ocelové vozíky, gumolana, 6 ks, 130 × 110 × 520 cm 
Transposition, 2014 
polystyrene, steel trolleys, rubber ropes, 6 pieces, 130 × 110 × 520 cm 
vystavené dílo / exhibited work

j

projekt se uskutečnil díky pomoci společností Bachl, s.r.o. a WIEGEL CZ 
žárové zinkování, s.r.o., Závod Hradec Králové
the project has been realized with the support from the companies Bachl, 
spol. s.r.o. a WIEGEL CZ žárové zinkování, s.r.o., Závod Hradec Králové



Systém F, 2012
polykarbonát, ropa, olivový olej, epoxidová pryskyřice, 200 × 200 × 1 cm
System F, 2012
polycarbonate, oil, olive oil, epoxy resin, 200 × 200 × 1 cm 
vystavené dílo / exhibited work
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bez názvu (ze souboru My Father Is a Star), 2011
fotografická zvětšenina na fomaspeed variant, 238 × 220 cm (6 fotografií 78 × 108 cm)  
Untitled (from the series My Father Is a Star), 2011
fomaspeed variant photohraphic enlargement, 238 × 220 cm (6 photographs 78 × 108 cm)  
vystavené dílo / exhibited work  

K



bez názvu (ze souboru My Father Is a Star), 2011
fotografická zvětšenina na fomaspeed variant, 108 × 77 cm 
Untitled (from the series My Father Is a Star), 2011
fomaspeed variant photohraphic enlargement, 108 × 77 cm
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Manifest spáčů (ve spolupráci s Terezou Stejskalovou), 2014
videoprojekce
Sleepers’ Manifesto (in collaboration with Tereza Stejskalová), 2014 
video projection
vystavené dílo / exhibited work 



Shake Hands (ve spolupráci s Janem Brožem), 2012
performance
Shake Hands (in collaboration with Jan Brož), 2012
performance
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Muži, 2013 
sádra, světelný zdroj, 45 × 150 × 30 cm 
Men, 2013 
plaster, light, 45 × 150 × 30 cm



Moderní muži, 2013
sádra, světelný zdroj, rozměry jednotlivého objektu 30 × 15 × 15 cm
Modern Men, 2013
plaster, light, dimensions of each object 30 × 15 × 15 cm
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Made in Ghetto, 2012
instalace, 10 ks c-printů, sklo, kovové nohy, přírodniny, variabilní rozměry 
Made in Ghetto, 2012
installation, c-print, 10 pcs, glass, metal block foots, natural materials, 
dimensions variable 



Paradoxy německé kuchyně, 2011
c-print, 2 kusy, 90 × 120 cm
The German Kitchen Paradoxes, 2011
c-print, 2 pcs, 90 × 120 cm
vystavené dílo / exhibited work
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Voliaca matka, 2012 
olej, plátno, 230 × 170 cm 
Voting Mother, 2012 
oil, canvas, 230 × 170 cm 
courtesy: Zahorian&co Gallery, Bratislava
vystavené dílo / exhibited work



Zamyšlená, 2014 
olej, plátno, 33 × 27 cm 
Lost in Thought, 2014 
oil, canvas, 33 × 27 cm
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bez názvu (z cyklu Hotel Zenit), 2012
barevný fotopapír, 75 × 50 cm
Untitled (from the series Zenit Hotel), 2012
color photo paper, 75 × 50 cm

Zpětná vlna (z cyklu Hotel Zenit), 2013–2014
černobílá fotografie, 34 × 29,5 cm
Reverse Wave (from the series Zenit Hotel), 2013–2014
b/w photograph, 34 × 29,5 cm
vystavené dílo / exhibited work
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Pokus o znovunalezení skutečnosti, 2011 
černobílé fotografie a pohlednice, různé rozměry
An Attempt at Regaining Reality, 2011
b/w photographs and postcard, dimensions variable



#01 (ze souboru Undated), 2009/2011
černobílá fotografie se žlutým okrajem (lambda print),  73 × 55 cm
#01 (from the series Undated, 2009/2011
b/w photograph with yelow edge (lambda print), 73 × 55 cm
vystavené dílo / exhibited work
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Jednou nebo dvakrát, 2013
kombinovaná technika, 26,7 × 20,7 cm 
Once or Two Times, 2013 
mixed media, 26,7 × 20,7 cm
vystavené dílo / exhibited work



Nesrovnalost, bez názvu, 2013
pohled do výstavy SVIT v galerii Svit, 2013
Discrepancy, Untitled, 2013
SVIT, exhibition view, Svit Gallery, 2013

Vesnický rozhlas, 2013 (vlevo)
pohled do výstavy SVIT v galerii Svit, 2013
Country Radio, 2013 (on the left)
SVIT, exhibition view, Svit Gallery, 2013
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Klaun, 2013 
akryl, sprej, plátno, 160 × 200 cm 
Clown, 2013
acrylic, spray, canvas, 160 × 200 cm
vystavené dílo / exhibited work



Uni – forma, 2012 
akryl, tiskařská čerň, dřevotříska, 60 × 50 cm 
Uni – Form, 2012 
acrylic, printing black dye, chipboard, 60 × 50 cm
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Vertikála, 2012
židle, 350 × 80 × 80 cm
Vertical, 2012
chairs, 350 × 80 × 80 cm
vystavené dílo / exhibited work



Dedičstvo, 2012
stůl, sklo, 100 × 90 × 90 cm 
Heritage, 2012 
table, glass, 100 × 90 × 90 cm

Sviatočný pracovník, 2011
průmyslová lampa, sklo, 140 × 60 × 40 cm
Holiday Worker, 2011
industrial lamp, glass, 140 × 60 × 40 cm
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Za bílého dne (ze série GHOSTS), 2013 
akryl, plátno, 150 × 100 cm 
In Broad Daylight (from the GHOSTS series), 2013 
acrylic, canvas, 150 × 100 cm  
vystavené dílo / exhibited work



Kim, 2011
3D instalace, kombinovaná technika, různé rozměry
Galerie SPZ, Praha 
Kim, 2011
3D installation, mixed media, dimensions variable
SPZ Gallery, Praha 
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Drobné opravy, 2012
švestková povidla, kachličky, různé rozměry
Small Repairs, 2012
plum jam, tiles, dimensions variable

A je to!, 2011
deka, různé rozměry
And It Is Done!, 2011
blanket, dimensions variable



Víc o nás dětech Absurdlandu, 2012–2014 
audio kniha 
More about Us, Children of Absurdland, 2012–2014
audio book
vystavené dílo / exhibited work
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Leopard, lev, vlčice a medvídek, 2014 
xerox, variabilní rozměry 
Leopard, Lion, She–wolf and Little Bear, 2014 
xerox, dimensions variable 
vystavené dílo / exhibited work

Souřadnice, 2012
pohled do výstavy, Atrium, Moravská galerie v Brně, 2012
Coordinates, 2012
exhibition view, Atrium, Moravian Gallery in Brno, 2012

Z tajných složek estetické výchovy, 2013 
pohled do výstavy,
12e Biennale de Lyon, Le Musée d’art 
contemporain 
From the Aesthetic Education Secret 
Files, 2013, 
exhibition view,
12e Biennale de Lyon, Le Musée d’art 
contemporain 
foto / photo Blaise Adilon

m



Solidaire/solitaire, 2013
pohled do expozice, Galerie mladých, Brno
Solidaire/solitaire, 2013
exhibition view, Galerie mladých, Brno
foto Michaela Dvořáková
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Úhonice, 2012 
akryl, plátno, 170 × 140 cm 
Úhonice, 2012 
acrylic, canvas, 170 × 140 cm 
vystavené dílo / exhibited work



Hory, 2013
kombinovaná technika, plátno, 40 × 35 cm
Mountains, 2013
mixed media, canvas, 40 × 35 cm 

Zimní jabloň, 2012
akryl, plátno, 50 × 40 cm
Winter Apple Tree, 2012
acrylic, canvas, 50 × 40 cm
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Socha, 2013 
víko přepravní bedny, dřevo, barva, variabilní rozměry
Sculpture, 2013 
top of the transport box, wood, paint, dimensions variable 
foto / photo David Trčka
vystavené dílo / exhibited work

Unavená stena, 2012
site specific, kombinovaná technika, variabilní rozměry 
pohled do instalace v Galerii Médium, Bratislava
Tired out Wall, 2012 
site–specific, mixed media, dimensions variable
exhibition view, Médium Gallery, Bratislava 
foto / photo Daša Barteková



Zblúdilé umenie, 2009–2013 
mobilní objekt, kombinovaná technika, variabilní rozměry
pohled do instalace v Galérii Médium, Bratislava
Lost Art, 2009–2013
mobile, mixed media, dimensions variable
exhibition view, Médium Gallery, Bratislava
foto / photo Daša Barteková
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Křížem krážem, křížem krážem, 2013 
olej, plátno, 200 × 140 cm 
Criss Cross, Criss Cross, 2013 
oil, canvas, 200 × 140 cm 
vystavené dílo / exhibited work



Ozvěna kroků, 2013
kresba, papír, 100 × 70 cm 
Echo of Steps, 2013
drawing, paper, 100 × 70 cm

pohled do instalace výstavy Mezi zloději psů,
Fait Gallery, Brno, 2013
Between Thieves of Dogs, exhibition view,
Fait Gallery, Brno, 2013
foto / photo Martin Polák
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Ostravica, 2014 
železo, sklo, 120 × 120 × 120 cm
(detail a skica) 
Ostravica, 2014 
iron, glass, 120 × 120 × 120 cm 
(detail and sketch)
vystavené dílo / exhibited work



Ecce homo, 2013
site specific, plátkové zlato, různé rozměry
OC Forum Nová Karolína, Ostrava
Ecce Homo, 2013
site-specific, gold leaf, dimensions variable
Shopping center Forum Nová Karolína, Ostrava
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Sedemnásťdvadsaťšesť (jednu celú minútu ukazuje presný čas, ostatné 
minúty dňa, približné umenie), 2012 
akryl, plátno, 250 × 185 cm 
Seventeentwentysix (It Shows the Exact Time For One  Whole Minute,
Other Minutes of a Day, Approximate Art), 2012
acrylic, canvas, 250 × 185 cm
vystavené dílo / exhibited work



Oslobodené hodiny, 2013 
obrazová instalace, 215 × 115 cm 
Liberated Clocks, 2013 
installation, 215 × 115 cm
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One Day Heroes, 2014
akce, Zlín
One Day Heroes, 2014
event, Zlín
vystavené dílo / exhibited work



One Day Heroes, 2012 
fotodokumentce z akce v Tbilisi, variabilní rozměry 
One Day Heroes, 2012 
photographic documentation of the event in Tbilisi, dimensions variable
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TRANS – ACTION
ALTRUISM AS ART – ART AS PHILANTROPHY 

SOCIAL SCULPTURE VS SOCIAL CARE

MILAN ADAMČIAK is an artist I have known since 1987. Since 1989, in cooperation 
with him, I have created almost a hundred joint presentations, most frequently with 
our joint artistic ensemble Transmusic Comp. Together, we founded SNEH – Society 
for Non-Conventional Music (1990). Adamčiak used to be a teacher at the Academy 
of Performing Arts in Bratislava, Slovakia; as a musicologist, he worked at the Slovak 
Academy of Sciences; and in 1990, he became President of the European Culture Club 
in Slovakia. After 1993, he only did odd jobs, wrote articles for magazines, and worked 
as a librarian; an archeological exploration hired him as a custodian and watchman; 
and he was unemployed for long stretches of time. His income dropped so much he 
found himself unable to pay the rent for his own apartment. He lost it in 2005, and 
since then, he has been an “over-educated” homeless person, without a home.
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ART FACTS NOW ADAMČIAK – MURIN > ALTRUISM AS ARTTRUISM MURIN – ADAMČIAK > ALTRUISM AS ARTTRUISM ART FACTS NOW
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Napriek všetkému, drahí priatelia…, 2011/2014 
instalace, kombinovaná technika (3 tisky, 70 × 100 cm, video,
mramorová deska, cca 40 × 30 cm), detail instalace
In Spite of Everything, Dear Friends…, 2011/2014 
installation, mixed media (3 prints, 70 × 100 cm, video,
marble panel, ca. 40 × 30 cm), installation detail
vystavené dílo / exhibited work



Trans-Action / Murin - Filko, 2011
tisk, 70 × 100 cm
Trans-Action / Murin - Filko, 2011 
print, 70 × 100 cm

TRANS – AKCIA TRANS – ACTION
2. – 3. JÚN 2011 
LABORATÓRIUM – ATELIÉR STANA FILKA V BRATISLAVE 
Stano FILKO, Michal MURIN, Lukáš MATEJKA, Štefan OLIŠ

2ND & 3RD JUNE 2011
LABORATORY – STANO FILKO’S STUDIO IN BRATISLAVA 
Stano FILKO, Michal MURIN, Lukáš MATEJKA, Štefan OLIŠ

Photo: Michal MURIN, Štefan OLIŠ, Lukáš MATEJKA

1110

ART FACTS NOW FILKO – MURIN MURIN – FILKO ART FACTS NOW
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., 2011 
karton, kresba modrou propiskou, 3 kusy, 170 × 150 cm 
., 2011 
cardboard, blue ballpoint drawing, 3 pieces,  170 × 150 cm 
foto / photo Ivo Wobořil 
vystavené dílo / exhibited work

n



Společenský model, 2013, 
instalace, 48 ks různých použitých židlí 
Social Model, 2013
installation, different used chairs, 48 pcs
foto / photo Daniela Dostálková 
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Retour (ve spolupráci s Jonathanom Ravaszom), 2013 
objekt, 30 pohlednic, plakát, 80 × 35 × 35 cm 
Retour (in collaboration with Jonathan Ravasz), 2013 
object, 30 postcards, poster, 80 × 35 × 35 cm 
vystavené dílo / exhibited work

Hmla, 2013 
Video, 5 minut 
Mist, 2013 
Video, 5 minutes  

8 muzov, 2009–2012 
video trilogie, trojprojekce a zvuk 
8 men, 2009–2012 
video trilogy, 3–channel projection with sound
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Tetris 1, 2012 
olej, plátno, 180 × 110 cm 
Tetris 1, 2012 
oil, canvas, 180 × 110 cm 
vystavené dílo / exhibited work



Tetris 2, 2012 
olej, plátno, 180 × 110 cm 
Tetris 2, 2012 
oil, canvas, 180 × 110 cm

Tetris 3, 2012 
olej, plátno, 200 × 120 cm 
Tetris 3, 2012 
oil, canvas, 200 × 120 cm 
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Corpus alienum, 2013 
polychromovaná sádra, zvuková aparatura, 210 × 100 × 100 cm 
Corpus Alienum, 2013 
polychromed plaster, sound equipment, 210 × 100 × 100 cm
vystavené dílo / exhibited work
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Černá #30, 2012 
akryl, plátno, 200 × 203 cm 
Black #30, 2012 
acrylic, canvas, 200 × 203 cm 
vystavené dílo / exhibited work



