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Materiál, struktura, objekt | Martina Vítková
Tématem letošního Konkrétního podzimu jsou objekty, jež charakterizuje materiál a struktura. S výstavami se setkáváme opět 

v obou metropolích Východních Čech, v Hradci Králové a Pardubicích. Klub konkretistů KK3 tentokrát vstupuje do úvah o své vlastní

historii, která byla od šedesátých let až do roku 1992 zcela samozřejmě spojena se slovenským uměním. Arsén Pohribný, zaklá-

dající teoretik původního Klubu konkretistů (KK), se narodil roku 1928 v Prešově, ale studoval v Praze a vždy svými úvahami směřo-

val do Evropy. Myšlenku konkrétního umění se rozhodl rozšířit i v Československu. Započal s Jiřím Hilmarem, Radkem Kratinou 

a Tomášem Rajlichem v roce 1967. Mladí umělci tehdy o tom, co je konkrétní, neměli příliš jasnou představu, ale používali jazyk

geometrie a nenapodobovali přírodu. Téměř paralelně se konkrétní vize dostala i do Bratislavy, kde našla řadu pozoruhodných

následovníků. Jedním z prvních byli Eduard Antal a Štefan Belohradský. Teoretičkou slovenského klubu a organizátorkou řady

výstav se stala Luba Belohradská.

Konkrétní umění ale vzniklo z meziválečného myšlenkového podhoubí. Manifest Základy konkrétního umění vyšel v časopise Art Concret

v Paříži v roce 1930. Skupina se zformovala po rozpadu De Stijl roku 1928 z umělců okolo Theo van Doesburga. Ti, kdo nebyli pro

Doesburga dosti abstraktní, založili skupinu Kruh a čtverec (Cercle et carré). Theo van Doesburg zemřel v roce 1931 a jeho 

Art Concret group se volně propojila s širokou platformou Abstraction-Creation (Abstrakce-tvorba). Válečné kataklyzma řadu slibných

počátků narušilo, ale také rozeselo do velmi vzdálených končin světa, například na jihoamerický kontinent. Myšlenku konkrétního

umění vzkřísili ve Švýcarsku Josef Albers a Max Bill v roce 1944. Bezprostředně po konci války umělecké skupiny na totožných 

či velmi blízkých základech vznikaly v průběhu čtyřicátých a padesátých let v Itálii, Francii, chorvatském Záhřebu, v Buenos Aires

(Movimento Madi 1946), v Rio de Janeiru, v Sao Paulu, na několika místech v Německu, v Dánsku, ve španělské Cordobě, v Clevelendu

v USA, a dokonce i v Moskvě (Group Dvizjenije 1962). V poválečném umění konkretismus zapadal do převládající myšlenky abstrakce

a odmítnutí lyriky. Theodor Adorno tehdy napsal, že po Osvětimi se už nedají psát básně. Geometrické abstrakci se věnovalo několik

významných českých autorů už před válkou, mnozí z nich žili v zahraničí (František Kupka). Nicméně na konkrétní umění v Čechách

mohlo dojít až v šedesátých letech, díky politické situaci dříve nikoli. Možná není na škodu si van Doesburgův Manifest konkretismu

v překladu Aleše Svobody připomenout.

Manifest Základy konkrétního umění, časopis Art Concret, květen 1930

Prohlašujeme: 1. Umění je univerzální; 2. Umělecké dílo by mělo být před provedením pojato a zformováno výhradně myslí. Nemělo

by obsahovat nic z formálních vlastností přírody ani odraz smyslových počitků a sentiment. Chceme vyloučit lyrismus, dramatičnost,

symbolismus atd.; 3. Obraz by měl být konstruován jen z ryze výtvarných prvků, to znamená z ploch a barev. Zobrazující prvek

nepřekračuje svým významem sám sebe, a obraz pak proto neznamená nic jiného než sám sebe; 4. Konstrukce obrazu i jeho prvků

by měla být jednoduchá a vizuálně čitelná; 5. Technika malby by měla být mechanická, což znamená exaktní, neimpresionistická;

6. Úsilí o naprostou čistotu. (Carlsund, Doesbourg, Hélion, Tutundijian, Wantz)



4

Arsén Pohribný po sovětské invazi Československo opustil, ale až do své smrti v roce 2012 z exilu svůj klub podporoval dopisy, 

informacemi a v devadesátých letech i výstavami a teoretickými statěmi. V domácím prostředí plnil roli teoretika Jiří Valoch, později

také Zbyněk Sedláček. Na Slovensku kontinuitu udržovala a dodnes udržuje Luba Belohradská. Klub byl během normalizace oficiálně

rozpuštěn, ale jako přátelská struktura fungoval i nadále. K oživení došlo po roce 1989, později se aktivní křídlo přestěhovalo do

Olomouce pod názvem KK2 a podobná myšlenka podnítila vznik východočeské sekce KK3. Oboje vzniklo za podpory teoretiků Jiřího

Valocha a Arséna Pohribného.

