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Uvízli v listopadu II
Robert Janás

V roce 2007 byl po více než padesáti letech znovuotevřen Topičův salón, který
od konce 19. století do poloviny 20. století představoval jednu z nejvýznamnějších soukromých výtvarných síní v Praze. Zdá se, že obnovený Topičův salón má potenciál navázat na
přerušenou tradici. Mezi prvními výstavami, které se v něm uskutečnily byla vedle prezentace
klasiků českého umění i výstava Uvízli v listopadu/Stuck in the Middle of November, která
se snažila nabídnout pohled na různé malířské trendy současné mladší výtvarné generace,
jak se rozvíjejí ve dvou hlavních centrech tuzemského uměleckého dění, Praze a Brně. Osu
expozice představovala díla sedmi z osmi členů výtvarné skupiny Prague stuckists. Skupina je zdejší pobočkou britského výtvarného hnutí stuckismus. Stuckistické hnutí vzniklo
v roce 1999 v Londýně a jeho hlavním cílem bylo obnovení pozic malby v konfrontaci se sílícím konceptuálním uměním. Dnes působí ve 44 zemích světa 181 stuckistických poboček.
Prague stuckists, druhá nejstarší stuckistická skupina ve střední a východní Evropě, byla
při svém založení v roce 2004 koncipována tak, aby Londýnu nabídla alespoň orientační
přehled o současných klasických malířských trendech mladší výtvarné generace v Čechách
a na Moravě.
	Každoroční aktivitu londýnských stuckistů představují demonstrace v den udílení
Turnerovy ceny, která se pro ně stala symbolem nástupu konceptuálních trendů ve Velké
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Británii. Podobnou roli jako Turnerova cena hraje v České republice Cena Jindřicha Chalupeckého, jíž také jednoznačně dominují konceptuální trendy. To ostatně potvrdila i skutečnost, že se výstava finalistů Chalupeckého ceny v roce 2007 neuskutečnila ve velké státní
instituci, ale v soukromých konceptualistických galeriích. Vernisáž výstavy Uvízli v listopadu
proběhla ve stejný den jako vyhlášení výsledků Ceny Jindřicha Chalupeckého. Leitmotivem
skupiny Prague stuckists byla v době jejího založení co největší stylová pestrost členů přihlížející k odlišnostem pražské a brněnské výtvarné scény. Tato skutečnost ale vedla k protichůdným názorům na umění uvnitř skupiny a tím i ke skutečnosti, že jednotliví členové
vystavovali samostatně, ale na společném projektu se v tomto množství sešli až v Topičově
salónu, tři roky po založení skupiny.
	Naplánování vernisáže na stejný termín jako vyhlášení výsledků Chalupeckého
ceny se ukázalo jako zajímavý nápad, který koresponduje s akcemi originální londýnské stuckistické skupiny, a z něhož by se mohla stát tradice. Tak jako původní londýnští stuckisté
každoročně demonstrují v den vyhlášení Turnerovy ceny před galerií, kde se uděluje, naši
stuckisté demonstrují proti „české Turnerově ceně“ tím, že v den vyhlášení vítězů pořádají
vernisáž své výstavy. Vzhledem k tomu, že se na základě pravidelného střídání pořadatelství
mezi českou a moravskou metropolí letošní výstava finalistů Ceny Jindřicha Chaloupeckého
koná v Brně, koná se v Brně, v Galerii Dolmen, i stuckistická výstava Uvízli v listopadu/Stuck
in the Middle of November II. Účastní se jí tentokrát všichni členové skupiny Prague stuckists.
Jaroslav Valečka je malířem, jehož tvorba měla v počátcích expresionistický charakter. Valečka neinklinoval k ryzímu expresionismu, ale zajímaly ho především jeho symbolistní kořeny. Na prahu středního věku se ale posunul k vyzrálému symbolismu v krajinářské
i figurální tvorbě, v níž lze stopovat původní expresionistické východisko nejvýrazněji. Dominantní složku Valečkovy malby představuje barva a světlo. Pomocí magické barevné škály
organicky spojené se světlem zachycuje mnohdy syrovou atmosféru Lužických hor. Způsob,
jakým pracuje s barvou a světlem nemá v našem prostředí obdoby a ukazuje, kde se nachází
nejsilnější stránka Valečkovy malby.
	Podle Wilhelma Worringera, uznávaného historika počátku 20. století, tradice
evropského umění vychází ze dvou odlišných způsobů vnímání a výtvarného vyjádření, jižního italského a severního zaalpského. Mezi členy skupiny Prague stuckists se dají tyto dva
umělecké přístupy prezentovat ukázkovým způsobem. Zatímco Valečka rozvíjí tradici malby
typické pro země na sever od Alp založenou na syrovosti a expresivitě, Filip Kudrnáč je typem jižního malíře, který sleduje italský klasický ideál. Obrazy, které na výstavě předvádí patří do plánovaného cyklu tzv. pin up dívek, v němž spojuje klasickou akademickou malbu se
svými inspiračními zdroji a snaží se, aby alespoň na plátně přežily tradiční hodnoty civilizace
zanikající v komerčně přetechnizovaném světě. Podle svých vlastních slov se Kudrnáč „snaží
udržet tradici technologie ručního klasického umění navazujícího na hladké malby italské
školy, a vyvažujícího klasicky vystavěné kompozice romanticko-symbolických témat s koloritem a duchem vrcholné renesance s nostalgií a naléhavostí konce 19. století zaměřeného na