Magenta, 2013 
akryl, plátno, 200 × 155 cm 
Magenta, 2013 
acrylic, canvas, 200 × 155 cm 
foto / photo Ondrej Polák 

#80, 2012 
kombinovaný fotografický proces, 
černobílý fotopapír, 61 × 51 cm 
#80, 2012 
combined photographic process, 
b/w photo paper, 61 × 51 cm
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Šmíďák, 2012 
dřevo, 240 × 90 × 90 cm 
Šmíďák, 2012 
wood, 240 × 90 × 90 cm 
courtesy: Zahorian&co Gallery, Bratislava 
vystavené dílo / exhibited work

p



Sebastián, 2012 
3 fotografie, lambda print, 50 × 70 cm 
Sebastian, 2012 
3 photographs, lambda print, 50 × 70 cm
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Hranica, 2011 
video, 12 minut 
The Border, 2011
video, 12 minutes
vystavené dílo / exhibited work

Slnko národa, 2012 
odlitky z expandovaného hliníku, 60 × 120 cm 
Sun of the Nation, 2012 
expanded aluminum castings, 60 × 120 cm 



MRŠ, 2012 
bronzový odlitek nalezeného modelu 
MRŠ, 2012 
bronze casting of found model
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Kubistická krajina 2, 2013 
olej, akryl, lepený papír, plátno, 170 × 210 cm 
Cubistic Landscape 2, 2013
oil, acrylic, glued paper, canvas, 170 × 210 cm
foto / photo Jan Freiberg
vystavené dílo / exhibited work



Adéla, 2013 
olej, akryl, lepený papír, plátno, 65 × 80 cm 
Adéla, 2013 
oil, acrylic, glued paper, canvas, 65 × 80 cm 
foto / photo Jan Freiberg
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Byt č. 7, 2014 
textil, výšivka, cca 150 × 120 × 100 cm 
Flat No. 7, 2014 
textiles, embroidery, ca. 150 × 120 × 100 cm 
vystavené dílo / exhibited work

PrieStory, 2011 
textil, cca 50 × 50 × 35 cm 
PrieStory, 2011 
textiles, ca. 50 × 50 × 35 cm 



Panelák, 2013 
textil, cca 150 × 150 × 220 cm 
Panel Building, 2013 
textiles, ca. 150 × 150 × 220 cm
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Interiér III. (Cela III.), 2013 
kombinovaná technika, 420 × 387 × 255 cm 
Interior III. (Cell III.), 2013
mixed media, 420 × 387 × 255 cm
vystavené dílo / exhibited work



Interiér II., 2012 
kombinovaná technika, 550 × 365 × 140 cm
instalace v MeetFactory, Praha 
Interior II., 2012
mixed media, 550 × 365 × 140 cm
installation in MeetFactory, Praha

Cela I., 2012–13 
kombinovaná technika, 250 × 250 × 500 cm
realizace v Apache Shores, Austin-Texas
Cell I., 2012–13 
mixed media, 250 × 250 × 500 cm
realization in Apache Shores, Austin-Texas
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Idea, 2014 
HD video, 00:03:10 
Idea, 2014 
HD video, 00:03:10 
vystavené dílo / exhibited work

r



pohled do instalace výstavy O równości 
(Debord, Foucault, Fenomén), 
BWA Awantgarda, Wroclaw, 2013
O równości (Debord, Foucault, Fenomén), 
exhibition view, BWA Awantgarda, Wroclaw, 2013, 
foto / photo Lukáš Jasanský 

Přísaha, Cvičení
pohled do instalace výstavy Dech
Dům umění města Brna, 2012
Oath, Exercise
Breath, exhibition view,
Brno House of Arts, 2012 
foto / photo Martin Polák 
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První žena, 2013 
ocel, šatní skříň, 230 × 70 × 100 cm 
First Woman, 2013 
iron, wardrobe, 230 × 70 × 100 cm 
foto / photo Tomáš Souček 
vystavené dílo / exhibited work

Mysl bez obrazu, 2012
překližka, zrcadlová folie, 120 × 85 × 120 cm
Imageless Thought
plywood, mirror film, 120 × 85 × 120 cm

s
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Pád Louvru, 2014 
vektorová kresba, digitální tisk, variabilní rozměry 
Fall of Louvre, 2014 
vector drawing, digital print, dimensions variable
vystavené dílo / exhibited work



Hvězda, 2011
instalace, plast, kov, motor, časový spínač, osvětlení, 200 × 50 × 50 cm
Sochy v ulicích, park Lužánky, Dům umění města Brna, Brno
Star, 2011
installation, plastic, metal, engine, timer, 200 × 50 × 50 cm
Sculptures in the Streets, Lužánky park, Brno House od Arts, Brno
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#25, 2014 
kov, sklo, 260 × 220 × 170 cm
#25, 2014 
metal, glass, 260 × 220 × 170 cm
vystavené dílo / exhibited work



#14 – studie, 2013, 
kov, sklo, 95 × 115 × 40 cm 
#14 – sketch, 2013, 
metal, glass, 95 × 115 × 40 cm 

Burnt House, 2013, 
ohořelé dřevo, sklo, 360 × 300 × 120 cm 
Burnt House, 2013, 
charred wood, glass, 360 × 300 × 120 cm
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This Could Be a Place for Nice Life, 2013 
digitální tisk, variabilní rozměry 
This Could Be a Place for Nice Life, 2013 
digital print, dimensions variable
vystavené dílo / exhibited work
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Boží slza, 2011 
olej, plátno, 150 × 85 cm 
God’s Tear, 2011 
oil, canvas, 150 × 85 cm 
vystavené dílo / exhibited work



pohled do výstavy Zlatá kolekce
Galerie Jelení, Praha, 2011
Golden Collection
exhibition view, Jelení Gallery, Praha, 2011
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Zelenáč, Vpřed, Bez názvu, Y, Okno, 2013
akryl, papír, každý 140 × 110 cm
pohled do instalace, MeetFactory, Praha
Greener, Forward, Untitled, Y, Window, 2013
acrylic, paper, each 140 × 110 cm
exhibition view, MeetFactory, Praha
vystavené dílo / exhibited work

Š



Jsem rád za výhru, 2013 
papír, dřevěná konstrukce, každá 40 × 35 cm 
pohled do instalace, INI Gallery, Praha 
ľm Happy for the Win, 2013 
paper, wooden construction, each 40 × 35 cm 
exhibition view, INI Gallery, Praha 

Černý pasažér, 2013 
akryl, papír, dřevěný panel, 180 × 500 × 40 cm 
pohled do instalace, MeetFactory, Praha 
Fare Dodger, 2013 
acrylic, paper, wooden panel, 180 × 500 × 40 cm 
exhibition view, MeetFactory, Praha 
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Nedá se svítit, 2012
kombinovaná technika 
No Light, 2012
mixed media
foto / photo Michal Hladík

Š



Batežo Ka Mikilu: Devátý přes pátý, 2012–2014 
sociální akce, kresby, tisky, fotografie 
Batežo Ka Mikilu: Ninth through Fifth, 2012–2014 
social event, drawings, prints, photographs
vystavené dílo / exhibited work
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Zorro (Guttenberg), 2014 
akryl, plátno, 160 × 240 cm 
Zorro (Guttenberg), 2014 
acrylic, canvas, 160 × 240 cm 
vystavené dílo / exhibited work

Wysiwyg, 2013
akryl, plátno, 120 × 250 cm
Wysiwyg, 2013
acrylic, canvas, 120 × 250 cm



Tma 3, 2014 
akryl, plátno, 90 × 90 cm
Darkness 3, 2014
acrylic, canvas, 90 × 90 cm

Tma 2, 2014 
akryl, plátno, 90 × 90 cm
Darkness 2, 2014
acrylic, canvas, 90 × 90 cm
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Tabu, 2013
fotokoláž, různé rozměry
Taboo, 2013
photo collage, dimensions variable



Missing Link, 2014 
video instalace, 00:14:10 
Missing Link, 2014 
video installation, 00:14:10 
vystavené dílo / exhibited work
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Matky, 2013 
olej, plátno, 200 × 190 cm 
Mothers, 2013 
oil, canvas, 200 × 190 cm 
vystavené dílo / exhibited work



z cyklu Hobby Painting II., 2012–2014 
olej, dřevo, 59 × 49 cm 
from the series Hobby Painting II., 2012–2014 
oil, wood, 59 × 49 cm 
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Pflaumen, 2011
HD video, 00:15:23 
Pflaumen, 2011
HD video, 00:15:23 
vystavené dílo / exhibited work

t



Vnuk, 2012
HD video, 00:46:00 
Enkel, 2012
HD video, 00:46:00
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Vědomí jako základní předpoklad II., 2013–14 
černobílá fotografie, variabilní rozměry 
Consciousness as a Fundamental Attribute II., 2013–14 
b/w photograph, dimensions variable
vystavené dílo / exhibited work

Prostor, Abstrakce No. 3, 2011
černobílá fotografie,
(předobraz: Otto Gutfreund, Čelista, 1912–1913, bronz)
Space, Abstraction No. 3, 2011
b/w photograph,
(archetype: Otto Gutfreund, Cellist, 1912–1913, bronze)
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Kolmice, 2014
kov, 300 × 5 cm
Perpendicular, 2014
metal, 300 × 5 cm
vystavené dílo / exhibited work



pohledy do výstavy Dvojdřez (s Alicí Nikitinovou), 2012
Chodovská tvrz, Praha 
Double Sink (with Alice Nikitinová), 2012
exhibition views, Chodovská tvrz, Praha 
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From Hand to Hand, 2013 
ruka figuríny, železná tyč, 10 × 130 cm 
From Hand to Hand, 2013 
shop window mannequin hand,
metal bar, 10 × 130 cm 
vystavené dílo / exhibited work

Svatá voda, 2012 
voda, plastové láhve, 30 × 20 × 40 cm 
Holy Water, 2012 
water, plastic bottles, 30 × 20 × 40 cm

V



Šamponové básně, 2011 
ofsetový tisk, plakáty, 100 × 70 cm 
Shampoo Poems, 2011 
offset print, posters, 100 × 70 cm 
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Manuály na použitie verejného priestoru, od 2011 
instalace, objekty, digitální tisk (fotografie), počítač, internet, variabilní rozměry 
Manuals for Public Space, from 2011 
installations, objects, digital printing (photo), computer, internet, dimensions variable 
vystavené dílo / exhibited work



Znalosti zo Sliezska, 2013 
videodokumentace, participativní performance, variabilní rozměry 
Knowledge from Silesia, 2013 
video documentation, participatory performance, dimensions variable
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Slovo jako obraz, 2014 
textová instalace, variabilní rozměry 
Word as Image, 2014
text based installation, dimensions variable
vystavené dílo / exhibited work

slovo 
jako 

obraz



Mezi černou a bílou, 2013 
textová instalace 
pohled do výstavy Škála, (s L. Vítkovou), Ateliér Josefa Sudka, Festival Fotograf, Praha, 2013
Between Black and White, 2013 
text based installation 
Range (with L. Vítková), exhibition view, Josef Sudek Studio, Fotograf Festival, Praha, 2013
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Particip č. 177, popis, 2014 
kresba fixou na stěnách, variabilní rozměry 
Particip No. 177, description, 2014 
drawing with marker on the walls, dimensions variable
vystavené dílo / exhibited work



Particip č. 169, veslování v rohu, 2013
kresba, Galerie Futura, Praha
Particip No. 169, rowing in the corner, 2013
drawing, Futura Gallery, Praha
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Síla srnky, 2014 
olej, plátno, 135 × 100 cm 
Power of Deer Doe, 2014 
oil, canvas, 135 × 100 cm
vystavené dílo / exhibited work

Malá odvážná země, 2012
olej, plátno, 165 × 165 cm 
Little Brave Earth, 2012 
oil, canvas, 165 × 165 cm
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Archeologie syntetických zvuků A, 2014 
olej na plátně, 140 × 90 cm 
Archeology of Synthetic Sounds A, 2014 
oil, canvas, 140 × 90 cm
foto / photo Michal Ureš
vystavené dílo / exhibited work

Archeologie syntetických zvuků B, 2014 
olej na plátně, 140 × 90 cm 
Archeology of Synthetic Sounds B, 2014 
oil, canvas, 140 × 90 cm
foto / photo Michal Ureš



219



IV
a

N
 V

o
se

c
ký

Hvězdná pěchota, 2012
akryl, plátno, 50 × 100 cm
Starship Troopers
acrylic, canvas, 50 × 100 cm
vystavené dílo / exhibited work

Biohazard, 2012
akryl, plátno, 50 × 100 cm
Biohazard, 2012
acrylic, canvas, 50 × 100 cm



Bůh je nejmocnější, 2012 
akryl, plátno, 50 × 100 cm 
God Is the Mightiest, 2012 
acrylic, canvas, 50 × 100 cm
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Eine Erholungrise, 2012 
kov, laminát, video, 200 × 200 cm 
Eine Erholungrise, 2012 
metal, fibreglass, video, 200 × 200 cm
vystavené dílo / exhibited work

w



1178 bez DPH, 2013 
mince, 250 × 2 × 2 cm 
1178 VAT Extra, 2013 
coins, 250 × 2 × 2 cm
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Standard, 2012 
dřevěný stůl, porcelán, káva, motůrek 12 V, 60 × 80 × 80 cm 
Standard, 2012
wooden table, china, cofee, 12 V engine, 60 × 80 × 80 cm 
vystavené dílo / exhibited work

z



RE–RUN, 2012
zářivka, motor, 120 cm
RE–RUN, 2012
fluorescent tube, engine, 120 cm
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ze série Spoluúčast (sv. Markus Copper), 2013
3D tisk  
from the series Participation (st. Markus Copper), 2013
3D print
foto / photo Pavel Pražák

ze série Spoluúčast, 1987–2013
3D tisk  
from the series Participation, 1987–2013
3D print
foto / photo Pavel Pražák



Spoluúčast 1000,– Kč, 1976–2014 
3D tisk, 12 cm 
Participation 1000 CZK, 1976–2014 
3D print, 12 cm
foto / photo Pavel Pražák
vystavené dílo / exhibited work
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VII. Nový Zlínský salon

hyNek alt 
 a aleksaNdra VaJd 
JaN ambrůz 
VasIl artamoNoV
 a alexey klyuykoV 
adéla babaNoVá 
dalIbor bača 
márIa balážoVá 
cyrIl blažo 
 a martIN kochaN 
marko blažo 
kataríNa blažoVá 
JaN boháč 
Josef bolf 

fraser brocklehurst 
Petr brožka 
fIlIP ceNek 
PatrIk čabla 
JIří čerNIcký 
Noam darom
aNNa daučíkoVá 
fraNtIšek demeter 
tomáš džadoň 
romaN GaJdoš 
VáclaV GIrsa 
reNé hábl 
JIří haVlíček 
VladImír haVlík 
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7th New Zlín Salon

martIN horák 
tomáš hrůza 
VeNdula chaláNkoVá 
ladIslaV Jezbera 
mIchal kalhous 
barbora kleINhamPloVá 
leNka klodoVá 
zdeNa kolečkoVá 
JuraJ kollár 
VáclaV koPecký 
aleNa kotzmaNNoVá 
JIří koVaNda 
JIří kuděla 
marek kVetáN 
kw
maGdaleNa kwIatkowska 
VáclaV maGId 
oNdřeJ maleček 
staNo masár 
marek meduNa 
šárka mIkeskoVá 
moNoGramIsta t.d
mIchal moraVčík 
mIchal murIN 
JaN NáleVka 
IloNa Németh 
alIce NIkItINoVá 
adam NoVota 
 Nóra ružIčkoVá
 a maJa štefaNčíkoVá 