Rozdělení Československa v roce 1992 na dva samostatné správní celky oddělilo dvě ekonomiky a tím i kulturní provoz. Přes neúnavné

přejíždění Jiřího Valocha mezi východem a západem, severem a jihem, víme o slovenském konkrétním příběhu mnohem méně, než

bychom chtěli. Konkrétní podzim 2017 přiváží řadu pozoruhodných hostů ze Slovenska, jejich práce budou k vidění v hradecké

Galerii U Přívozu a v Galerii města Pardubic.

Galerie Státní vědecké knihovny v Hradci Králové U Přívozu

„V geometrickej abstrakcii sa nestvárňujú témy, ale riešia úlohy a výtvarné problémy. Spirituální minimalismus, serialita, návaznost

forem na sebe, prázdnota a hloubka.“ (Ľuba Belohradská)

Výstava v prostoru charakterizovaném pohledovým betonem a kruhovými okny pro domácí publikum znovu objevuje zakladatele 

a první členy Klubu konkretistů na Slovensku, dnes již klasiky Štefana Belohradského, Eduarda Antala, Pavla a Danutu Binderovy,

Tamaru Klimovou, Alojze Klimu. Řada z nich studovala v Čechách. Liší se od autorů střední generace, která různým způsobem reagovala

na postmodernu. Postmoderní míšení stylů nalezneme u Štefana Balázse, znakovost rozpracovala Mária Balážová, svou cestu 

si našli i Pavol Rusko a Marián Drugda. Belohradského rozfázované, nehmotné tvary založené na frekvencích, podobné věžím,

vřetenům, hlásičům zaujaly svět už v šedesátých letech na výstavě Expo v Ósace. Vedle architekta Štefana Belohradského se o exaktní

stránku výtvarných problémů zajímal také technicky založený Tibor Hamza, o jehož tiscích se píše jako o symfonii armatur, vodních

děl a mostních konstrukcí. 

Slovenská účast je konfrontována s několika představiteli týchž generací z České republiky – klasiky Lubomírem Přibylem a Zdeňkem

Kučerou, autory střední generace Alešem Svobodou, který cíleně využívá ve své práci počítač, se sochařskou legendou Nikosem 

Armutidisem a grafikem, jenž rovněž vstupuje do virtuální reality, Zbyňkem Janáčkem. Nejmladší generaci zastupuje někdejší 

graffitista Mikuláš Zipper. Docházíme k závěru, že některé polohy slovenského umění v českém prostě neexistují, možná dokonce chybí. 
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Galerie AMB, Hradec Králové / Jan Kovařík

Prostor Sboru kněze Ambrože, Gočárova slavná funkcionalistická stavba ve stylu parníku, je nejstarším a nejdůležitějším výstavním

prostorem KK3. Díky dvěma dvacetimetrovým stěnám se sem vejde pěkná řádka obrazů, ale vzhledem k strohému redukovanému 

interiéru je i vhodným prostředím pro sochy. Jan Kovářík, který na sebe upozornil nedávnou výstavou v Topičově salonu na Národní

třídě, vystavuje své takřka taktilní objekty. Tedy díla, jichž se snad každý divák podvědomě touží dotknout a potěšit se s nimi. Vzbuzují

svým tvarem a materiálem dotykové a možná i jiné smyslové radosti. Sochař používá materiál, který není vždy považován za ušlechtilý,

natož za věčný, ale koneckonců, kdo ještě vůbec tuší, co je to věčnost?

Artičok, Hradec Králové 

V přátelské výstavní a tvůrčí kavárně na hlavní třídě se setkávají čtyři autorky a čtyři rozdílné materiály. Skládané papíry na principu

podobném origami, plech tiskových matric, zrcadla a dřevo. Materiály mají svou symboliku, svůj hluboký a zažitý význam. Z reliéfů

Evy Francové vyzařuje duše dřeva, jakkoli autorka materiál empaticky přetvořila. Odraz zrcadla vrací, co do něj bylo vloženo, jenže

možná vytváří paralelní svět. Jak to bylo s Alenkou za zrcadlem a v králičí noře? K tomu zřejmě Markéta Váradiová přidá ještě další

hádanky. Papír je materiál, který lze přirovnat k lidskému životu. Je projektován odolat zubu času po dobu dlouhou asi tak jeden

lidský život. Vrásněním a překládáním si ho přizpůsobujeme. Simona Gleissnerová dokáže skrze papír zabydlet jakýkoliv prostor,

byť sebevětší. Její skládané pruhy, vějíře, nebo koule papíru ovládnou svou bělostí i secesní zdobnost a uklidní roztříštěné prostředí.