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plenérové vyvážení barevné škály odstínů v záři slunečního světla i chladivých stínů. Pokouší
se ironizovat dnešní přetechnizovaný svět a vyvažovat a doplňovat konceptualistické umění
současnosti vlastní malbou a hledáním lepších stránek světa.“
Jiří Hauschka se ve své tvorbě pohybuje na pomezí abstrakce a realistické malby. Původně inklinoval k abstraktnějšímu malířskému projevu. Od svého pobytu v Londýně
se v posledních třech letech posunuje k realističtějšímu pojetí. V  nejnovějších obrazech
nalezl přesnou rovnováhu mezi abstrakcí a realismem, která dodává jeho tvorbě originalitu i vyváženost, v níž zůstávají zachovány všechny typické složky Hauschkovy malby. Patří
mezi ně neoexpresionistické tendence spojené s vytříbeným cítěním pro kompozici založené
na velkých plochách ohraničených výraznou obrysovou linií, symbolicky pojatá barevnost a
specifická tekutost forem.
Jan Spěváček je jedním z našich nejvýraznějších krajinářů mladší generace. Nejznámější složku jeho tvorby představují obrazy vodních hladin. Hladina pro něj představuje
prostředek sloužící k meditativnímu ponoru do nitra. Původně se v malbě vodních hladin
soustředil především na tlumené nálady vycházející z jemné škály barevných odstínů, do
nichž posléze začal vnášet gestičtější rukopis. Vedle krajinářské tvorby se Spěváček od počátku věnoval klasické figurální malbě. Oba tématické okruhy spojil v obrazech nejnovějšího
tvůrčího období, jejichž námětem se staly plující kachny. Kombinací gumových kachniček
a skutečných kachen vnášel Spěváček nejprve do své malby prvky postmoderní ironie, ale
postupně se i v tomto tématu propracovává k náladovému vyznění obrazu.
	Lukáš Orlita se ve své tvorbě věnuje paralelně realistické i abstraktní malbě.
Oblíbený motiv jeho obrazů představují mosty. Od původní hyperrealistické formy se Orlita
posunul k sumárnějšímu realistickému pojetí. Tlumené melancholické odstíny nahradil prosvětlenějším koloritem. Nejdůležitějším prvkem těchto obrazů zůstává zájem o konstrukční
řešení a vytváření složitých prostorových kompozic, k nimž stavební koncepty mostů nabízejí
bohatý zdroj inspirace. Konstrukci virtuální prostorové reality se Orlita věnuje i v abstraktní
tvorbě. I do ní aplikoval motivy mostů. Nejdříve pracoval s jejich doslovnou transpozicí do
op - artové podoby. Postupně se posunul k rozbití ucelené formy na jednotlivé fragmenty,
z nichž vytváří výrazně barevné autonomní geometrické struktury.
	Martin Salajka je jedním z nejvýraznějších neoexpresionistických malířů mladé
generace. Nespokojuje je se s pouhým gestickým výtvarným přednesem, ale naplňuje své
obrazy silnou barevnou atmosférou založenou na hutných temných a přitom křiklavých tónech. Důležitou složku jeho děl představuje výrazná příběhová linka, v níž často hraje klíčovou roli motiv vody. V nejnovější tvorbě se paralelně věnuje dvěma cestám. Jednu z nich
představují témata hemžení podvodních embryí, které vycházejí z tradic neoexpresionismu
konce 20. století, druhou pak až s filmovou estetikou pracující působivé pohledy do démonicky laděných interiérů.
	Vnímání civilizační fenoménů současné společnosti hraje zásadní roli v tvorbě
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Kateřiny Pažoutové. Pažoutová zachycuje koupaliště, módní přehlídky, výklady obchodů,
místa, kde se stýkají a míjejí lidské davy. Témata ztvárňuje výrazně civilistním projevem.
Chladná odtažitost malby a anonymní dav jako hlavní aktér obrazů vyzařují pocity odcizení
dnešní civilizace.
	Fotografie Roberta Janáse zachycují noční záběry z městských ulic. Malířskou
optikou sledují atmosféru a genia loci městských čtvrtí s jejich charakteristickými odstíny a
jejich proměny v rámci ročních dob. Janás se nesoustředí na konstruktivistické zachycení
prostoru oblíbené v klasické fotografii 20. století. Dominantní roli v jeho tvorbě hraje práce
s barvou a světlem, které představují základní stavební prvky a ústřední motiv snímků.
	Výstavy se účastní i hosté, kteří spolu s členy skupiny Prague stuckists vystavovali už v Topičově salónu. Barbora Lungová, členky výtvarné Skupiny 001, se zajímá o civilní
náměty z běžného života, kterými ilustruje životní návyky současné společnosti. Soustředí
se na věcné ztvárnění skutečnosti, které akcentuje monumentální výstavbou objemů. Síla
až syrově věcného přístupu a pádné kompozice vyniká především v jejích velkoformátových
obrazech. Civilizačním projevům dodává Lungová místy fantaskní nádech, který umocňuje
působením osobitých barevných kontrastů.
Jan Karpíšek před formou preferuje námětovou invenci a je otevřený konceptuálním trendům. Obrazy maluje charakteristickým až punkovým rukopisem. Forma ustupuje
myšlenkové imaginaci, na níž klade Karpíšek hlavní důraz. Forma je pro něj pouze prostředkem, kterým ztvárňuje různé odstíny spirituality transformující autorovy prožitky a představy.
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Stuck in the Middle of November II
Robert Janás