Jaromír NoVotNý 
štefaN PaPčo 
martIN PIaček 
daNIel PItíN 
mIra PodmaNIcká 
JIří Příhoda 
rafaNI
PaVla sceraNkoVá 
matěJ smetaNa 
Petr staNIcký 
olJa trIaška stefaNoVIč 
VáclaV stratIl 
robert šalaNda 
kateřINa šedá 
JaN šerých 
martIN šPIrec 
VeroNIka šramatyoVá 
mark ther 
JIří thýN
JaN turNer 
adam Vačkář 
mateJ Vakula 
JIří Valoch
tomáš VaNěk 
leNka VítkoVá 
daNIel Vlček
IVaN Vosecký 
rIchard wIesNer 
staNIslaV zámečNík 
martIN zet



a
hyNek alt

Narozen Born: 1976 Kutná Hora
studia Education:
Filmová a televizní fakulta Akademie 
múzických umění v Praze, (1995–2001)
State University of New York, New Paltz, 
US (2004–2006)

aleksaNdra VaJd

Narozena Born: 1971 Maribor, SL
studia Education:
Filmová a televizní fakulta Akademie 
múzických umění v Praze, (1996–2001)
State University of New York, New Paltz, 
US (2004–2006)
společně vystavují od Exhibitions since: 
2005
žijí a pracují Live and work: Praha, 
Lublaň, SL (AV)
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013
Menu, Drdova Gallery, Praha (AV)
Blind Spot, Dům umění, České Budějovice
2012
When I Will See You Again, Škuc Gallery, 
Lublaň, SL
Not Ready!, Galerie TIC, Brno
The Place from Where You Think, Fotograf 
Gallery, Praha
2011
You Can’t Change The Weather, etc. 
galerie, Praha
How the Other Half Lives, Galerie Jelení, 
Praha

Vystavené dílo Exhibited work:
Colorblind, 2012
digitální tisk, 60 × 40 cm
Colorblind, 2012
digital c-print, 60 × 40 cm 

JaN ambrůz

Narozen Born: 1956 Zlín 
studia Education: Vysoká škola umělecko 
průmyslová v Praze (1978–1984)
Vystavuje od Exhibitions since: 1987
žije a pracuje Lives and works: Šarovy
samostatné výstavy v letech 2011–2014 
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013
Něco, Galerie Kabinet T., Zlín
2012
Nic, Galerie pana Šťovíčka, Brno

Vystavené dílo Exhibited work:
Ráz krajiny, 2013–2014

různá dokumentace, variabilní rozměry
Nature of Landscape, 2013–2014
different documentation, dimensions 
variable

VasIl artamoNoV

Narozen Born: 1980 Moskva, RU
studia Education:
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 
(2000–2006)

alexey klyuykoV

Narozen Born: 1983 Moskva, RU
studia Education:
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 
(2004–2010)
společně vystavují od Exhibitions since: 
2005
žijí a pracují Live and work: Praha
samostatné výstavy v letech 2011–2014 
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013 
Bez názvu, Galerie výtvarného umění 
v Náchodě
AKVA, Berlínskej model, Praha 
Žánr, Galerie města Blanska
Poušť, Fotograf Gallery, Praha
2012
Materiální základ, SVIT, Praha
2011
Bezdrátové telegrafy? Budiž. Syfilis? 
Přejete–li si. Fotografie? Nemám nic proti. 
Film? Ať žije tma v sále. Válka? Hodně 
jsme se nasmáli. Telefon? Haló, ano. 
Mládí? Půvabné bílé vlasy, Galerie Fiducia, 
Ostrava
Zralost, Moravská galerie Brno
Socialism, Bohemian National Hall, New 
York, US
2076, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Vystavené dílo Exhibited work:
Zátiší s jablky, cihlami a rudou drapérií, 
2014,
olej, plátno, 70 × 90 cm
Still Life with Apples, Brick and Red 
Drapery, 2014, 
oil, canvas, 70 × 90 cm

b
adéla babaNoVá

Narozena Born: 1980 Praha
studia Education:
Akademie výtvarných umění v Praze 
(2000–2006)
Ecole Nationale Supérieure des Beaux–
Arts, Paříž, FR, stáž (2002)

Vystavuje od Exhibitions since: 2006
žije a pracuje Lives and works: Praha 
samostatné výstavy v letech 2011–2014 
Solo exhibitions between 2011–2014:
2014
Návrat do Adriaportu, GHMP, Colloredo–
Mansfeldský palác, Praha
Zahorian&Co Gallery, Bratislava
2013
Odkud spadla letuška? Galerie SPZ, Praha
2012
Ich hab hier eine Leiche, Jiri Svestka 
Gallery, Berlin, DE
2011
Potížistky, Galerie Jiří Švestka, Praha

Vystavené dílo Exhibited work:
Návrat do Adriaportu,2013
film, 14 minut
Return to Adriaport, 2013
film, 14 minutes

dalIbor bača

Narozen Born: 1973  Bratislava
studia Education:
Vysoká škola výtvarných umeni 
v Bratislave (1992–1998)
Akademie výtvarných umění v Praze, stáž 
(1996–1997)
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 
PL, stáž (1996–1997)
Vystavuje od Exhibitions since: 1997
žije a pracuje Lives and works: Praha, 
Bratislava 
samostatné výstavy v letech 2011–2014 
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013
Hľadanie českého vlastenca pod čsl. 
vlajkou, veřejný prostor, nám. Jana 
Palacha, Praha
2011 
Doc. Judr. Robert Fico, Csc., MeetFactory, 
Praha
Akú cenu má Doc. Judr. Robert Fico, Csc., 
SPACE, Bratislava

Vystavené dílo Exhibited work:
Výroba vlajky Českej republiky na 
začiatku roku 1993, 2013
sádra, plech, video, 110 × 165 × 80 cm
Making of the Flag of the Czech Republic 
at the Start of 1993, 2013
plaster, sheet metal, video, 110 × 165 × 80 cm

márIa balážoVá

Narozena Born: 1956 Trnava
studia Education:
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 
(1978–1984)
Vystavuje od Exhibitions since: 1986
žije a pracuje Lives and works: Trnava
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samostatné výstavy v letech 2011–2014 
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013
Mužské a ženské obrazy, Galéria umenia, 
Nové Zámky
2011
Post–Geo, Liptovská galéria P. M. Bohúňa, 
Liptovský Mikuláš
Post–Geo–Text, (s B. Balážem), Slowakisches 
Institut, Berlin, DE

Vystavené dílo Exhibited work:
Chaos 7 — Teória symetrií 2, 2012
akryl, plátno, 135 × 200 cm
Chaos 7 — Theory of Symmetry 2, 2012
acrylic, canvas, 135 × 200 cm

cyrIl blažo

Narozen Born: 1970 Bratislava
studia Education:
Vysoká škola výtvarných umeni v Bratislave 
(1988–1994)

martIN kochaN

Narozen Born: 1981 v Trnave
studia Education:
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení 
technického v Brně (2008–2010)
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity 
(2002–2007)
společně vystavují od Exhibitions since: 
2010 
žijí a pracují Live and work: Bratislava 
(CB), Trnava 
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2012  
Cyril Blažo (hosť Martin Kochan): Skulptúry, 
amt _ project, Bratislava
Martin Kochan (host Cyril Blažo): 
Podobizny, Fotograf  Gallery, Praha 

Vystavené dílo Exhibited work:
Pán šmiklavky, 2013
animovaný gif, variabilní rozměry
Master of Slide, 2013
animated gif, dimensions variable

marko blažo

Narozen Born: 1972 Košice
studia Education:
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 
(1991–1998)
The Slippery Rock University, Pensylvania, 
US, stáž (1994)
Ecole Nationale des Beaux–Arts, Dijon, FR, 
stáž (1993)
Vystavuje od Exhibitions since: 1996
žije a pracuje Lives and works: Košice
samostatné výstavy v letech 2011–2014 

Solo exhibitions between 2011–2014:
2013
Ticho a pokoj, Nitrianská galéria, Nitra
Ticho a pokoj, Východoslovenská galéria 
Košice
2011
Vyskytuje sa, Štátna galéria v Banskej 
Bystrici

Vystavené dílo Exhibited work:
Nekonečná, 2012
akryl, plátno, 140 × 210 cm
Non Terminal, 2012
acrylic, canvas, 140 × 210 cm

kataríNa blažoVá

Narozena Born: 1945 Prešov
studia Education:
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 
(1965–1971)
Vystavuje od Exhibitions since: 1972
žije a pracuje Lives and works: Košice
samostatné výstavy v letech 2011–2014 
Solo exhibitions between 2011–2014:

Vystavené dílo Exhibited work:
Sloboda, láska, zabudnutie, 2012
akryl, plátno, 200 × 150 cm
Freedom, Love, Oblivion, 2012
acrylic, canvas, 200 × 150 cm

JaN boháč

Narozen Born: 1978 Brandýs nad Labem–
Stará Boleslav
studia Education:
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 
(2008 – dosud)
Vystavuje od Exhibitions since: 2012
žije a pracuje Lives and works: Praha
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2014
Věčný oheň, Smutný kuchař, Clona, 
Entrance Gallery, Praha

Vystavené dílo Exhibited work:
Harfa, 2014
dřevo, kov, 210 × 110 × 100 cm
Harp, 2014
wood, metal, 210 × 110 × 100 cm

Josef bolf

Narozen Born: 1971 Praha
studia Education:
Akademie výtvarných umění v Praze 
(1990–1998)
Kongsthögskolan, Stockholm, SE, stáž, 
(1995)

Akademie der Bildende Künst Stuttgart, 
DE, stáž (1996)
Vystavuje od Exhibitions since: 1994
žije a pracuje Lives and works: Praha
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2014
Forlorn Martyrs Pull A Mirror From The 
Abyss, galerie Dukan, Leipzig, DE
Odložené případy, Galerie Uffo, Trutnov, CZ
2013
Inventář před zmizením, Egon Schielle 
centrum, Český Krumlov
2012
Forlorn Martyrs Pull A Mirror From The 
Abyss, galerie Dukan hourdequin, Paris, FR
2011
Už Tě neuvidím, Galerie Na shledanou, 
Volyně
Nevyřešené případy, galerie Kaple, 
Valašské Meziříčí
Matt glass of double doors, Arthobler 
gallery, Porto, PT
Don’t Look Now, Jiří Švestka Gallery, Berlin, 
DE

Vystavené dílo Exhibited work:
S ušima, 2014
tuš, akvarel, papír, 32 × 24 cm
With the Ears, 2014
ink, watercolor, paper, 32 × 24 cm

fraser brocklehurst

Narozen Born: 1969 Worth Valley, Yorkshire, 
GB
studia Education:
Manchester Polytechnic, Manchester, GB 
(1989–1992) 
Vystavuje od Exhibitions since: 
žije a pracuje Lives and works: Praha 
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2014
Primalex Nights, Galerie Petr Novotný, 
Praha

Vystavené dílo Exhibited work:
In the Woods, 2013
kombinovaná technika, 200 × 250 cm
In the Woods, 2013
mixed media, 200 × 250 cm

Petr brožka

Narozen Born: 1974 České Budějovice
studia Education:
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení 
technického v Brně (1996–2002)
Vystavuje od Exhibitions since: 1996
žije a pracuje Lives and works: České 
Budějovice
samostatné výstavy v letech 2011–2014



Solo exhibitions between 2011–2014:
2012
Adam a Adam, Galerie Ferdinanda 
Baumanna, Praha 
2011
Pocta Bauhausu, Galerie V peněžence, 
Brno 

Vystavené dílo Exhibited work:
Polevik, 2014
akryl, plátno, 200 × 200 cm
Polevik, 2014
acrylic, canvas, 200 × 200 cm

c
fIlIP ceNek

Narozen Born: 1976 Jeseník
studia Education:
Filmová a televizní fakulta Akademie 
múzických umění v Praze, (2004–2008)
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení 
technického v Brně, (1994–2001, 2003)
Moholy–Nagy University of Arts and 
Design, Budapešť, HU, stáž (1999)
Vystavuje od Exhibitions since: 2000
žije a pracuje Lives and works: Brno
samostatné výstavy v letech 2011–2014 
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013
Kolotoč / Roundabout, (s T. Sochorovou), 
Futura, Praha
Spojovatelka, (jako host T. Sochorové), 
Galerie U Dobrého pastýře, Brno
Množina, (s T. Sochorovou), Galerie Kostka, 
MeetFactory, Fotograf Festival, Praha 
2012
Koberce, záclony: výhybka ( s I. Palackým), 
Galerie Školská 28, Praha
Filip Cenek & Josef Dabernig: Poetry in 
Stadiums, Fotograf Gallery, Praha
Překrývka / Overlay, Hunt Kastner 
Artworks, Praha
2011
Koberce, záclony (s I. Palackým), Galerie 
U Dobrého pastýře, Brno
Bez názvu (Vratké kino), Galerie 207, 
VŠUP, Praha

Vystavené dílo Exhibited work:
bez názvu, 2013–2014
instalace, série fotografií a zvuková 
nahrávka, variabilní rozměry
Untitled, 2013–2014
installation, series of photographs, audio, 
dimensions variable

č
PatrIk čabla

Narozen Born: 1977 Zlín
studia Education:
Akademie výtvarných umění v Praze 
(2004–2010)
Vystavuje od Exhibitions since: 1999
žije a pracuje Lives and works: Praha
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013
Pohár vítězů i poražených, galerie k.art.
on., Praha
2011
Příprava na přípravu, (s V. Litvanem 
a P. Humhalem), Entrance Gallery, Praha

Vystavené dílo Exhibited work:
Pohár vítězů i poražených, 2013
papírmaš, linoleum, 330 × 100 × 100 cm
Cup for Winners and Losers, 2013
papier–mâché, linoleum, 
330 × 100 × 100 cm

JIří čerNIcký

Narozen Born: 1966 Ústí nad Labem
studia Education:
Akademie výtvarných umění v Praze 
(1993–1997)
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 
(1990–1993)
Vystavuje od Exhibitions since: 1991
žije a pracuje Lives and works: Praha
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013
Dolby malba, Dvorak Sec Contemporary, 
Praha
Velké prádlo, (s M. Černickou), Galerie 
Budoart, Praha