Vladana Hajnová vystavuje objekty, které byly původně zamýšleny pouze jako matrice pro tisk grafického listu. Kov pro grafiky

zůstává podstatnou součástí výrobního procesu, bez něj by to nešlo, ale divák ho nikdy neuvidí, zahlédne pouze zrcadlový otisk na

papíře. Jenže jak jsme se už zmínili, papír zestárne, zežloutne, objeví se na něm skvrny, pomalu se rozpadne, a to i když světlo

světa spatří několik otisků. Kovová matrice má šanci přetrvat věky, ovšem je tu jen jedna jedinečná, autorem dotýkaná…

Galerie města Pardubic / Čistý výraz, pravá jednota

Celek výstavy sjednocený čistým výrazem se podařilo sestavit z účasti legendy, dvou slovenských hostů a tří nadějných východočeských

sochařů. Citace Pieta Mondriana v názvu vyvažuje konkretistické směřování k mechaničnosti, které dal sdružení do vínku Theo van

Doesburg. Jeho protipól a nejbližší přítel Piet Mondrian hledal za dokonalými tvary ducha, spiritualitu, jež překračuje viditelný svět.

Konstrukce nové reality je širokým polem pro autentickou tvorbu. Někteří autoři využívají geometrie - a málo co se dá tak jasně definovat

jako čtverce, kruhy a trojúhelníky, které se stávají jazykem srozumitelným napříč kulturami a světadíly. Jiní se obracejí k experimentu,

práci s materiálem a možnostmi proměny.
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Výraznou proměnlivou strukturou jsou Geoposouvače Viktora Hulíka. Transparentní, opakní či odrazivé materiály hrají podstatnou

roli ve spirituální geometrii Olega Fintory. Otevřený i uzavřený prostor můžeme porovnat v objektech Pavla Hoška uvnitř galerie 

a před galerií na Přihrádku. Téměř japonské tušové kresby dokáže Ladislav Jezbera vyvolat na moderním sofistikovaném plastu 

a s čistým bílým mramorem zachází rovněž trochu neobvykle, barví ho pigmenty, jaké známe z počítačových tiskáren. Štěpán Málek

překračuje zcela přirozeně hranice objektu směrem k obrazu, kresbě a koláži a zase zpět jinou cestou. Nejširší experimentální pole

obsáhl Dalibor Chatrný. Zajímavé pro něj byly i zdánlivě jednoduché věci, jevy a události - obouruční kresba, zrcadlení prostoru 

na vyleštěné oceli, rozbroušený pigment na dřevě. Umělci vstupují za pole emocí, do světa racionality, přesto se nedá říci, že bychom

při vnímání vystavených artefaktů nepodléhali emocím, dojmům, estetickým a morálním soudům, které si přirozeně vytváříme. 

Neoceňujeme napodobení reality, ale naopak odpoutání se od ní a vytvoření nových dimenzí pro přemýšlení, a nové zážitky 

pro samo naše vidění.

Valy pardubického zámku

Sochařské výstavy na valech pardubického zámku se velmi úspěšně konaly v průběhu devadesátých let organizované Východočeskou galerií

v Pardubicích. Devadesátkové nadšení ale bohužel opadlo a začaly se počítat problémy s nedostatkem financí, s převozem, zabezpečením…

Je pravda, že pro umělce není jednoduché produkovat monumentální sochařské realizace, vhodné do veřejného prostoru, jak z hlediska

ateliérových možností, tak ekonomicky. Dílo musí být dostatečně odolné a bez nebezpečí pro lehkomyslné turisty. Konkretistům se podařilo

najít několik autorů schopných se s podmínkami veřejného prostoru vyrovnat. A tak zelené podzimní valy ozdobí objekty na pomezí sochy

a architektury od Tomáše Polcara, Michala Čepelky a konstruktivní instalace Jana Stolína. Akumulovanou instalaci ze židlí připravuje 

Tomáš Skalík. Markéta Váradiová přiveze zrcadlové tůně, které místu dodají hravý iluzívní vodní prvek a zároveň dotek s nebesy. 

Pardubický zámek, kavárna 

Novou pardubickou zámeckou kavárnu ovládnou dva výrazní koloristé z plzeňského kraje. Václav Malina a Václav Sika, které doplní

domácí Jaroslav Jebavý. Skvěle se sem svou prací s barvou hodí, a nejen sem. V prostředí klasické české strohosti, přísnosti a betonové šedi

se oba západočeští autoři neobávají vystoupit proti střídmému historickému proudu českého umění a postavit svou práci na vizuální radosti.

Na valech a v kavárně se setkáte během slavnostní vernisáže také s představením Tanečního divadla Honzy Pokusila a s módní přehlídkou

návrhářky Ashaadox, zaměřenou na materiály a strukturu. 
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Pokud bychom měli krátce shrnout, co přesně znamená v umění slovo konkrétní, mohli bychom říci například toto: Konkrétní umění je

jednou z variant abstrakce 20. století. Nejde ale o původní abstrahování forem z reálného světa, ale o konstrukci světa nového,

odlišného od světa přírodního. Je to svět a jazyk vytvořený pro člověka moderní doby, který v určité fázi vývoje potřeboval restartovat

tradici a vydat se jinými cestami, jež by víc odpovídaly proměněným potřebám lidské společnosti. Odráží městskost a racionalitu

člověka, dává přednost výtvorům lidského mozku před živou přírodou, jejíž pochopení se nám stále více vzdaluje. Je to umění založené

na jazyku matematiky, geometrie, využívá poznatků a teorií soudobé vědy a důsledných metodických postupů. V hodnotovém žebříčku

před imaginaci řadí konstrukci, stavebnost a racionalitu. 