The Topičův Salón reopened in 2007, after more than fifty years. It was
one of the most important exhibition spaces in Prague from the end of 19th century to
the mid 20th century. Now it has the potential to reassume its former role. Among the
first exhibitions representing Czech classics of fine art, there was a show called Stuck
in the Middle of November, aiming to offer a different take on the younger generation of visual artists and the trends developing in the two major centres of the art scene in the Czech republic. The show presented the works of seven members of an art
group, the Prague Stuckists, which is a branch of the international art movement called
Stuckism. Stuckism originated in London in 1999 and aimed to regain the lost stature
of painting by challenging the growth of conceptualism. Today Stuckism numbers 181
branches in 44 countries. Since its founding, the Prague Stuckist group – the second
oldest Stuckist group in Central and Eastern Europe – has provided a summary of the
contemporary classical styles of the younger generation of painters in the Czech republic.
	Annual demonstrations against Turner Prize are an important activity of the original London Stuckists. The Turner Prize is considered to be a symbol of the predominance
of conceptualism in the UK. The Jindrich Chalupecky Prize, also dominated by conceptual
trends, is a Czech parallel to the Turner. This is exemplified by the fact that the exhibition
of the 2007 Chalupecky´s finalists was not held in a state gallery, but in small private gal-
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leries dedicated to conceptual art. The opening day of Stuck in the Middle of November
took place on the same day as the announcement of the Jindrich Chalupecky Prize winner.
	The greatest possible diversity in styles was seen as highly desirable in the
foundation of the Prague stuckists, especially those styles exemplifying the differences
between the Prague and Brno art scenes. This led to contentions among the group members and consequently to separate exhibition activities. The members met up again, three
years after the foundation of the group, to take part in a mutual project in the Topičův Salón.
	The idea of holding the show on the same day as the awarding of the Chalupecky Prize turned out to be an interesting one, corresponding to stratagem of the
original London Stuckist group and likewise scheduled to become a regular feature. Just as the London Stuckists stage their annual demonstrations outside Tate Britain
on the day of the announcement of the Turner Prize, the Czech branch protests against „the Czech version of the Turner Prize“ by holding the opening of their show on
the same day as the announcement of the Chalupecky Prize. The Czech and Moravian capitals regularly swap in organising the Chalupecky Prize, which takes place in
Brno this year, so likewise Stuck in the Middle of November II takes place in Brno in
the Dolmen gallery. All the members of the Prague Stuckists group are participating.
Jaroslav Valečka is a painter, whose early works had an expressionistic character. He did not incline to pure expressionism but was particularly interested in its
symbolistic roots. Middle-aged, he has moved to an advanced symbolism with evident
reminders of his expressionistic beginning. His painting style can be characterised by
the terms „colour“ and „light“. He is able to catch the rugged atmosphere of the Luzicke
mountains, using a wide range of colours to depict light. The fashion in which he uses
colour and light is unique in the Czech Republic and demonstrates his strongest qualities.
	According to the famous art historian Willhelm Worringer, there are two different
ways of understanding traditional European fine art – the southern Italian and the northern
Transalpine. It is possible to see both principles quite explicitly in the Prague Stuckists group.
While Valečka develops the northern style based on expression and rawness, Filip Kudrnáč
follows the classical Italian ideal. The paintings on show are from his „the pin up girls“ cycle,
which fuses the academic painting style with his own sources of inspiration, as he strives to
keep alive the traditional values of our civilisation that are vanishing in today´s commercial
techno-world – to keep them alive at least on his canvas. According to his own words, he attempts to preserve the traditional techniques of classical visual art; he follows the smooth painting of the Italian school, the classically constructed compositions of symbolistic–romantic
themes, the zeitgeist of the high renaissance and the nostalgia of the late 19th century, using
subtly nuanced scales of hue to create an atmosphere of brilliant sunshine or cool shade. He