Vystavené dílo Exhibited work:
Stav přitažlivého opovržení, 2012
kombinovaná technika, 100 × 300 × 10 cm
Status of Attractive Contempt, 2012
mixed media, 100 × 300 × 10 cm

d
Noam darom

Narozen Born: 1981 Jeruzalém
studia Education:
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 
(2006–2013)

Vystavuje od Exhibitions since: neuvedeno
žije a pracuje Lives and works: Praha
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013
Mezitím, Jinde, etc. galerie, Praha
2012
Exhibition in 3 acts (s C. Armstrongem), 
Alfred ve Dvoře, Praha
Situace 18, Galerie Pavilon, Praha

Vystavené dílo Exhibited work:
Velké kino, 2014
projekce v kině, plakáty, tisk, papír, 
100 × 70 cm
The Grand Cinema, 2014
projection in cinema, posters, printing, 
paper, 100 × 70 cm

aNNa daučíkoVá

Narozena Born: 1950 Bratislava
studia Education:
Vysoká škola výtvarných umeni 
v Bratislave (1972–1977)
Vystavuje od Exhibitions since: 1985
žije a pracuje Lives and works: Praha, 
Bratislava
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013
Anamnézy, Galerie TIC, Brno
2011
Old Matters, Stredoeurópsky dom 
fotografie, Bratislava

Vystavené dílo Exhibited work:
Portrét Anči Daučíkovej s cirkvou 
rímsko-katolickou (z cyklu Portét ženy 
s inštitúciou), 2011
video, 18 minut
Portrait of Anča Daučíková with the 
Roman Catholic Church
(from the series Portrait of Women with 
Institutions), 2011
video, 18 minutes

fraNtIšek demeter

Narozen Born: 1975 Trebišov
studia Education:
Vysoká škola výtvarných umení 
v Bratislave (1994–2000)
Vystavuje od Exhibitions since: 1998
žije a pracuje Lives and works: Bratislava
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2011
Sharing a room (s C. Bazant-Hegemarkem), 
Krokus Galéria, Bratislava

Vystavené dílo Exhibited work:
Bratrstvo, 2010–2012
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olej, plátno, papír, 200 × 250 cm
Brotherhood, 2010–2012
oil, canvas, paper, 200 × 250 cm

tomáš džadoň

Narozen Born: 1981 Poprad
studia Education:
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 
doktorandské studium (2008–2013)
Art Institute in Kankaanpää, FI, stáž (2006)
Akademie výtvarných umění v Praze 
(2002–2007)
Technická univerzita Koszalin, PL 
(1999–2001) 
Vystavuje od Exhibitions since: 2000
žije a pracuje Lives and works: Praha
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013
Sme ti na ťarchu, Galerie města Třince, 
Třinec
Pamätník ľudovej architektúry, realizace, 
Košice
2012
Deadline, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 
PL
Dotek (s J. Bolfem), Galerie Chodovská tvrz, 
Praha
2011
The Race, interim.projekte, Offenbach, DE 

Vystavené dílo Exhibited work:
Pamätník ľudovej architektury 2006–2013, 
2013
barevný tisk, 180 × 130 cm
Folk Architecture Monument, 2006–2013, 
2013
color print, 180 × 130 cm

g
romaN GaJdoš

Narozen Born: 1983 Trnava
studia Education:
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity 
v Trnave, doktorandské studium 
(2005–2010)
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení 
technického v Brně, stáž (2005–2007)
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity 
v Trnave (2001–2005)
Vystavuje od Exhibitions since: 2006
žije a pracuje Lives and works: Trnava
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2012
Zadná projekcia, Galéria mladých, 
Nitrianska galéria, Nitra

Vystavené dílo Exhibited work:
Control Tower, 2013
email, sprej, plátno, 220 × 195 cm
Control Tower, 2013
enamel paint, spray, canvas, 220 × 195 cm

VáclaV GIrsa

Narozen Born: 1969 Praha 
studia Education:
Akademie výtvarných umění v Praze 
(2001–2007)
Royal Academy of Art, The Hague, NL, stáž 
(2006) 
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 
stáž (2005) 
Vystavuje od Exhibitions since: 1998
žije a pracuje Lives and works: Praha
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2014
Václav Girsa, Galerie Alternativa, Oblastní 
galerie Vysočiny v Jihlavě
2013
Správci myšlenek, Make Up Gallery, Košice
Vašek a Vašek, (s V. Stratilem), Entrance 
Gallery, Praha
Stavba povolena, Galerie 207, VŠUP, Praha
Opravář zrcadel, Galerie bratří Špillarů, 
Muzeum Chodska v Domažlicích
Wirklich, Autocenter, Berlin, DE 
Ice On Staircase, Galerie výtvarného umění 
v Chebu 
Říkám vám, je to pravda, ale..., Galerie 
Kabinet T., Zlín 
Peklo pro Prahu 7, Berlínskej model, Praha 
2011
Heslo: Klín, Galerie Luxfer, Česká Skalice 
2011
If You Dare, Galerie Ferdinanda Baumanna, 
Praha 
Zjara, Galerie D9, České Budějovice 

Vystavené dílo Exhibited work:
Mark Ther, 2012
akryl, plátno, 200 × 150 cm
Mark Ther, 2012
acrylic, canvas, 200 × 150 cm

h
reNé hábl

Narozen Born: 1968 Uherské Hradiště
studia Education:
Akademie výtvarných umění v Praze 
(1988–1994)
Vystavuje od Exhibitions since: 1995
žije a pracuje Lives and works: Zlín
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:

2014 
Entente, Portal, Uherské Hradiště
Vlákno, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště
2013 
Meta–poloha malby, Galerie Jiřího Jílka, 
Šumperk
2012 
Laputa, Hvězdárna, Zlín
Clima, Galerie Magna, Ostrava
Micromegas, Galerie Ars, Brno
Micromegas II., Alternativa – kulturní 
institut Zlín
2011
Brio, Bauerova vila, Vrbasovo muzeum, 
Ždánice

Vystavené dílo Exhibited work:
Nemesis, 2012
akryl, plátno, 120 × 90 cm
Nemesis, 2012
acrylic, canvas, 120 × 90 cm

JIří haVlíček

Narozen Born: 1977 Brandýs nad Labem–
Stará Boleslav
studia Education:
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení 
technického v Brně (1998–2004)
Vystavuje od Exhibitions since: 1999
žije a pracuje Lives and works: Praha
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013
Žena za výlohou, Vitrína Deniska, Olomouc
High Time, City Surfer Office, Praha
Dvě fotografie a jedna žena, M.odla, Praha
2011
Věrná kopie, Galerie NF, Ústí nad Labem

Vystavené dílo Exhibited work:
bez názvu (z filmu Film týden), 2014
fotografie na zdi, variabilní rozměry
Untitled (from the film Week Movie), 2014
photograph on the wall, dimensions 
variable

VladImír haVlík

Narozen Born: 1959 Nové Město na Moravě
studia Education:
Univerzita Palackého v Olomouci 
(1978–1983)
Vystavuje od Exhibitions since: 1983
žije a pracuje Lives and works: Olomouc
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013 
Němý film, Galerie 207, Praha
Negativní film, Galerie Ferdinanda 
Baumanna, Praha
Vlasy, Kadeřnictví Kristýna Čáslavová, 
Fotofestival Uničov, Uničov



Reframed Records, amt _ project, 
Bratislava
2012 
Rodinné stříbro, Galerie Keller, Olomouc
Performer´s Biography, Galeria Zejście, 
Krakow, PL
2011
Vladimír Havlík (v rámci projektu Barbory 
Klímové), tranzitdisplay, Praha

Vystavené dílo Exhibited work:
Poslední pravdoláskař, 2011
záznam performance, variabilní rozměry
The Last Truth–Lover (from the series 
Winter Pieces), 2011
performance documentation, dimensions 
variable

martIN horák

Narozen Born: 1968 Olomouc
studia Education:
Filozofická fakulta Univerzity Palackého 
v Olomouci (1990–1995)
Vysoké učení technické v Brně (1986–1988)
Vystavuje od Exhibitions since: 1998
žije a pracuje Lives and works: Olomouc
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2012
Martin, Galerie 207, Praha
Kdybych byl někdo jiný, žil bych nějak 
jinak, Futura, Praha

Vystavené dílo Exhibited work:
MARTIN, 2012
glazovaná keramika, stříbro, 6 sošek, 
každá 30 × 15 × 15 cm
MARTIN, 2012
glazed ceramics, silver, 6 statues, each 
30 × 15 × 15 cm

tomáš hrůza

Narozen Born: 1979 Sušice
studia Education:
Fakulta umění a designu Univerzity J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem (2000–2008)
Faculty of Art, Design & Technology, 
University of Derby, Derby, GB, stáž 
(2006–2007)
Art Department, State University New 
York, Albany, US, stáž (2004)
Vystavuje od Exhibitions since: 2001
žije a pracuje Lives and works: Praha, 
Miřenice
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013
Digičibí / z wigwamu do wigwamu 
/ Z Pacheka do Pacheka /, Festival 
Endgame – Galerie K4, Praha
Emil ke mně přichází ve snu, Café Fra, 

Praha
V kostce (s K. Zochovou), Meet Factory, 
Galerie Kostka, Praha
Kouzlo smyslů, Galerie U Dobrého pastýře, 
Brno
2012
Hlavu vzhůru, Galerie Stožár, Praha
Letní Ambice, De–sign, Praha 
2011 
Se stromy, Galerie A.M. 180, Praha

Vystavené dílo Exhibited work:
bez názvu (z cyklu Way out), 2008–2013
fotografie, variabilní rozměry
Untitled (from the series Way out), 
2008–2013
photograph, dimensions variable

ch
VeNdula chaláNkoVá

Narozena Born: 1981 Přerov
studia Education:
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení 
technického v Brně (1999–2006)  
Akademie výtvarných umění v Praze, stáž 
(2001)    
Facultad de Bellas Artes de Cuenca, ES, 
stáž (2005)
Vystavuje od Exhibitions since: 1999
žije a pracuje Lives and works: Brno, 
Troubky
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2014 
Galerie Deska, Ústí nad Labem
2013
Nenaplněná ambice, Výloha s neklidem, 
galerie Zlevněnka, Brno
Okem jehly, Galerie Koridor, PF UJEP, Ústí 
nad Labem
Architecture, Cafe Steiner, Brno
Kavárna Švanda, Brno 
2012
3 billboardy s komiksy, Billboart Gallery 
Europe, Ústí nad Labem         
Komiksy na lince metra B, Artwall:Link, 
Praha
2011
Vendula Chalánková, Kavárna Slavie, 
Kroměříž
Výstava unikátní komixové série Cukr 
a počasí, Cross Club, Praha
Kávu si osladím o něco víc, Klub 29, 
Pardubice
Vendulka Chalánková+Radkin (s J. 
Radkem), Portál, Uherské Hradiště 
Koho Pán Bůh miluje, toho křížkem 
navštěvuje, (host Mák Hustoles), Galerie 
Půda, Jihlava
Oheň a kouř (s P. Richtrem), Sixty Stone 
Space, Brno

Z pohádky do pohádky, Moravská galerie 
v Brně

Vystavené dílo Exhibited work:
Série elektrospotřebičů, 2011–2012
akryl, stříbrný prach, plátno, 12 obrazů, 
rozměr instalace 182 × 272 cm
Electrical Appliances Series, 2011–2012
acrylic, silver dust, canvas, 12 paintings, 
installation dimensions 182 × 272 cm

j
ladIslaV Jezbera

Narozen Born: 1976 Hořice v Podkrkonoší
studia Education:
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení 
technického v Brně (1995–2001)
Vystavuje od Exhibitions since: 1996
žije a pracuje Lives and works: Lázně 
Bělohrad
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013
In situ, Galerie Jiří Putna, Brno 
Černočerně, Galerie Makráč, 
Makromolekulární ústav AV ČR, Praha
2012
Systém F, Galerie AMB, Sbor kněze 
Ambrože, Hradec Králové
Adheze – Transpozice, Studijní a vědecká 
knihovna, Hradec Králové
2011
Cargo, Die Aktualität des Schönen..., 
Liberec           

Vystavené dílo Exhibited work:
Transpozice, 2014
polystyren, ocelové vozíky, gumolana, 
6 ks, 130 × 110 × 520 cm
Transposition, 2014
polystyrene, steel trolleys, rubber ropes, 
6 pieces, 130 × 110 × 520 cm

K
mIchal kalhous

Narozen Born: 1967 Valašské Meziříčí
studia Education:
Přírodovědecká fakulta Univerzity 
Palackého v Olomouci (1985–1990)
Filozofická fakulta Univerzity Palackého 
v Olomouci (1990–1995)
Vystavuje od Exhibitions since: 1993
žije a pracuje Lives and works: Šternberk
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
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2013
My Father Is a Star, SVIT, Praha
2012
Dobrý den pane sousede, Galerie Caesar, 
Olomouc
Dobrý den pane sousede, Fokus Kafe, Ústí 
nad Labem
2011
Rýč, míč, klíč, Galerie Emila Filly, Ústí nad 
Labem

Vystavené dílo Exhibited work:
bez názvu
(ze souboru My Father Is a Star), 2011
fotografická zvětšenina na fomaspeed 
variant, 238 × 220 cm (6 fotografií 
78 × 108 cm)
Untitled
(from the series My Father Is a Star), 2011
fomaspeed variant photohraphic 
enlargement, 238 × 220 cm (6 photographs 
78 × 108 cm)

barbora kleINhamPloVá

Narozena Born: 1984 Liberec
studia Education:
Filmová a televizní fakulta Akademie 
múzických umění v Praze (2003–2008)
Akademie výtvarných umění v Praze 
(2008–2014)
Vystavuje od Exhibitions since:2008
žije a pracuje Lives and works: Praha
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013
Kružnice splývání, Fotograf Gallery, Praha
Neviditelná ruka, Galerie Dobrý den, Uničov  
2012
Míč je ztracen, Galerie 35m2, Praha
Úvahy v kruhu, Galerie Kostka, 
MeetFactory, Praha 
Dlouhé svítání (s J. Kovandou), I.D.A., Praha
Obrazem před zápasem (s M. Chocholou), 
Prádelna, Praha

Vystavené dílo Exhibited work:
Manifest spáčů (ve spolupráci s Terezou 
Stejskalovou), 2014
videoprojekce
Sleepers’ Manifesto (in collaboration with 
Tereza Stejskalová), 2014
video projection

leNka klodoVá

Narozena Born: 1969 Opava
studia Education:
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 
doktorandské studium (2002–2005)
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 
(1990–1997)
Vystavuje od Exhibitions since: 1994

žije a pracuje Lives and works: Praha
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013
Figurální tvorba, GAVU Cheb
Abeceda, etc. galerie, Praha
Stezka odvahy, Galerie Jáma 10, Ostrava
Deskové hry, Galerie Fiducia, Ostrava
Emotikony, Činoherní Studio, Ústí nad 
Labem
2012
Neviditelné tělo, Dům umění Opava
2011
Příběhy žen, Galerie Kaple, Valašské 
Meziříčí
Sociální potvora, Karlín Studios, Praha