Jestliže připravíme umělecké dílo o výraz lidské tváře, skrumáž koňských nohou v bitevní scéně nebo lesk sklenic a krásu květin zátiší

či širá panoramata krajin, může se nám zdát méně čitelným. Naštěstí poučeni minimalismem šedesátých let víme, že to, co vidíme,

je to, co vidíme. Oba nejdůležitější způsoby už zřejmě budou vždy existovat paralelně a velmi blízko sebe. Umění, které vypovídá 

o skutečnosti takové, jaká je (nebo jak ji reprezentují fotografie) a umění, které jde za povrch věcí, za nápodobu skutečnosti, ke

stavebním kamenům světa a dovolí nám přemýšlet o systémech věcí, pravidelnosti, chaosu, náhodě a zákonitostech. V tomto způsobu

uvažování o světě je přítomná aristotelovská víra v univerzum, které má svá pravidla, jež pozorováním a přemýšlením dokážeme

odhalit a porozumět jim a tím i celému světu.

Aktuální téma Materiál, struktura, objekt je záminkou pro pozoruhodnou kolekci prací konkretisticky a geometricky založených tvůrců

a zároveň kauzálním řetězcem. Nezobrazivost konkrétního umění dovoluje autorům využívat vlastností materiálu a poukazovat na

strukturu věcí a dějů, které jsou představovány prostřednictvím objektů. Protože struktura není pouhou soustavou prvků uvnitř celku,

ale podle Fritjofa Capry je struktura zároveň manifestací procesu, který za ní stojí. Pět, respektive šest výstavních míst je významnou

událostí letošního podzimu, který je pro Východočechy a nejen pro ně už řadu let Konkrétním podzimem…
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Konkrétní podzim 2017 | Štěpán Málek
Cílem letošního Konkrétního podzimu: materiál-struktura-objekt je stejně jako v předchozích letech předvést bohatost reduktivního,

geometrického, nezobrazivého či konceptuálního způsobu umělecké tvorby. Tedy programů zařaditelných pod egidu konkrétního

umění - konkretismu. Opět můžete vstřebávat a přijmout formu tichého dialogu a kontemplace, okruh umělecky spíše tichého jazyka,

který je schopen při vší racionalitě umožnit emočně bohaté prožitky se všemi duchovními aspekty. I zde je možnost užít si tichou

radost z kvalitních artefaktů se vším, co k tomu patří. Stalo se již dobrou tradicí, že výstavní projekt Konkrétní podzim je realizován

na několika lokacích v Hradci Králové a v Pardubicích. Díky tomu má divák možnost přesvědčit se, že tento druh umění je schopen

fungovat jak v klasických výstavních prostorech, tak v místech méně formálních či ve veřejném prostoru.

Jsme rádi, že se nám podařilo znovu navázat užší kontakty s kolegy konkretisty ze Slovenska a potvrdit vazby, které byly částečně

přerušeny v době normalizace i po rozpadu federace. Přátelské a kolegiální vztahy jsou pro konkretisty typické a tradiční a potvrdily

se nejen v minulých ročnících Konkrétního podzimu, ale především nedávnou společnou výstavou v bratislavské Galérii Umelka, která

byla součástí širšího projektu prezentujícího autory z celého světa. Jsme přesvědčeni, že tato opětovná užší spolupráce přetrvá, a že

se i v dalších letech budete mít možnost dále seznamovat s tvorbou našich žijících i nežijících kolegů nejen ze Slovenska, ale 

i z dalších zemí Evropy, popřípadě celého světa.

Letošní výstavní projekt Konkrétní podzim je opět důkazem, že konkrétní umění, je životaschopná platforma, která se všemi svými 

aspekty a modifikacemi nadále oslovuje další generace umělců i diváků.
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ASHAADOX a TDHP 

- módní taneční performance
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PA R D U B I C E



Galerie 
U Přívozu SVK

Eduard Antal, Štefan Balázs, Mária Balážová, Štefan Belohradský, 

Pavol Binder, Danuta Binderová, Marián Drugda, Tibor Hamza, 

Tamara Klimová, Alojz Klimo, Pavol Rusko, Nikos Armutidis, Zbyněk Janáček,

Zdeněk Kučera, Lubomír Přibyl, Aleš Svoboda, Mikuláš Zipper  



11

* 18. května 1929, Vidiná 
† 21. listopadu 2011, Bratislava

Edua r d  An t a l Studia: 1949–1953 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě (G. Mallý). Docent 

a později profesor kreslení na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě. Pedagog, malíř 

a grafik, zabýval se zákony přírody, silami pohybu, rotací, gravitací, vlněním, hledal jejich

plošné a plastické vyjádření. Žil a pracoval v Bratislavě.