takes an ironic position on an overly-technologised environment and rebuts contemporary
conceptual art through his painting and by searching for the positive landscapes of our world.
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Jiří Hauschka finds his place somewhere between abstraction and realistic painting. Originally he inclined to abstraction, but, since his London stay three years ago,
he has moved towards a more realistic conception, finding a balance between realism
and abstraction, which preserves all the inherent components of his painting. Neo-expressionism is joined with a strong feeling for composition, based on large areas limited by accented contour, and colours used symbolically with a specific liquidity of forms.
Jan Spěváček is one of the most interesting landscape painters to emerge from
the younger generation. He is known for his water surfaces, which are his means to reach a
meditative immersion in his inner being. Initially he concentrated on still moods created by a
smooth scale of tones in paintings of water surfaces, but subsequently started to add more
gestural modulation. As well as landscapes, has has worked on classical figural painting and
has succesfully unified both directions in his latest works – where the main objects are floating
ducks. The combination of artificial rubber ducks and real ducks evokes some features of postmodern irony, but he is gradually working that theme to a moody and more serious depiction.
	Lukáš Orlita has chosen both attitudes – the realistic and the abstract. His favourite motif is a bridge. He started with hyperrealistic form and evolved to a more holistic and
realistic approach. Deep melancholic tints were replaced with high key colours. The most important feature of those paintings remains his interest in structural solutions and complicated
spatial compositions, where bridges and their architectural concepts offer a rich source for
inspiration. Construction of a virtual spatial reality is found in Orlita´s abstract works as well.
He applies his favoured approach here again, translated into an op-art form. Finally he arrives
at a deconstruction of the motif into fragments that create independent geometric structures.
	Martin Salajka is an important neo-expressionist of his generation. He is not satisfied with just gestural art expression, but fills his paintings with a rich colourful atmosphere
based on thick, dark, but glaring, tones. A very important role in his works is assumed by stories
and the key motif of water. He discovers two parallel directions in his latest work. The first is teeming with floating embryos and derives from the tradition of 20th century neo-expressionism;
the second shows views into daemonically-created interiors using a nearly movie-like optic.
Perception of the phenomena of contemporary society is the basic feature in works by
Kateřina Pažoutová. She depicts swimming pools, model stages, shop windows and the places
where people usually meet and crowds are formed. The overt face of civilisation, revealed as
the cold and detached atmosphere of an anonymous crowd, is the main theme of her paintings.
They are dominated by feelings of communal disunion.
	The photographs of Robert Janás depict city streets with a painter-like vision,
which is able to catch the atmosphere and genus loci of particular cities and their boroughs, showing characteristic tints varying through the seasons. He is not just focused on the
formal constructivist concern that is common in classical photography of the 20th century:
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colours and light dominate his art. They are a basic component and also a prime motivation.
	The guests featured in the exhibition were also in the Topčův Salón with the
Prague Stuckists last year. Barbora Lungová, a member of Group 001, is interested in civil
themes, illustrating the costumes and manners of individuals in our society. She concentrates on depictions of common reality, which is emphasised with a monumental building of
volume. Her power emerges in a rough, observational attitude and forcible composition: it is
especially pronounced on large canvases. Lungová adds a fantastic touch to her comments
on civilisation. The paintings are enlivened by the contrasts in her particular colouration.
Jan Karpíšek prefers the invention of a theme to form. He paints in a
characteristic, virtually punk, style. Form is supressed and replaced by imagination which is heavily pronounced in his works. This is an instrument to express the artist‘s various angles of spirituality, transforming his ideas and his experiences.
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Jiří Hauschka
Bílá ulice, 120 x 100 cm, akryl, plátno, 2008