Vystavené dílo Exhibited work:
Muži, 2013
sádra, světelný zdroj, 45 × 150 × 30 cm
Men, 2013
plaster, light, 45 × 150 × 30 cm

zdeNa kolečkoVá

Narozena Born: 1969 Ústí nad Labem
studia Education:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
(1988–1994)
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 
(1993–1996)   
Vystavuje od Exhibitions since: 1992
žije a pracuje Lives and works: Ústí nad 
Labem
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2014
Jedním dechem, Galeria Arsenal Bialystok, 
PL
2013
Lyrická mezihra, Dům umění města Brna

Vystavené dílo Exhibited work:
Paradoxy německé kuchyně, 2011
c–print, 2 kusy, 90 × 120 cm
The German Kitchen Paradoxes, 2011
c–print, 2 pcs, 90 × 120 cm

JuraJ kollár

Narozen Born: 1981 Nitra
studia Education:
Akademie výtvarných umění v Praze 
(2003–2005)
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 
(1999–2003)
Vystavuje od Exhibitions since:  2001
žije a pracuje Lives and works: Bratislava, 
Paříž
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013 
La présence est le souffle qui touche la 

grille, Victoria´s Gallery, Paříž, FR
2012 
October 30 – December 01, Zahorian&co 
Gallery, Bratislava
Bratislava–Paris–Bratislava, Francúzsky 
inštitút, Bratislava

Vystavené dílo Exhibited work:
Voliaca matka, 2012
olej, plátno, 230 × 170 cm
Voting Mother, 2012
oil, canvas, 230 × 170 cm
Courtesy: Zahorian&co Gallery, Bratislava

VáclaV koPecký

Narozen Born: 1983 Praha
studia Education:
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 
doktorandské studium (2013–dosud)
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 
(2010–2012)
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem (2006–2010)
Vystavuje od Exhibitions since: 2008
žije a pracuje Lives and works: Praha
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2014
Hotel Zenit, galerie Buňka, Ústí nad Labem
2013 
Hotel Zenit – Zpětná vlna, Galerie Kabinet, 
Galerie TIC, Brno
2012
Hotel Zenit, Drdova Gallery, Praha
Still Life, the30gallery, Festival Fotograf, 
Praha
Neon (s J. Thýnem), Galerie Na shledanou, 
Volyně
Hotel Zenit,  Galerie 35m2, Praha
2011
Slábnoucí světlo, sílící stín (s P. Baňkou), 
Entrance Gallery, Praha
„bez názvu”, Fotograf Gallery, Praha
Invisible Cube, galerie M.odla, Praha

Vystavené dílo Exhibited work:
Zpětná vlna (z cyklu Hotel Zenit), 2013–2014
černobílá fotografie, 34 × 29,5 cm
Reverse Wave (from the series Zenit Hotel), 
2013–2014
b/w photograph, 34 × 29,5 cm

aleNa kotzmaNNoVá

Narozena Born: 1974 Praha
studia Education:
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická 
fakulta, doktorandské studium (2009–2014) 
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 
(1992–1998)
Vystavuje od Exhibitions since: 1994
žije a pracuje Lives and works: Praha



samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2014 Ship, ship, slip and drip, (s W. 
Huntem), Hunt Kastner Artworks, Praha
2013 DDMMYY, Galerie Plataforma 
Revólver, Lisabon, PT 
2012
Pobřežní hlídka, Verdikt, Fotograf festival, 
Praha
Tisíciúhelník, (s J. Šerých), Mem, Brno 
2011
Velryba má srdce velké jako osobní 
automobil, (s D. Böhmem), Fotograf 
Gallery, Praha

Vystavené dílo Exhibited work:
Undated, 2009/2011
černobílá fotografie se žlutým okrajem 
(lambda print), různé rozměry
Undated, 2009/2011
b/w photograph with yelow edge 
(lambda print), dimensions variable

JIří koVaNda

Narozen Born: 1953 Praha
studia Education:
autodidakt
Vystavuje od Exhibitions since: 1976
žije a pracuje Lives and works: Praha
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2014
Ještě jsem tam nebyl, Dům umění města 
Brna 
2013
Netopýři, Bistro 8, Praha
Krobath, Vídeň, AT
Osm soch a jedna žena, SVIT, Praha
Sto pozvánek, Galerie Petr Novotný, Praha
Hanging Sleeves, Hiding Hands, (s E. 
Koťátkovou), Krobath, Vídeň, AT
Je to na vás, Galerie Luxfer, Česká Skalice
I Haven’t Been Here Yet, Contemporary 
Museum, Wroclaw, PL 
2012
Pizza na stropě (nebe na zemi), Galerie 
Buňka, Ústí nad Labem 
Co budeme dělat? (se studenty ateliéru 
Performance FUD UJEP), Galerie 1. patro, 
Praha 
Žihadlo, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
Dlouhé svítání (s B. Kleinhamplovou), I.D.A., 
Praha 
xxx, Galeria Arsenal, Białystok, PL 
Two Golden Rings, Museo Reina Sofia, 
Palacio de Cristal, Madrid, ES
In Front of the Museum at Four?, gb 
agency, Paříž, FR 
Somewhere Between the Beach and the 
Highway, Espacio de Arte Contempráneo, 
Montevideo, UY
2011
Katalog, Galerie výtvarného umění 
v Chebu

Wait, Please, She Will Come, gb agency, 
Paříž, FR
Bob Dylan, Bob Dylan, Boba Dylana (s N. 
Beier a M. Lund), DOX, Praha 
35 let 7000 kilometrů (s L. Hladíkem), 
SVIT, Praha 
The Nervous Systém (se Z. Baladránem), 
Kunstverein, Milano, IT

Vystavené dílo Exhibited work:
Jednou nebo dvakrát, 2013
kombinovaná technika, 26,7 × 20,7 cm
Once or Two Times, 2013
mixed media, 26,7 × 20,7 cm

JIří kuděla

Narozen Born: 1976 Zlín
studia Education:
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení 
technického v Brně (1995–2002)
Vystavuje od Exhibitions since: 1996
žije a pracuje Lives and works: Ostrava
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013
Camping, Galerie gymnázia PORG, 
Ostrava
2012
Kam sním?, Galerie Langův dům, 
Frýdek-Místek
Anonymous, Výstavní síň Sokolská 26, 
Ostrava
2011
Hlavy, Galerie Beseda, Hukvaldy

Vystavené dílo Exhibited work:
Klaun, 2013
akryl, sprej, plátno, 160 × 200 cm
Clown, 2013
acrylic, spray, canvas, 160 × 200 cm

marek kVetaN

Narozen Born: 1976 Bratislav
studia Education:
Vysoká škola výtvarných umení 
v Bratislave (1995–1999)
Vystavuje od Exhibitions since: 1997
žije a pracuje Lives and works: Bratislava
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013
Marek Kvetan – Informator, 
Východoslovenská galéria, Košice
2012  
In–formátor, Meet Factory, Galerie Kostka, 
Praha
Marek Kvetan,  Galéria města Bratislavy, 
Mirbachov palác, Bratislava
In–formátor, Galérie U Dobrého pastýře, 
Galerie TIC, Brno
2011  

To je Mr. BRA, Galéria Faica, Bratislava

Vystavené dílo Exhibited work:
Vertikála, 2012
židle, 350 × 80 × 80 cm
Vertical, 2012
chairs, 350 × 80 × 80 cm

kw, Q: (c/o IGor 
korPaczewskI)

Narozen Born: 1959 Praha
studia Education:
Akademie výtvarných umění v Praze 
(1983–1989)
Vystavuje od Exhibitions since: 1989
žije a pracuje Lives and works: Praha
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013 
KW Ghosts, Drdova Gallery, Praha 
KW Soukromá apokalypsa (Tematické 
retro), Galerie Montmartre, Praha
2011 
Q: Kim, Galerie SPZ, Praha

Vystavené dílo Exhibited work:
Za bílého dne (série GHOSTS), 2013
akryl, plátno, 150 × 100 cm
In Broad Daylight (the GHOSTS series), 
2013
acrylic, canvas, 150 × 100 cm

m
maGdaleNa
NatalIa kwIatkowska

Narozena Born: 1978 Koszalin, PL
studia Education:
Akademie výtvarných umění v Praze 
(2001–2007), doktorandské studium (od 
2011)
Politechnika Koszalińska, Koszalin, PL 
(1997–2001)
Vystavuje od Exhibitions since: 2001
žije a pracuje Lives and works: Praha
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013
Dvě slepé baby (s E. Jiřičkou), etc. galerie, 
Praha

Vystavené dílo Exhibited work:
Víc o nás dětech Absurdlandu, 2012–2014
audio kniha
More about Us, Children of Absurdland, 
2012–2014
audio book
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VáclaV maGId

Narozen Born: 1979 Sankt Petěrburg, RU
studia Education:
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
v Praze (2008–2013), doktorandské studium 
(od 2013)
Fakulta humanitních studií Univerzity 
Karlovy v Praze (2001–2006)
Vystavuje od Exhibitions since: 2001
žije a pracuje Lives and works: Praha
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013
Solidaire/solitaire, Galerie Mladých, Galerie 
TIC, Brno
Z tajných složek estetické výchovy, Galerie 
Kostka, MeetFactory, Praha
2012
Souřadnice, Atrium Pražákova paláce, 
Moravská galerie v Brně, Brno
28 dnů a pár večerů, Entrance Gallery, 
Praha

Vystavené dílo Exhibited work:
Leopard, lev, vlčice a medvídek, 2014
xerox, variabilní rozměry
Leopard, Lion, She–wolf and Little Bear, 
2014
xerox, dimensions variable

oNdřeJ maleček

Narozen Born: 1977 Praha
studia Education:
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 
(2000–2006)
Vysoká škola výtvarných umění v Aténách, 
GR, stáž (2005)
Divadelní fakulta Akademie múzických 
umění v Praze (1997–2001) 
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 
v Praze (1996–1997)
Vystavuje od Exhibitions since: 2000
žije a pracuje Lives and works: Chýně, 
Úhonice
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2014
Podmořské pralesy se ani nezachvěly, 
Galerie Ferdinanda Baumanna, Praha
2013
Jeskyně, Galerie Fenester, Praha
V zahradě, Galerie Dům, Broumov
Mýtina času, Lidická galerie, Památník 
Lidice
2012 
Vzpomínka, Café Jednorožec, Klatovy
In Natura, Galerie výtvarného umění 
v Chebu
Křišťál, Berlinskej model, Praha
2011
Druhý břeh, Galerie Dole, Ostrava
Obrazy, Raiffeisenbank, Praha

Vystavené dílo Exhibited work:
Úhonice, 2012
akryl, plátno, 170 × 140 cm
Úhonice, 2012
acrylic, canvas, 170 × 140 cm

staNo masár

Narozen Born: 1971 Bratislava
studia Education:
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 
doktorandské studium (2009–2012)
Thames Valley University, Londýn, GB, stáž 
(1994)
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského 
v Bratislave (1991–1996)
Vystavuje od Exhibitions since: 1999
žije a pracuje Lives and works: Bratislava
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013
O umení, Dom umenia, Bratislava
Po umení, Galéria Vartai, Vilnius, LT
2012 
MoMA Space & Tate Modern Corner, Freies 
Museum, Berlin, DE 
Neznesiteľná všednosť bytia, Galéria 
Slovenského inštitútu, Praha  
Zblúdilé umenie, Galéria Medium, 
Bratislava
2011 
Art Collection, Kulturpark, Košice

Vystavené dílo Exhibited work:
Socha, 2013
víko přepravní bedny, dřevo, barva, 
variabilní rozměry
Sculpture, 2013
top of the transport box, wood, paint, 
dimensions variable

marek meduNa

Narozen Born: 1973 Praha
studia Education:
Akademie výtvarných umění v Praze 
(1999–2005)
Vystavuje od Exhibitions since: 1999
žije a pracuje Lives and works: Praha
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2014 
Všechno bylo zdarma, SVIT, Praha
2013 
Berg (s R. Langerem), Komunikační centrum 
Školská 28, Praha
Bakala, Galerie města Třince, Třinec
Mezi zloději psů, Fait Gallery, Brno
2012 
Galapagos/Germinal, galeria Stereo, 
Poznaň, PL
Stopa v blátě, galerie SPZ, Praha
2011

Marek Meduna (s A. Wolffem), SVIT, Praha

Vystavené dílo Exhibited work:
Křížem krážem, křížem krážem, 2013
olej, plátno, 200 × 140 cm
Criss Cross, Criss Cross, 2013
oil, canvas, 200 × 140 cm

šárka mIkeskoVá

Narozena Born: 1977 Opava
studia Education:
Ostravská univerzita v Ostravě (1996–2001)
Vystavuje od Exhibitions since: 2000
žije a pracuje Lives and works: Ostrava
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2014
MIZZINA, galerie Rubrum, Ostrava

Vystavené dílo Exhibited work:
Ostravica, 2014
železo, sklo, 120 × 120 × 120 cm
Ostravica, 2014
iron, glass, 120 × 120 × 120 cm

moNoGramIsta t.d

Narozen Born: 1947 Výčapy–Opatovce
studia Education:
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 
(1966–1972)
Vystavuje od Exhibitions since: 1970
žije a pracuje Lives and works: Bratislava, 
Brno
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2012 
Sedemnastdvadsatšest a devat banalit, 
Roman Fecik gallery, Bratislava
2011 
Nie som autor, som metafora, SOGA, 
Bratislava 
Nezabudni sa obzriet, Krajská galerie 
výtvarného umění, Zlín 
RePartitury, Památnik Leoše Janáčka, Brno
Maš na mín (s T. Džadoněm), Galéria Jána 
Koniarka, Trnava 

Vystavené dílo Exhibited work:
Sedemnásťdvadsaťšesť (jednu celú minútu 
ukazuje presný čas, ostatné minúty dňa, 
približné umenie), 2012
akryl, plátno, 250 × 185 cm
Seventeentwentysix (It Shows the Exact 
Time For One Whole Minute,
Other Minutes of a Day, Approximate Art), 
2012
acrylic, canvas, 250 × 185 cm



mIchal moraVčík

Narozen Born: 1974 Bratislava
studia Education:
Vysoká škola výtvarných umení 
v Bratislave (1992–1998)
Vystavuje od Exhibitions since: 1992
žije a pracuje Lives and works: Bratislava
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013 
?/ If You Don’t Need it? Projekt SPACES, 
Asociatia Oberliht, Kišiněv, MD
2012
Alexander hrdina, Make Up gallery, Košice
2011
Glajchszaltung, Laboratorium sztuki, 
Wozownia Art Gallery, Toruń, PL