Kompozice s červenou, 1969, kombinovaná technika na sololitu, 100 x 100 cm
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* 6. února 1958 v Podbrezové

Š t e f an  Ba l á z sStudia: 1979–1985 Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě (E.Lehotská, F. Stoklas), 2000–2003

doktorandské studium (R. Sikora). Docent VŠVU, žije a tvoří v Rimavské Sobotě. Malíř a pedagog, 

ve své práci využívá kontrasty a optické vlastnosti barev. (balazs.eu.sk)

Kalach, 2016, olej na plátně, 190 x 200 cm
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* 31. srpna1956 v Trnavě

Már i a  Ba l á žo vá Studia: 1978–1984 Vysoká škola výtvarných umění, Bratislava. 1972–1976 SUPŠ Bratislava.

Žije a pracuje v Trnavě. Malířka, grafička, autorka objektů a pedagožka. Svou současnou 

tvorbou se pohybuje na rozhraní geometrie a znaku.

Obraz feminizmu 3, 2016, digitální tisk, 90 x 120 cm
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* 30. srpna 1930, Preselany
† 19. dubna 2012, Bratislava

Š t e f an  Be l o h r a d s k ýStudia: 1948–1952 Slovenská vysoká škola technická v Bratislavě, architektura (V. Karfík, 

E. Hruška). 1954–1959 Vysoká škola výtvarných umění, Bratislava, sochařství (F. Štefunko). 

Zakládající člen KK na Slovensku. Vytvářel komorní i monumentální objekty z plexiskla, 

hliníku a antikoru s ohledem na optické vlastnosti a zrcadlení. Žil a pracoval v Bratislavě.

Včera a zítra, 1967, antikoro, výška 58 cm



Bez názvu, 1997, drát, 120 x 50 cm
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* 2. června 1935 Svatý Anton
† 2009 Bratislava

Pavo l  B i n de r Studia: 1954–1960 Uměleckoprůmyslová škole v Praze (Karel Štipl). Tvůrce monumentálních

geometrických kompozic, které navzdory rozměrům působí velmi lehce a křehce. 

Žil a pracoval v Bratislavě.
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* 1935 Varšava, † 2009 Bratislava

Danu t a  B i n de r o váStudia: 1954–1960 Akademie výtvarných umění ve Varšavě. Stáž na Uměleckoprůmyslové škole 

v Praze, ateliér Adolfa Hoffmeistera. Malířka, kreslířka a grafička. Žila a pracovala v Bratislavě.

Bez názvu, 1970, olej na plátně, 90 x 66 cm
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* 7. dubna 1945 v Detvě

Mar i á n  D r u gda Studia: 1966–1972 Vysoká škola výtvarných umění, Bratislava (Václav Kautman).

1960–1964 Střední umělecko-průmyslová škola, design a zpracování drahých 

kamenů, Turnov. Sochař, designér a pedagog. Tvůrce reliéfních a plastických 

variabilních objektů. Žije a pracuje v Bratislavě. (www.mariandrugda.sk)

Kruhy ve čtvercích, 2015, 90 x 90 cm
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* 15. září 1944 v Bánovcích nad Bebravou

T i b o r  HamzaStudia: 1964–1967 Fakulta matematiky a fyziky, Univerzita Komenského v Bratislavě, 

meteorologie. Nosným motivem autových prací, převážně grafik, jsou rytmy a struktury. 

Vychází z děl klasické geometrické avantgardy a z okouzlení průmyslovým věkem. 

Žije a tvoří v Bratislavě. (hamza.sk)

K213a - ENERGIA, 2006, digitální tisk, 115 x 84 cm
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* 19. leden 1922 v Ostravě
† 28. leden 2004, Bratislava

Tama r a  K l imová Studia: 1945–1951 Uměleckoprůmyslová škola v Praze, malba (Jan Bauch, Emil

Filla). V kresbách, grafikách a objektech vytvářela krystalické kompozice podobné 

interiérům utopické architektury. Žila a pracovala v Bratislavě.

Variace, 1994, papír, 58 x 58 cm
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* 3. srpna 1922, Piešťany
† 12. října 2000

A l o j z  K l imoStudia: 1945–1948 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (Jan Bauch, Antonín Pelc), 1941–1945 

Slovenská vysoká škola technická v Bratislavě, kresba a malba (M. Schurmann, G. Mallý). Malíř, kreslíř 

a grafik, věnoval se monumentální dekorativní tvorbě, prostorovým objektům a tvorbě hraček. 

Žil a pracoval v Bratislavě.

Kompozice, 1982, dřevěná překližka, akryl, 42 x 32 cm 
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* 12. února 1961 v Ružomberku

Pavo l  R u s ko Studia: 1981–1987 Vysoká škola výtvarných umění, Bratislava, ateliér textilu (Milan Rašl, 

Ivan Vychlopen, Elvíra Antalová). 2008–2010 Sliezka univerzita, Katowice, fakulta umění 

v Těšíně, ateliér grafiky. Pedagog, malíř, grafik, vyjadřuje se v textilním materiálu, počítačové 

manipulaci a v prostorové tvorbě. Žije a pracuje v Rožumberku.