Vystavené dílo Exhibited work:
One Day Heroes, 2014
akce, Zlín
One Day Heroes, 2014
event, Zlín

mIchal muríN

Narozen Born: 1963 Prešov
studia Education:
Vysoká škola výtvarných umení 
v Bratislave, doktorandské studium 
(2001–2003)
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení 
technického v Brně (1999–2001)
Vystavuje od Exhibitions since: 1991
žije a pracuje Lives and works: Bratislava

Vystavené dílo Exhibited work:
Napriek všetkému, drahí priatelia…, 
2011/2014
instalace, kombinovaná technika (3 tisky, 
70 × 100 cm, video,
mramorová deska, cca 40 × 30 cm), detail 
instalace
In Spite of Everything, Dear Friends…, 
2011/2014
installation, mixed media (3 prints, 
70 × 100 cm, video,
marble panel, ca. 40 × 30 cm), installation 
detail

n
JaN NáleVka

Narozen Born: 1976 Jablonec nad Nisou
studia Education:
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení 
technického v Brně (1994–2000)
Vystavuje od Exhibitions since: 1995
žije a pracuje Lives and works: Praha

samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013
Jak jsem již dříve podotkla, Drdova 
Gallery, Praha 
AAAA (s P. Herotovou), Galerie 35m2, 
Praha 
Myšlenky moderních sochařů, Galerie 
Ferdinanda Baumanna, Praha 
Prací samočinných strojů k volnému času…, 
Die Aktualität des Schönen..., Liberec 
2011
The Same, The Similar (se S. Appelt), 
Galerie Stadtpark, Krems, AT 
., Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava 
Jiné pokoje, jiné hlasy, Make Up gallery, 
Košice

Vystavené dílo Exhibited work:
., 2011
karton, kresba modrou propiskou, 3 kusy, 
170 × 150 cm
., 2011
cardboard, blue ballpoint drawing, 3 
pieces, 170 × 150 cm

IloNa Németh

Narozena Born: 1963 Dunajská Streda
studia Education:
Hungarian Academy of Fine Arts, (DLA), 
Budapest, HU(2000–2006)  
Hungarian College of Applied Art, 
Budapest, HU (1986–1981)
Vystavuje od Exhibitions since: 1990
žije a pracuje Lives and works: Dunajska 
Streda, Bratislava, Budapest, HU
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013 
The Harpoon Project. Site specific for 
New Bedford, The University Art Gallery, 
University of Massachusetts Dartmouth, 
New Bedford, US
Ilona Németh, Galéria HIT, Bratislava
PAX/NEXUS/SALVUS, Gallery SPACE, 
Bratislava
2012
Ilona Németh: Priestor identity, 
Východoslovenská galéria Košice
Identita prostoru, Dům umění města Brna
Master and disciple 4 (s J. Vargou), 
MAGMA Contemporary Art Space, Sfântu 
Gheorghe, RO
Monuments, 5B Gallery, Târgu Mures, RO
Ilona Németh, Slovenský inštitút, Praha
2011
Dilemma, Ernst Múzeum, Budapest, HU

Vystavené dílo Exhibited work:
Retour (ve spolupráci s Jonathanom 
Ravaszom), 2013
objekt, 30 pohlednic, plakát, 
80 × 35 × 35 cm
Retour (in collaboration with Jonathan 

Ravasz), 2013
object, 30 postcards, poster, 
80 × 35 × 35 cm 

alIce NIkItINoVá

Narozena Born: 1979 Žatec
studia Education:
Akademie výtvarných umění v Praze 
(1998–2004)
Vystavuje od Exhibitions since: 2002
žije a pracuje Lives and works: Praha
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2014 
Od věci, Galerie výtvarného umění 
v Chebu
2013
Dírky a půlky, SVIT, Praha
2012
Tetris, Gallery HIT, Bratislava
Na kraji, Galerie výtvarného umění 
v Náchodě
Dvojdřez (s J. Turnerem), galerie 
Chodovská tvrz, Praha 
Závadové osoby, M.odla, Praha 
2011 
Relatively unimportant features, galerie 
Juliette Jongma, Amsterdam, NL
Galerie 207, Praha
Billytown, Old School (s L. Nimcovou), Den 
Haag, NL
Maličkosti, Galerie Dole, Ostrava
Foto–výstava, Galerie Jáma 10, Ostrava 

Vystavené dílo Exhibited work:
Tetris 1, 2012
olej, plátno, 180 × 110 cm
Tetris 1, 2012
oil, canvas, 180 × 110 cm 

adam NoVota

Narozen Born: 1984 Bratislava
studia Education:
Vysoká škola výtvarných umení 
v Bratislave (2008)
žije a pracuje Lives and works: Bratislava
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013
Corpus alienum: Intervencia do verejného 
priestoru. (s M. Štefančíkovou 
a N. Ružičkovou),Pisztoryho palác, 
Bratislava
2012
Odpoveď na základnú otázku života, 
vesmíru a vôbec (s M. Piačkom), Galéria 
Hit, 
Bratislava
Laboratórium spektrálno–personálnej 
analýzy, Ateliéry Tranzit, Bratislava
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maJa štefaNčíkoVá

Narozena Born: 1978 Bratislava
studia Education:
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 
(2000–2007), doktorandské studium (2011)
Trnavská univerzita v Trnave (1998–2000)
žije a pracuje Lives and works: Bratislava
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2014
Vanitas – intervencia do verejného 
priestoru. (s N. Ružičkovou), Pisztoryho 
palác, Bratislava
2013
Corpus alienum: Intervencia do verejného 
priestoru. (s N. Ružičkovou a A. Novotom), 
Pisztoryho palác, Bratislava
2011 
Error Stage v 5 vrstvách, HotDock Gallery 
(s L. Klimešovou), Bratislava 

Nóra ružIčkoVá

Narozena Born: 1977 Bratislava
studia Education:
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 
(1996–2002), doktorandské studium 
(2002–2005)
Filozofická fakulta Univerzity Komenského 
v Bratislave (1995–1998)
Vystavuje od Exhibitions since: 2001
žije a pracuje Lives and works: Bratislava
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2014
Vanitas – intervencia do verejného 
priestoru (s M. Štefančíkovou), Pisztoryho 
palác, Bratislava
2013
Cvičná uměnověda (s M. Mlynárčikovou), 
Galerie Kabinet, Galerie TIC, Brno
Corpus alienum: Intervencia do verejného 
priestoru (s M. Štefančíkovou
a A. Novotom), Pisztoryho palác, Bratislava
2012
Z druhej ruky (s M. Mlynárčikovou), 
Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica

Vystavené dílo Exhibited work:
Corpus alienum, 2013
polychromovaná sádra, zvuková aparatura, 
210 × 100 × 100 cm
Corpus Alienum, 2013
polychromed plaster, sound equipment, 
210 × 100 × 100 cm

Jaromír NoVotNý

Narozen Born: 1974 Český Brod
studia Education:
Akademie výtvarných umění v Praze 
(1993–1999)
Vystavuje od Exhibitions since: 1996
žije a pracuje Lives and works: Břežany II

samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2014
Elevation, Geukens & De Vil, Antwerpen, BE
Introdukce, Akademický kostel Nejsv. 
Salvátora, Praha
2013
Key, LWZ Projekte, Wien, AT
#11, Galerie Na shledanou, Volyně
Guiding Lines, Hunt Kastner, Praha
2012
Viditelné formáty, Staroměstská radnice, 
GHMP, Praha
Gemälde, Kolumba (Kunstmuseum des 
Erzbistums Köln), Köln, DE
2011
Černá (s O. Vášou), Galerie SPZ, Praha 
Light Black, Geukens & De Vil, Knokke, BE

Vystavené dílo Exhibited work:
Černá #30, 2012
akryl, plátno, 200 × 203 cm
Black #30, 2012
acrylic, canvas, 200 × 203 cm

p
štefaN PaPčo

Narozen Born: 1983 Ružomberok
studia Education:
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 
(2001–2007)
Vystavuje od Exhibitions since: 2006
žije a pracuje Lives and works: Bratislava
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013
YIA Art Fair #03, (reprezentovaný 
Zahorian&co Gallery, Bratislava), Paříž, FR
Všetky dobré veci smerujú k jednému bodu, 
Zahorian&co Gallery, Bratislava
2012 
Skála, Galerie Die Aktualität des Schönen…
,Liberec
Moréna, Slovenský inštitút, Praha

Vystavené dílo Exhibited work:
Šmíďák, 2012
dřevo, 240 × 90 × 90 cm
Šmíďák, 2012
wood, 240 × 90 × 90 cm
Courtesy: Zahorian&co Gallery, Bratislava

martIN PIáček

Narozen Born: 1972 Bratislava
studia Education:
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 
(1994–2000)
Vystavuje od Exhibitions since: 2000

žije a pracuje Lives and works: Bratislava
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2012
Odpoveď na základnú otázku.. (s A. 
Novotom), Galéria HIT, Bratislava
Nesamozrejmý syn, Stredoslovenská galéria, 
Banská Bystrica
2011
Hanba i hrd, Galéria ± 0,0, Žilina

Vystavené dílo Exhibited work:
Hranica, 2011
videozáznam, 12 minut
The Border, 2011
video documentation, 12 minutes

daNIel PItíN

Narozen Born: 1977 Praha
studia Education:
Akademie výtvarných umění v Praze 
(1994–2002)
Vystavuje od Exhibitions since: 1997
žije a pracuje Lives and works: Praha
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013 
Traps,  Charim galerie, Vídeň, AT
2012 
Cover Story, BMOCA, Boulder, US 
Kunstwerke, Hunt Kastner Artworks, Praha
Daniel Pitín, Nicodime Gallery, Los Angeles, 
US
2011
Garrison’s Landing, HVCCA, Hudson Valley 
Center for Contemporary Art, Peekskill, 
NY, US

Vystavené dílo Exhibited work:
Kubistická krajina 2, 2013
olej, akryl, lepený papír, plátno, 170 × 210 cm
Cubistic Landscape 2, 2013
oil, acrylic, glued paper, canvas, 170 × 210 cm

mIra PodmaNIcká

Narozena Born: 1981 Ružomberok
studia Education:
Vysoká škola výtvarných umění v Bratislave 
(1999–2006), doktorandské studium 
(2006–2011)
Académie Royal des Beaux–Arts de 
Bruxelles, BE, stáž (2008–2009)
Vystavuje od Exhibitions since: 2001
žije a pracuje Lives and works: Bratislava
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2014
Herbáre, Galéria Magna, Piešťany
2013
Sleep, Galéria X, Bratislava
2012



Mikro–inštalácie, Bunker, Nitrianska 
Galéria, Nitra
BBB, Galéria ČIN ČIN, Bratislava
2011 
Biela pamäť, HotDock, Bratislava
PrieSTORY, Galéria 23 Percent, Bratislava

Vystavené dílo Exhibited work:
Byt č. 7, 2014
textil, výšivka, cca 150 × 120 × 100 cm
Flat No. 7, 2014
textiles, embroidery, ca. 150 × 120 × 100 cm

JIří Příhoda

Narozen Born: 1966 Jihlava
studia Education:
Akademie výtvarných umění v Praze 
(1990–1996)
Vystavuje od Exhibitions since: 1992
žije a pracuje Lives and works: Praha, 
Austin,US
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013
Die Aktualität des Schönen..., Liberec
Městská galerie, Litomyšl
Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
Galerie Křehký, Praha

Vystavené dílo Exhibited work:
Interiér III. (Cela III.), 2013
kombinovaná technika, 420 × 387 × 255 cm
Interior III. (Cell III.), 2013
mixed media, 420 × 387 × 255 cm 

r
rafaNI

Vznik Established: 2000 Praha
současní členové Current members:  
Zuzana Blochová (1979 Praha)
Jiří Franta (1978 Praha)
David Kořínek (1970 Brno)
Marek Meduna (1973 Praha)
Luděk Rathouský (1975 Broumov)
Vystavují od Exhibitions since: 2000
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013
O rownosci, BWA Awantgarda, Wroclaw, 
PL
O novém, Galerie 207, Praha
2012
Dech, Dům umění města Brna
2011
Ldshůa–.–.,–.,–.,,()ú)úpdsd5254dss***::::: 
(s M. Therem), Galerie Zdeňka Sklenáře, 
Praha

Vystavené dílo Exhibited work:
Idea, 2014
HD video, 00:03:10
Idea, 2014
HD video, 00:03:10

s
PaVla sceraNkoVá

Narozena Born: 1980 Košice
studia Education:
Akademie výtvarných umění v Praze 
(2000–2006), doktorandské studium 
(2008–2011)
Vystavuje od Exhibitions since: 2001
žije a pracuje Lives and works: Praha
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013  
Souhvězdí, Moravská galerie v Brně
Výročí (s D. Zahoranským), Galerie 35m2, 
Praha 
Žena na měsíci, GHMP, Praha, 
2012 
Chybějící kapitola, Drdova Gallery, Praha
Zelené album, Galerie OFF/FORMAT, Brno
2011 
Nahlas, Galéria Cypriána Majerníka, 
Bratislava
Zpráva z neokortexu, Dům U Zlatého 
prstenu, GHMP, Praha

Vystavené dílo Exhibited work:
První žena, 2013
ocel, šatní skříň, 230 × 70 × 100 cm
First Woman, 2013
iron, wardrobe, 230 × 70 × 100 cm

matěJ smetaNa

Narozen Born: 1980 Praha
studia Education:  
Akademie výtvarných umění v Praze, 
doktorandské studium (2008–2011)
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení 
technického v Brně (2001–2007)
Vystavuje od Exhibitions since: 2003
žije a pracuje Lives and works: Praha 
a Bratislava
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013
Motýli v břiše, (s T. Uhnákem), Komunikační 
prostor Školská 28, Praha
Taylorismus, Die Aktualität des Schönen..., 
Liberec
2012 
Skoro jasno, (s T. Kabůrkovou), amt _ 
project, Bratislava
Libretto, (s T. Javůrkem), Galerie 

OFF/FORMAT, Brno
Co objekty chtějí?, (s P. Stercem), Galerie 
Kostka, MeetFactory, Praha
Poslední malíř, Galerie města Blanska
2011 
Předělávky, (s M. Štindlovou a K. 
Břicháčkovou), Galerie Mladých, Galerie 
TIC, Brno 
Antika II., Galerie Školská 28, Šedý pokoj, 
Praha
Unavená radost, Dům u Zlatého prstenu, 
GHMP, Praha 
Spíš venku než uvnitř, (s F. Smetanou), 
galerie D9, České Budějovice 
Jarní úklid, Galerie 207, Praha 
Matěj Smetana, SVIT, Praha 

Vystavené dílo Exhibited work:
Pád Louvru, 2014
vektorová kresba, digitální tisk, variabilní 
rozměry
Fall of Louvre, 2014
vector drawing, digital print, dimensions 
variable