Dvojičky, 2016, Akryl, 136 x 68 cm (detail diptychu)



22

* 14. března 1953 v Brně

A r mu t i d i s  N i k o sStudia: 1974–1980 Akademie výtvarných umění v Praze. 1970–1974 Střední škola uměleckých

řemesel v Brně. Sochař, malíř, kreslíř, zabývá se strukturou uvnitř i na povrchu základních 

i komplikovaných geometrických tvarů. Žije a pracuje ve Veverských Knínicích. (www.armutidis.cz)

Socha 2003, bronz, 58 x 25 x 25 cm
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7. června1957 v Jeseníku

Zbyněk  J aná č ek Studia: 1981 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra výtvarné teorie 

a výchovy. Věnuje se volné a užité grafice, serigrafii a novátorským postupům v oblasti počítačové

grafiky. Pracuje s prvky optické iluze, s úvahami o elementárních zákonech geometrie, barevné

stavbě a energii světla. Žije a pracuje v Ostravě.

Black Box, 2008, serigrafie, astralon, plexi, 75 x 75 mm,
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* 1935, Litovel
† 2016, Olomouc

Zdeněk  Ku č e r aStudia: 1952–1957 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, matematika 
a výtvarná výchova. Pedagog, grafik, malíř, autor objektů, který se striktní redukcí výtvarných 
prvků přiblížil americkému minimalismu. Žil a pracoval v Olomouci. (www.galeriecaesar.cz)

Konstrukce v krychli, 1990, dřevo, 40 x 40 x 25 cm
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* 27. června 1937 v Praze

L ubom í r  P ř i b y l Studia: 1957–1958 Akademie výtvarných umění v Praze. 1952-56 Výtvarná škola, Praha. 

Malíř a grafik. Zabývá se optickou strukturou malby, jež se stává objektem a reliéfem, symetrií 

a jejím narušením. Žije a pracuje v Praze. (www.lubomirpribyl.cz)

Prostoroví diagonála, 2012, provaz, olej, hliník, překližka, 125 x 97 cm
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* 10. února 1956 v Mostě

A l e š  S vobodaStudia: 1975–1980 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Výtvarná výchova - český jazyk 
a literatura. V současné době působí jako vedoucí kreativního modulu na Fakultě humanitních studií 
Univerzity Karlovy. Výtvarník, multimediální umělec, kritik, teoretik umění a pedagog. 

TeXT rumor variabilní, 2015, 25 částí, akryl, plátno, 55 x 55 cm, počet i sestava variabilní
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* 23. května 1986 v Praze

Miku l á š  Z i p pe r 2011–2014 Fakulta umění a designu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, design 

interiéru. 2007–2010 VOŠG & SPŠG, propagační grafika, Praha. Zabývá se malbou, která vstupuje 

do třetího rozměru a blíží se reliéfu, vychází z estetiky graffiti stylu, jemuž se léta věnoval. 

(www.behance.net/mikulaszipper)

White, 2017, akryl na plátně, 50 x 50 cm



Galerie AMB
Jan Kovářík
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* 28. března 1980 v Kyjově

J an  Ko vá ř í k Studia: 1998–2005 Akademie výtvarných umění v Praze, sochařský ateliér (Jindřich Zeithamml), 

intermediální ateliér (Milan Knížák). 1994–1998 Střední umělecko-průmyslová škola Uherské

Hradiště, výtvarné zpracování keramiky. Vytváří objekty a sochy z různých materiálů, 

s důrazem na haptické vlastnosti, měkkost, hravost a poetiku. Žije a pracuje v Praze.

Infantila, 2008–2011, epoxidová pryskyřice, výška 160 cm



Galerie Artičok
Eva Francová, Simona Gleissnerová, Vladana Hajnová, 

Markéta Váradiová 
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* 1956 v Pardubicích

E va  F r a n c o vá 1972–1975 Střední uměleckoprůmyslová škola Brno, obor propagační grafika. 1975–1979 

Pedagogická fakulta v Hradci Králové, obor výtvarná výchova – matematika. Žije a tvoří v Zájezdci.

Věnuje se převážně objektové tvorbě, kresbě, experimentální a digitální grafice. 

(www.volny.cz/eva.francova)

Objekt 1707/02, 2017, dřevo, 40 x 40 x 5 cm
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* 27. března 1981 v Trutnově

S imona  G l e i s s n e r o vá2003–2009 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér keramiky a designu (Pavel Knapek).