Petr staNIcký

Narozen Born: 1975 Přílepy
studia Education:
New York Academy of Art, US, 
postgraduální studium (2005–2007)
Rhode Island School of Design, US, stáž 
(1998–1999)
Edinburgh College of Art, GB, stáž (1997)
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 
(1993–2000)
Vystavuje od Exhibitions since: 1994
žije a pracuje Lives and works: Praha, 
Zlín
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013  
Traces, Galerie Beseda, Ostrava 
3 solo shows, Het Glazen Huis Lommel, BE
V prostoru, Galerie Nova, Bratislava
2012  
Escape – definice figury a místa, Klášterní 
kostel sv. Antonína Paduánského, Sokolov
Zlín # 32, Galerie Kabinet T., Zlín
2011 
Za hranou, Brno Gallery CZ, Brno

Vystavené dílo Exhibited work:
#25, 2014
kov, sklo, 260 × 220 × 170 cm
#25, 2014
metal, glass, 260 × 220 × 170 cm

olJa trIaška stefaNoVIć

Narozena Born: 1978 Novi Sad, RS
studia Education:
Vysoká škola výtvarných umení 
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v Bratislave  (2000–2007)
Vystavuje od Exhibitions since: 2000
žije a pracuje Lives and works: Bratislava
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2014 
Štafeta Mladosti, Mesiac fotografie 
Bratislava
Krajina v ktorej sa da žit’, Galéria mladých, 
Nitrianska galéria, Nitra
This Could Be a Place for Nice Life, Likovni 
salon, SULUV, Novi Sad, RS
2013
This Could Be a Place for Nice Life, Design 
Factory, Bratislava
2012 
Totalitarian architecture in Slovakia, 
USTARCH, Bratislava
2011
Warnings from the Stage, Stredoeurópsky 
dom fotografie, Bratislava
Anatómia priestoru, Liptovská galéria P. M. 
Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
Diery, Max Klinger Gallera, Bratislava

Vystavené dílo Exhibited work:
This Could Be a Place for Nice Life, 2013
digitální tisk, variabilní rozměry
This Could Be a Place for Nice Life, 2013
digital print, dimensions variable

VáclaV stratIl

Narozen Born: 1950 Olomouc
studia Education:
Filozofická fakulta Univerzity Palackého 
v Olomouci (1970–1976)
Vystavuje od Exhibitions since: 1975
žije a pracuje Lives and works: Brno
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013
Otevřený kruh, (s M. Helánem), Galerie 
sam83, Česká Bříza
Vašek a Vašek, (s V. Girsou), Entrance 
Gallery, Praha
Václav Stratil & Panáčik, Mrdat, Drdova 
Gallery, Praha
Monastic patient, (1991–1994), amt _ project, 
Bratislava
25 miliónů čar, (s P. Strouhalem a M. 
Vongrejem), Galerie města Blanska
2012
Moon art, (s M. Číhaem), Café V lese, Praha
Václav Stratil. 66 prací, Dům umění, České 
Budějovice
Neometachaos – Neometatelepatie, amt _ 
project, Bratislava
2011
Kresby, Galerie Pex, Letovice
Spolu, (s J. Šrámkem), Galerie ART, Brno
Zase spolu (s . Šrámkem), Galerie 3x3, Malé 
divadlo Františka Xavera Šaldy, Liberec
Zlatá kolekce, Galerie Jelení, Praha

Vystavené dílo Exhibited work:
Boží slza, 2011
olej, plátno, 150 × 85 cm
God’s Tear, 2011
oil, canvas, 150 × 85 cm

Š
robert šalaNda

Narozen Born: 1976 Olomouc
studia Education:
Akademie výtvarných umění v Praze 
(1995–2002)
Vystavuje od Exhibitions since: 1997
žije a pracuje Lives and works: Praha
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2014
Doporučuji, Galerie 35m2, Praha
2013
Jsem rád za výhru, Galerie INI, Praha
2012
Situace 27, Galerie Pavilon, Praha
Černý pasažér, Galerie 207, VŠUP, Praha
2011
Morse, St. Garden/WinterSpace, New York, 
US

Vystavené dílo Exhibited work:
Zelenáč, Vpřed, Bez názvu, Y, Okno, 2013
akryl, papír, každý 140 × 110 cm
pohled do instalace, MeetFactory, Praha
Greener, Forward, Untitled, Y, Window, 2013
acrylic, paper, each 140 × 110 cm
exhibition view, MeetFactory, Praha

kateřINa šedá

Narozena Born: 1997 Brno
studia Education:
Akademie výtvarných umění Praze 
(1999–2005)
Vystavuje od Exhibitions since: 2005
žije a pracuje Lives and works: Brno–Líšeň
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2014  
Dům umění, České Budějovice 
En parts égales, (permanent work in public 
space)  8e art, Lyon, FR 
CNEAI, Paříž, FR
Au 8 rue Saint–Bon, Paříž, FR
Bedřichovice upon Thamses, Moravská 
galerie, Brno a Bedřichovice
2013 
Everything Is Perfect, Los Altos/ SF Moma, 
San Francisco, US
Bedřichovice upon Thamses, Moravská 
galerie, Brno a Bedřichovice
At six and sevens, Galerie für 

Zeitgenössische Kunst, Leipzig, DE
Two in One, Puttereshoek, NL
Die Suppe ist gegessen IV., Nassauischer 
Kunstverein Wiesbaden, DE
This Is Not A Czech Pavillion, Venice Biennial 
– Taiwan Pavilion, IT
Mom, Look At Me!, Macro, Rome, IT
2012 
Vögele Kultur Zentrum, Pfäffikon SZ, CH
Die Suppe ist gegessen III., Nassauischer 
Kunstverein Wiesbaden, Wiesbaden, DE
Kateřina Šedá, Galerie OFF/FORMAT, Brno
No Go, Arratia, Beer, DE
Die Suppe ist gegessen II., Nassauischer 
Kunstverein Wiesbaden, Wiesbaden, DE
N. 14, Gallery Kaple, Valašské Meziříčí
Talk To The Sky ’Cause The Ground Ain’t 
Listening, Kunstmuseum Luzern, Luzern, CH
2011  
Die Suppe ist gegessen I., Nassauischer 
Kunstverein Wiesbaden, Wiesbaden, DE
From Morning Till Night, Tate Modern, 
London, GB
That’s The Way The Cookie Crumbles, 
Cubbit Gallery, London, GB
Líšeň Profile, Museums Sheffield, Sheffield, 
GB
It’s Too Late In The Day, Künstlerhaus 
Bremen, Bremen, DE

Vystavené dílo Exhibited work:
Batežo Ka Mikilu: Devátý přes pátý, 
2012–2014
sociální akce, kresby, tisky, fotografie
Batežo Ka Mikilu: Ninth through Fifth, 
2012–2014
social event, drawings, prints, photographs

Batežo Ka Mikilu je výtvarná skupina 
založená šesticí mladých studentů z okolí 
obce Zastávka a výtvarnicí Kateřinou 
Šedou. Byla založena 12. prosince 2012 
v Zastávce u Brna a má za cíl reflektovat 
a poté i změnit vnímání prostředí této 
hornické obce. Název skupiny vychází 
z prvních dvou písmen jména každého 
z členů – Barbora Křivánková, Tereza 
Matulová, Georgi Dimitrov (Žorko), Kateřina 
Šedá, Milena Mařáková, Kristýna Fillová 
(Kikča) a Lucie Staňková. 

JaN šerých

Narozen Born: 1972 Praha
studia Education:
Akademie výtvarných umění v Praze 
(1992–1999)
Vystavuje od Exhibitions since: 1994
žije a pracuje Lives and works: Praha
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2014 
Wysiwyg, Plato, Ostrava
2013 
!sey ,lleH, Galerie Jelení, Praha



Cokoli, Kabinet T., Zlín
Tma, Bistro 8, Praha
2012 
Tisíciúhelník (s A. Kotzmannovou), Fait 
Gallery, Brno
2011 
Lies and Layers (s E. Stocker), Hunt 
Kastner Artworks, Praha 
Dnes, etc. galerie, Praha

Vystavené dílo Exhibited work:
Zorro (Guttenberg), 2014
akryl, plátno, 160 × 240 cm
Zorro (Guttenberg), 2014
acrylic, canvas, 160 × 240 cm

martIN šPIrec

Narozen Born: 1980 Čadca
studia Education:
Vysoká škola výtvarných umění 
v Bratislave (2000–2007), doktorandské 
studium (od 2008)
Vystavuje od Exhibitions since: 2002
žije a pracuje Lives and works: Bratislava
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013 
UNITLED, Make Up gallery, Košice
Missing Link, Open Gallery, Bratislava
Großes Scheufenster, Kulturdrogerie, 
Wien, AT
2012 
N and OFF IV, ParaNormal activity, 
Galéria Linea, Bratislava
2011
ON a OFF III, Forestruction and 
Destructure, HotDock, Bratislava

Vystavené dílo Exhibited work:
Missing Link, 2014
video instalace, 00:14:10
Missing Link, 2014
video installation, 00:14:10

VeroNIka šramatyoVá

Narozena Born: 1977 Zvolen
studia Education:
Vysoká škola výtvarných umění 
v Bratislave (1996–2003), doktorandské 
studium (2005–2010)
Akademia Sztuk Pięknych Poznań, PL, stáž 
(2001)
Vystavuje od Exhibitions since: 1997
žije a pracuje Lives and works: Reca
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013 
About the Importance of Forgetfulness, 
The ArtWall Project Space, Athens, GR

Vystavené dílo Exhibited work:

Matky, 2013
olej, plátno, 200 × 190 cm
Mothers, 2013
oil, canvas, 200 × 190 cm

t
mark ther

Narozen Born: 1977 Praha
studia Education:
Akademie výtvarných umění v Praze 
(1998–2005)
The Cooper Union for the Advacement of 
Science and Art in NYC, US, stáž (2004) 
Vystavuje od Exhibitions since: 1998
žije a pracuje Lives and works: Praha, 
Berlin
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2014
Das wandernde Sternlein, Jiri Svestka 
Berlin, DE
2013 
Das wanderne Sternlein, Czech Center NY, 
New York, US 
Febiofest 2013, Three Charms of 
Cinderella – A Film Novella Competition, 
Praha
2012
Mark Ther a Ludwig, Oskar und Thomas? 
Galerie Václava Špály, Praha
2011
Pflaumen, 3x3 Galerie, Liberec, Praha

Vystavené dílo Exhibited work:
Pflaumen, 2011
HD video, 00:15:13
Pflaumen, 2011
HD video, 00:15:13

JIří thýN

Narozen Born: 1977 Praha
studia Education: 
Vysoká škola výtvarných umění v Praze 
(1999–2006)
Akademie výtvarných umění v Praze, stáž 
(2002–2003)
TAIK Helsinky, NO, stáž (2002–2003)
Vystavuje od Exhibitions since: 2000
žije a pracuje Lives and works: Praha
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013
Galerie Luxfer, Česká Skalice
Reversed Mirror, Studio Kostelní, Praha
2012
Basic Studies II: Non–narrative 
photography, Dům umění, České 
Budějovice

Galerie Fiducia, Ostrava
Jiří Thýn and Katie Holten, Futura, Praha
2011
In Other Words, Gallery G99, Dům umění 
města Brna, Brno 
50% Grey, Galerie Photoport, Bratislava 
Basic Studies, Open Gallery, Foundation 
for Contemporary Arts, Bratislava
Cast of a Hand with a Small Torso, 
(s J. Haubeltem), Fotograf Gallery, Praha
Archetypes, Space, Abstraction, 
Staroměstská radnice, GHMP, Praha

Vystavené dílo Exhibited work:
Vědomí jako základní předpoklad II., 
2013–14
černobílá fotografie, variabilní rozměry
Consciousness as a Fundamental 
Attribute II., 2013–14
b/w photograph, dimensions variable

JaN turNer

Narozen Born: 1971 Praha
studia Education:
Akademie výtvarných umění v Praze 
(1993–1998)
Vystavuje od Exhibitions since: 1994
žije a pracuje Lives and works: Praha
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013
Mistrovství života, Galerie Na shledanou, 
Volyně 
2012
Dvojdřez, (s A.Nikitinovou), Galerie 
Chodovská tvrz, Praha
Vzdálená sestřenice, bílý bratranec (se S. 
Sobotovičovou), MeetFactory, Praha
Nýt, Galerie Jelení, Praha 

Vystavené dílo Exhibited work:
Kolmice, 2014
kov, 300 × 5 cm
Perpendicular, 2014
metal, 300 × 5 cm

V
adam Vačkář

Narozen Born: 1979 Praha
studia Education:
Écolé Nationale Supérieure des Beaux–
Arts, Paříž, FR (2002–2005)
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 
(2000–2002)
Vystavuje od Exhibitions since: 2000
žije a pracuje Lives and works: Praha
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:

242



2014
Colloredo–Mansfeldský palác, GHMP, Praha 
2013
Mixed Feelings, Gandy gallery, Bratislava
50.0833° A, 14.4167° V 40.6700° Z, 73.9400° 
F, Czech Center, New York, US
2012
Night on Earth, OG2 / Kölnischer 
Kunstverein, Köln am Rhein, DE
Art Basel – Art Statements + Art Film, 
Basel, CH
Glissement, Le Dojo, Nice, FR
2011
Synesthesia, Galerie Středočeského kraje, 
Kutná Hora
Glossolalia, Galerie U Bílého jednorožce 
v Klatovech
Onomatopoeia, Karlin Studios, Praha

Vystavené dílo Exhibited work:
From Hand to Hand, 2013
ruka figuríny, železná tyč, 10 × 130 cm
From Hand to Hand, 2013
shop window mannequin hand,
metal bar, 10 × 130 cm

mateJ Vakula

Narozen Born: 1981 Zvolen
studia Education:
Massachusetts College of Art, US 
(2009–2011)
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 
(2002–208)
Vystavuje od Exhibitions since: 2002
žije a pracuje Lives and works: New York, 
Žilina
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2014
LED Type: Hriechy rodolásky, Galéria Space, 
Bratislava
2013
Agents of Knowledge, Galéria Kronika, 
Bytom, PL
Ending Better Than Death (kolaboratívne 
duo Clakula), Galerie Kytka, Praha
2012
Open Sources, Galéria Cypriána Majerníka, 
Bratislava
2011
Out and Up to Date, Outdoor Gallery, Nitra

Vystavené dílo Exhibited work:
Manuály na použitie verejného priestoru, 
od 2011
instalace, objekty, digitální tisk (fotografie), 
počítač, internet, variabilní rozměry
Manuals for Public Space, from 2011
installations, objects, digital printing 
(photo), computer, internet, dimensions 
variable

JIří Valoch

Narozen Born: 1946 Brno
studia Education:
Filozofická fakulta University J. E. Purkyně 
v Brně (1965–1970)
Vystavuje od Exhibitions since: 1966
žije a pracuje Lives and works: Brno
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013
Škála, (s L. Vítkovou), Ateliér Josefa Sudka, 
Praha
2011
Barvy Colours Farben Colori, (s L. Vítkovou), 
Galerie Kabinet T., Zlín
GA, Galerie Sam83, Česká Bříza