2000–2002 Fakulta užitého umění a designu UJEP, Ústí nad Labem, ateliér keramiky a designu 

(Pavel Jarkovský). Stáže na Estonian Academy of Arts, Tallinn a Maryland Institute College of Art, 

Baltimore, USA. Vytváří velkoryse pojaté papírové objekty, instalace a inteligentní a nápaditý design

z papíru a keramiky. Žije a pracuje v Hradci Králové. (www.gleissnerova.cz)

Velká stojací lampa ZIGZAG, dřevo dub, plast  160 x 60 cm
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* 21. ledna 1967 v Pardubicích

V l a dana  Ha j n o vá Studia: 1985–1991 Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér grafiky (Ladislav Čepelák, 

Dalibor Chatrný, Jiří Lindovský). 1981–1985 Střední průmyslová škola textilní v Brně, výtvarný obor.

Grafička, pedagožka a autorka objektů. Pracuje s akumulací běžně dostupných materiálů, 

jako jsou špejle, brčka, využívá dráty a pletivo. Žije a pracuje v Pardubicích.

Bez názvu, 2003, měď, 50 x 50 cm
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* 1973 v Jablonci nad Nisou

Marké t a  Vá r a d i o v áStudia: 2006–2010 Vysoká škola výtvarných umění, Bratislava, 2003–2005 Fakulta užitého umění 

a designu UJEP, Ústí n. Labem, ateliér přírodních materiálů, 1997 Vilniaus dailés akademija, 

Vilnius, Litva, 1992–1997 Institut výtvarné kultury UJEP Ústí n. L., ateliér skla. Pracuje konceptuálním 

způsobem s prostorem a objektem. Využívá dřevo, sklo, barvu a zrcadla s ohledem na jejich fyzikální

vlastnosti a konkrétní prostor. (www.marketavaradiova.cz)

Zrcadlový reliéf, 2017, 50 x 62 (4 ks) 





Galerie města 
Pardubic

Oleg Fintora, Pavel Hošek, Viktor Hulík, Dalibor Chatrný,

Ladislav Jezbera, Štěpán Málek 
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* 1948 v Bratislavě

O l eg  F i n t o r a Studia: 1967–1968 a 1969–1973 Vysoká škola výtvarných umění, Bratislava (Štefunko, Kostka).
1968–1969 Hochschule für bildende Künste Hamburg (Gustav Seitz). Autor objektů, instalací 
a pedagog. Používá transparentní materiály a zrcadla ve výrazně redukovaných geometrických
tvarech. Žije a pracuje v Bratislavě.

Bez názvu, 2017, plexi a nerezovy plech, 90 x 130
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* 10. září 1976 Gottwaldov (Zlín) 

Pave l  Ho š ekStudia: 1995–2001 Akademie výtvarných umění v Praze, sochařství (Jindřich Zeithamml). 

1991–1995 Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti, reprodukční kamenosochařství 

a restaurátorství (Zdeněk Tománek). Sochař, fotograf, vytváří objekty a instalace. Zabývá se 

architektonikou prostoru, pohybem, kresbou v prostoru. Žije a pracuje ve Vysokém Mýtě.

Náruč, 2014, železo, 217 x 210 x 105 cm
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* 1949 v Bratislavě

V i k t o r  Hu l í k Studia: 1968–1974 Vysoká škola výtvarných umění, Bratislava (L. Čemický, 
P. Matejka). Zabývá se variabilitou a kinetickou modulací geometrických elementů 
s možností aktivního zapojení diváka. Žije a tvoří v Bratislavě. (www.hulik.sk)

Stredný Geo-Posúvač 26, 2016, variabil, MDF, akryl, 90 x 90 cm 
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* 28. srpna1925 v Brně  
† 5. července 2012 

v Rajhradě u Brna

Da l i b o r  C ha t r n ýStudia: 1949–1953 Akademie výtvarných umění v Praze (Vladimír Sychra, Vladimír Silovský), 

1945–1949 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Cyril Bouda, Martin Salcman, Josef Sejpka,

František Kovárna, Karel Lidický). Vyjadřoval se konceptuálním způsobem snad ve všech známých médiích,

malbě, grafice, objektu, instalaci, videu, hudbě, kresbě, fotografii, performanci. Žil a pracoval v Brně.

Objekt, 1999, zrcadlo, plexisklo, 55 × 60 × 50 cm
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* 29. prosince 1976 v Hořicích v Podkrkonoší

L ad i s l a v  J e zbe r a 1995–2001 Fakulta výtvarných umění, VUT Brno, ateliér socha, prostor, instalace (Jan Ambrůz),

ateliér sochařství (Vladimír Preclík), 1991–1995 Střední průmyslová škola kamenická a sochařská

Hořice v Podkrkonoší. Pedagog, sochař konceptuálního založení. Pracuje s tradičními i velmi

neobvyklými materiály (motorový olej, polystyren, dutinový plast, mramor), často v monumentálním

měřítku. Žije a tvoří v Hřídelci.

Struny, 2016, mramor, barevné inkousty, 45 x 45 x 18 cm
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* 24. listopadu 1966 
v Novém Bydžově

Š t ěpán  Má l e kStudia: 1990–1996 Akademie výtvarných umění v Praze, sochařství (Stanislav Kolíbal, Hugo Demartini,

Jindřich Zeithamml). 1984–1985 Pedagogická fakulta Hradec Králové, 1981–1984 Střední průmyslová

škola sochařská a kamenická, Hořice v Podkrkonoší. Žije a tvoří v Holicích. Sochař a pedagog, vyjadřuje

se také kresbou, malbou a instalací, nevyhýbá se použití nalezených materiálů. (www.malek.maweb.eu)

Instantní geometrie I, 2017, mdf, sklo, laťovka, akryl





Pardubický
zámek

Václav Malina, Václav Sika, Michal Čepelka, 

Tomáš Polcar, Tomáš Skalík, Jan Stolín

ASHAADOX a TDHP - módní taneční performance
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* 4. června 1950 v Plzni

Vá c l a v  Ma l i n a Studia: 1974–1979 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Zdeněk Sýkora). 1968–1972

Pedagogická fakulta v Plzni. Malíř, grafik, výtvarný publicista a kurátor. Ve své práci se zabývá

fyzikálními a světelnými vlastnostmi barev a konceptuální reflexí přírody. Žije a tvoří v Plzni.

Pointilismus III, 1991, dřevěný box, sklo, pomalované pingpongové míčky, 100 x 100 x 10 cm
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* 19. dubna 1955 v Domažlicích

Vá c l a v  S i k aStudia: 1952–1956 Vyšší škola Uměleckého průmyslu v Praze. Zabývá se kresbou, malbou, 

počítačovou grafikou, tvorbou objektů a ilustrací. Žije a tvoří ve Kdyni. 

(www.vaclavsika.cz)

Ve čtverci I, malované dřevo a dřevovláknitá deska, 50 x 50 cm
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* 20. září 1986 v Broumově

Mi cha l  Č epe l k a Studia: od 2015 Fakulta výtvarného umění VUD, Brno, ateliér environmentu (Barbora Klímová),

2009–2012 Katedra výtvarné kultury UHK KVK a TT, grafický design – multimédia. 

Věnuje se konceptuální tvorbě, performancím a počítačové grafice. (www.michalcepelka.cz)

1m3, 2017, plast, průměr 124 cm
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* 13. května 1973 v Praze

Tomáš  Po l c a r1991–1998 Akademie výtvarných umění Praha, atelier sochařství (Hugo Demartini), atelier monumentální

tvorby (Aleš Veselý), atelier intermediální tvorby (Milan Knížák). Věnuje se soše, malbě, objektu. 

Žije a pracuje ve Slavětíně nad Ohří. (www.tomaspolcar.cz)

Kyklos, 2013, beton, 200 x 90 x 200 cm
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* 6. října 1978 v Opavě

Tomáš  Ska l í k Studia: 1999–2007 Fakulta výtvarných umění VUT Brno, sochařství (Jan Ambrůz). 

Od 2013 - Fakulta výtvarných umění VUT Brno, umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz

(Pavel Korbička). Věnuje se sochařství, umění ve veřejném prostoru, restaurování prostorových

uměleckých děl z anorganických materiálů. Žije a pracuje v Opavě.

Socha k sezení a přenášení (Z cyklu Sochy k něčemu) součást instalace Landscape Opava 2016, dřevo, 50 x 300 x 50 cm
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* 1966 ve Svitavách

J an  S t o l í nStudia: 1986–1992 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, sochařství (Kurt Gebauer). 
Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě, docentura. Konceptuální umělec, pedagog, kurátor. 
Vytváří instalace s konkrétními a minimalisticky pojatými prvky s využitím počítačového 
programování. Žije a tvoří v Liberci. 

Izolace, 2016
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A shaadox Ashaadox – výtvarný ateliér zabývající se textilní a oděvní tvorbou, fotografií a performance, 

výtvarnými workshopy, stážemi pro studenty výtvarných škol. Majitelkou ateliéru a výtvarnicí je 12 let

Soňa Kaloušková tvořící pod pseudonymem Ashaadox. (www.ashaadox.cz)

Harlekýn
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Tane čn í  d i v a d l o  
Honzy  Poku s i l a

Čtyři body, které jsou naší jistotou, jsou všude, kam se podíváme. V nich rosteme, žijeme a vzkvétáme. 

Jsou to roční období, elementy, etapy lidského života, struny na houslích, rodina, stěny domu,... 

Hrají a tančí: Barbora Machová, Veronika Dlouhá, Jitka Jägrová a Štěpán Mach, 

choreografie: Honza Pokusil

Quadrum (premiera 9. 6. 2015)



Kreativní a grafické zpracování: Petr Scháněl, www.schanel.eu

Texty: Martina Vítková, Štěpán Málek, Jana Vincencová

Tisk: Repropaint s.r.o., www.repropaint.cz

Rok a místo vydání: 2017 v Hradci Králové

Náklad: 180 výtisků 

Záštitu převzala Martina Berdychová - náměstkyně hejtmana královéhradeckého kraje 
pro oblast školství, kultury a sportu.
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