Vystavené dílo Exhibited work:
Slovo jako obraz, 2014
textová instalace, variabilní rozměry
Word as Image, 2014
text based installation, dimensions variable

tomáš VaNěk

Narozen Born: 1966 Počátky
studia Education:
Akademie výtvarných umění v Praze 
(1990–1997)
Vystavuje od Exhibitions since: 1993
žije a pracuje Lives and works: Praha
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2014
Particip č. 174, galerie Vzájemnost, Praha
2013
Particip č. 173, Bílý nástěnka, Komunikační 
prostor Školská 28, Praha
Particip č. 172, popiska, NoD Mini, Praha
Particip č. 167, změna vzhledu ponechání 
významu, Bistro 8, Praha
Particip č. 157/2, sešity k listování 
a prohlížení, Galerie RUBRUM, Ostrava
2012
Particip č. 161, 162, 163, autor věc popiska 
(s A. T. Oganianem a M. Cábem), I.D.A., 
Praha 
Particip č. 158, DADS galerie, Liberec
Particip č. 157, galerie k.art.on., Karlín 
Studios, Praha
2011
Particip č. 143, čas je čára je čas, Galerie 
Na shledanou, Volyně
Particip č. 129, Galerie Cella, Opava
Particip č. 123, prezentakce, Hunt Kastner 
Artworks, Praha

Vystavené dílo Exhibited work:
Particip č. 177, popis, 2014
kresba fixou na stěnách, variabilní rozměry
Particip No. 177, description, 2014
drawing with marker on the walls, 
dimensions variable 

leNka VítkoVá

Narozena Born: 1975 Český Krumlov
studia Education:
Akademie výtvarných umění v Praze, 
doktorandské studium (2009–2013)
Filozofická fakulta Univerzity Palackého 
v Olomouci (1993–1998)
Vystavuje od Exhibitions since: 1995
žije a pracuje Lives and works: Praha
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2014
Refrén, SVIT, Praha
2013
Hra na levou a pravou stranu, Entrance 
Gallery, Praha
2012
Malá odvážná země, Galerie 207, VŠUP, 
Praha 
2011 
Průhledná věc, Galerie Na shledanou, 
Volyně 
Ať je to cokoli, má to své požadavky, 
Galerie Kostka, MeetFactory, Praha

Vystavené dílo Exhibited work:
Síla srnky, 2014
olej, plátno, 135 × 100 cm
Power of Deer Doe, 2014
oil, canvas, 135 × 100 cm

daNIel Vlček

Narozen Born: 1978 Strakonice
studia Education:
Akademie výtvarných umění v Praze 
(2001–2004) 
Accademia di Brera, Miláno, IT, stáž (2000) 
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení 
technického v Brně (1998–2001)
Pedagogická Fakulta Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích (1997–1998) 
Vystavuje od Exhibitions since:1998
žije a pracuje Lives and works: Praha
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2014 
Pokud nahráváte novou smyčku pozpátku, 
bude v paměti dál uložena ve směru 
vpřed, ale bude se chovat, jako by byla 
uložena obráceně, Drdova Gallery, Praha 
2013 
Správný vzorec, Entrance Gallery, Praha 
Zobrazení času do konce skladby, Galerie 
Na shledanou, Volyně 
Heard but not Listen To, Galerie Prokopka, 
Praha 
Zamrzlé arpeggio, Zutý Mánes, České 
Budějovice 
2012 
Groove Is In The Heart, Galerie A.M. 180, 
Praha 
Zpívá–li ucho..., Galerie Sam83, Česká Bříza 
The Silent Pool, Divadlo Alfréd ve dvoře, 



Praha 
Slow Down, Final Club, Praha 
2011 
Bez názvu (Překrývání), Galerie 207, Praha 

Vystavené dílo Exhibited work:
Archeologie syntetických zvuků A, 2014
olej na plátně, 140 × 90 cm
Archeology of Synthetic Sounds A, 2014
oil, canvas, 140 × 90 cm

IVaN Vosecký

Narozen Born: 1963 Hradec Králové
studia Education:
Akademie výtvarných umění v Praze 
(1990–1997)
Fakulta architektury Českého vysokého 
učení technického v Praze (1980–1987)
Vystavuje od Exhibitions since: 1990
žije a pracuje Lives and works: Praha
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013
Nic než malba, Berlínskej model, Praha
2012
Bůh je mocnější než Ďábel, Galerie Petr 
Novotný, Praha

Vystavená díla Exhibited works:
Hvězdná pěchota, 2012
akryl, plátno, 50 × 100 cm
Starship Troopers
acrylic, canvas, 50 × 100 cm

Biohazard, 2012
akryl, plátno, 50 × 100 cm
Biohazard, 2012
acrylic, canvas, 50 × 100 cm

Bůh je nejmocnější, 2012
akryl, plátno, 50 × 100 cm
God Is the Mightiest, 2012
acrylic, canvas, 50 × 100 cm

w
rIchard wIesNer

Narozen Born: 1976 Praha
studia Education:
Parsons School of design, New school 
University NY, US, stáž (2003) 
École supérieure des beaux–arts de 
Valenciennes, FR, stáž (1998)
École supérieure des arts décoratifs de 
Strasbourg, FR, stáž (1997)
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 
(1996–2002)
Vystavuje od Exhibitions since: 1995
žije a pracuje Lives and works: Praha

samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013 
Úhel pohledu (performance), Berlínskej 
model, Praha
Eine erholungrise, Galerie Jáma 10, 
Ostrava 
2012 
Eine Erholungrise, Berlínskej Model, Praha 
Cooking reconstruction “mňam” 
(performance), Karlín Studios, Praha
Pastva, Galerie SPZ, Praha 
2011
Téma 4, Galerie M.odla, Praha
L’homme moustachu porte–bonheur, 
Galerie La Vitrine, CA

Vystavené dílo Exhibited work:
Eine Erholungrise, 2012
kov, laminát, video, 200 × 200 cm
Eine Erholungrise, 2012
metal, fibreglass, video, 200 × 200 cm

z
staNIslaV zámečNík

Narozen Born: 1969 Uherské Hradiště
studia Education:
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 
(1995–2001)
Vystavuje od Exhibitions since: 1997
žije a pracuje Lives and works: Praha
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013
Chromý zámečník, (s M. Chromým), Trať 
galerií, Karlín, Praha

Vystavené dílo Exhibited work:
Standard, 2012
dřevěný stůl, porcelán, káva, motůrek 12 V, 
60 × 80 × 80 cm
Standard, 2012
wooden table, china, cofee, 12 V engine, 
60 × 80 × 80 cm

martIN zet

Narozen Born: 1959 Praha
studia Education:
Akademie výtvarných umění (1979–1985)
Vystavuje od Exhibitions since: 1985
žije a pracuje Lives and works: Libušín
samostatné výstavy v letech 2011–2014
Solo exhibitions between 2011–2014:
2013
To nejhorší z Martina Zeta – TVÁ ZEMÉ TĚ 
POTŘEBUJE!, Divus, Praha
2012
Podpalubí, Galerie Na shledanou, Volyně

Vystavené dílo Exhibited work:
Spoluúčast 1000,– Kč, 1976–2014
3D tisk, 12 cm
Participation 1000 CZK, 1976–2014
3D print, 12 cm
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Krajská galerie výtvarného umění 
ve Zlíně děkuje ministru kultury České 
republiky Danielu Hermanovi, hejtmanu 
Zlínského kraje Stanislavu Mišákovi, 
primátoru statutárního města Zlína 
Miroslavu Adámkovi a velvyslanci 
Slovenské republiky Peteru Weissovi 
za převzetí záštity nad VII. Novým 
zlínským salonem 2014.

Děkuje rovněž všem spolupořadatelům, 
partnerům, zúčastněným umělcům 
a dalším osobnostem, bez jejichž 
pomoci by se tato náročná akce 
nemohla uskutečnit. 

Projekt se uskutečňuje za finanční 
podpory Ministerstva kultury České 
republiky, Kulturního fondu města Zlína 
a Nadace Tomáše Bati.

Speciální poděkování za podporu 
firmám: 
Cream Real Estate, spol. s r.o., 
Continental Barum, spol. s r.o., 
Pozimos, a.s.

Poděkování mediálním partnerům:
Art+Antiques, Ateliér, ArtMap, Zlínský 
deník, Rádio Kiss Publikum, Rádio Beat 
a InZlin.

Doprovodné výstavy:
Natalia LL
Jana Želibská
Miloš Šejn

Expozice:
14|15 BAŤŮV INSTITUT, budova 14, 1. a 2. np. 
MAX32, budova 32, 9. np.

Záštitu nad VII. Novým zlínským 
salonem převzali ministr kultury 
České republiky Daniel Herman, 
hejtman Zlínského kraje Stanislav 
Mišák, primátor statutárního města 
Zlína Miroslav Adámek a velvyslanec 
Slovenské republiky Peter Weiss.

Pořadatel výstavy: 
Krajská galerie výtvarného umění ve 
Zlíně, příspěvková organizace Zlínského 
kraje

Spolupráce:
Galéria mesta Bratislavy, Galeria 
Bielska BWA

Výběr umělců:
odborná jury – Zbyněk Baladrán, 
Daniela Čarná, Martin Fišr, Jan 
Freiberg, Barbora Geržová, Jana 
Kalinová, Jana Kapelová, Karin Pfeiffer 
Kottová, František Kowolowski, Jiří 
Machalický, Václav Mílek, Markéta 
Stará, Michal Škoda, Nina Vrbanová, 
Dušan Zahoranský

Kurátoři výstavy: 
Martin Fišr, Václav Mílek

Organizace ekonomiky výstavy: 
Jana Polášková

Grafika výstavy: 
Anymade Studio

Propagace: 
Marika Blažková, Lenka Hubáčková, 
Michaela Mitáčková, Monika 
Zábojníková

Edukační programy: 
Martin Čada, Klára Kollárová

Technická a organizační spolupráce při 
realizaci výstavy: 
Martin Čada, Petr Horák, Ladislava 
Horňáková, Dalibor Novotný, Pavel Petr, 
Pavlína Pyšná, Marcela Sedláčková, 
zaměstnanci FMIB 

KATALOG

Odpovědný a odborný redaktor 
katalogu: 
Martin Fišr, Václav Mílek
Texty v katalogu výstavy: 
Lucia Gregorová Stachová, Ladislav 
Kesner, Václav Mílek, Agata Smalcerz, 
Markéta Stará, Nina Vrbanová

Katalog umělců: 
Lenka Hubáčková, Marcela Sedláčková, 
Martin Fišr, Pavlína Pyšná

Grafická úprava katalogu: 
Anymade Studio

Překlad do angličtiny: 
Vladimíra Šefranka (texty v katalogu), 
Krajská galerie výtvarného umění ve 
Zlíně (katalogové údaje)

Předlohy k reprodukcím: 
Dalibor Novotný, archivy jednotlivých 
umělců, archiv Krajské galerie 
výtvarného umění ve Zlíně

Tisk: 
Tiskárna Helbich, a.s.

Vydavatel:
Krajská galerie výtvarného umění 
ve Zlíně, příspěvková organizace, 
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín 

2014, první vydání

ISBN  978-80-87926-06-2

VII. Nový zlínský salon 2014
společná přehlídka současného českého 
a slovenského umění
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The Regional Gallery of Fine Arts in 
Zlín wishes to thank Daniel Herman, 
Minister of Culture of the Czech 
Republic, Stanislav Mišák, Governor 
of the Zlín Region, Miroslav Adámek, 
Mayor of the City of Zlín, and Peter 
Weiss, Ambassador of the Slovak 
Republic, for accepting patronage 
of the 7th New Zlín Salon.

The Regional Gallery of Fine Arts in 
Zlín also wishes to thank all the co-
organisers, the participating artists, 
the members of the exhibition jury 
and other collaborators for supporting 
the entire project. Without their active 
help, this ambitious event could not 
have taken place.

The project has been realized with 
financial support from the Czech 
Ministry of Culture, the Cultural Fund 
of the City of Zlín and Tomas Bata 
Foundation.

Special thanks to the following 
companies for supporting us: 
Cream Real Estate, spol. s r.o., 
Continental Barum, spol. s r.o., 
Pozimos, a.s. 

Thanks to the medial partners:
Art+Antiques, Ateliér, ArtMap, Zlínský 
deník, Rádio Kiss Publikum, Rádio Beat 
a InZlin.

Accompanying exhibitions:
Natalia LL
Jana Želibská
Miloš Šejn

Exhibition sites:
14|15 BATA INSTITUTE, building No. 14, 
1st and 2nd floor, 
MAX32, building No. 32, 9th floor

The 7th New Zlín Salon is held under 
the auspices of Minister of Culture of 
the Czech Republic Daniel Herman, Zlín 
Regional Governor Stanislav Mišák, 
Zlín Mayor Miroslav Adámek and 
Ambassador of the Slovak Republic 
Peter Weiss.

Exhibition organiser:
Krajská galerie výtvarného umění ve 
Zlíně, příspěvková organizace Zlínského 
kraje

Cooperation: 
Galéria mesta Bratislavy, Galeria 
Bielska BWA

Selection of artists: 
salon jury – Zbyněk Baladrán, Daniela 
Čarná, Martin Fišr, Jan Freiberg, 
Barbora Geržová, Jana Kalinová, 
Jana Kapelová, Karin Pfeiffer Kottová, 
František Kowolowski, Jiří Machalický, 
Václav Mílek, Markéta Stará, Michal 
Škoda, Nina Vrbanová, Dušan 
Zahoranský

Exhibition curators:
Martin Fišr, Václav Mílek

Financial management: Jana Polášková

Exhibition graphic: 
Anymade Studio

Promotion: 
Marika Blažková, Lenka Hubáčková, 
Michaela Mitáčková, Monika 
Zábojníková

Education programs: 
Martin Čada, Klára Kollárová

Technical and organisational 
collaboration in staging the exhibition: 
Martin Čada, Petr Horák, Ladislava 
Horňáková, Dalibor Novotný, Pavel Petr, 
Pavlína Pyšná, Marcela Sedláčková, 
staff of FMIB 

CATALOGUE

Catalogue contents: 
Martin Fišr, Václav Mílek

Introductory texts in the exhibition: 
catalogue: Lucia Gregorová Stachová, 
Ladislav Kesner, Václav Mílek, Agata 
Smalcerz, Markéta Stará, Nina 
Vrbanová

Catalogue of artists:
Lenka Hubáčková, Marcela Sedláčková, 
Martin Fišr, Pavlína Pyšná

Graphic design of the catalogue 
and other printed materials: 
Anymade Studio

Catalogue translation: 
Vladimíra Šefranka (texts in the 
catalogue), Krajská galerie výtvarného 
umění ve Zlíně (catalogue records)

Reproductions: 
Dalibor Novotný, archives of individual 
artists, archive of the Regional Gallery 
of Fine Arts in Zlín

Print: 
Tiskárna Helbich, a.s.

Publisher:
Krajská galerie výtvarného umění 
ve Zlíně, příspěvková organizace, 
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín 

2014, first edition

ISBN  978-80-87926-06-2
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