13

Jiří Hauschka
Já jako madona, 120 x 100 cm, akryl, plátno, 2006

14

Jiří Hauschka
Rozhovor, 100 X 80 cm, akryl, plátno, 2008

15

Jiří Hauschka
The Place Farm House, 120 X 100 cm, akryl, plátno, 2008

16

Jiří Hauschka
Uvnitř stanu, 120 x 100 cm, akryl, plátno, 2008

17

Robert Janás
Vyšehrad nábřeží - VI, květen 2007, fotografie

18

Robert Janás
Apolinářská XIII - listopad 2007, fotografie

19

Robert Janás
Libeň, U Balabenky II, duben 2008, fotografie

20

Robert Janás
Smíchov, Plzeňská - U Trojice I, srpen 2008, fotografie

21

Robert Janás
Žižkov - Kostnické náměstí VIII, květen 2008, fotografie

22

Jan Karpíšek
Stopování v zelené, 135 x 125 cm , akryl, plátno, 2005

23

Jan Karpíšek
Stopování v prostoru, 124 x 145 cm, akryl, plátno, 2005

24

Jan Karpíšek
Ultrazvuk, 48 x 65 cm, akryl, plátno, 2006

25

Jan Karpíšek
Průlet nad podzimní Moravou (Plameny), 110 x 70 cm akryl, plátno, 2005

26

Jan Karpíšek
Zdola nahoru, 49 x 70 cm, akvarel, papír, 2007

27

Filip Kudrnáč
Modrásek, 80 x 60 cm, olej, plátno, 2008

28

Filip Kudrnáč
Růžový leknín, 120 x 100 cm, olej, plátno, 2008

29

Filip Kudrnáč
Tahiťanka u vodopádu, 100 x 80cm, olej, plátno, 2008

30

Filip Kudrnáč
Láska, 79 x 60 cm, olej, plátno, 2008

31

Filip Kudrnáč
Sázava v záři podzimního slunce,100 x 200 cm, olej, plátno, 2006

32

Barbora Lungová
Metamalba, 50 x 40 cm , olej, plátno

33

Barbora Lungová
Obraz pro kosmopolity, 140 x 140 cm, olej, plátno, 140 x 140 cm

34

Barbora Lungová
Stanislav Výmola, 90 x 70 cm, olej, plátno

35

Barbora Lungová
Jarkova mamka zavařovala, 50 x 40 cm, olej, plátno, 2008

36

Barbora Lungová
Michal, Pavel, Matouš, Karel, Vojtěch, atd., 60 x 50 cm, olej, plátno, 2008

37

Lukáš Orlita
Big dark blue space, 145 x 145 cm , spray, akryl, plátno, 2008

38

Lukáš Orlita
Had 2, 115 x 140 cm, spray, akryl, plátno,2008

39

Lukáš Orlita
Jonispace, 145 x 145 cm , spray, akryl, plátno,2008

40

Lukáš Orlita
Blue mirrorspace, 90 x 120 cm, spray, akryl, plátno, 2008

41

Lukáš Orlita
Joni mirrorspace, 90 x 120 cm , spray, akryl, plátno, 2008

42

Kateřina Pažoutová
Americké bojové letouny F14 se na letadlové lodi ..., 150 x 150 cm, tužka, olej, plátno, 1998

43

Kateřina Pažoutová
Americké bojové letouny F14 se na letadlové lodi ..., 150 x 150 cm, tužka, olej, plátno, 1998

44

Kateřina Pažoutová
Britský letoun Tornádo se vrací z hlídkového letu ..., 150 x 150 cm, tužka, olej, plátno, 1998

45

Kateřina Pažoutová
Bagdád, 165 x 135 cm, tužka, olej, plátno, 1998

46

Kateřina Pažoutová
Turínské plátno, 165 x 135 cm, tužka, olej, plátno, 1998

47

Martin Salajka
Potápěč,100 x 150 cm, olej, plátno, 2008

48

Martin Salajka
Kocovina,100 x 150 cm, olej, plátno, 2007

49

Martin Salajka
Dušičky, akryl, plátno, 95 x 90 cm, 2008

50

Martin Salajka
Dušičky II ,akryl, plátno, 190 x 200 cm, 2008

51

Martin Salajka
Embryo, 120 x 100 cm, akryl, plátno, 2007

52

Jan Spěváček
Evoluce, olej, plátno, 100 x 150 cm, 2000

53

Jan Spěváček
Širé obzory, 79 x 90 cm , olej, plátno, 2008
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Jan Spěváček
Nevšední ideje, 70 x 100 cm , olej, plátno, 2008

55

Jan Spěváček
Rákosníci, olej ,plátno, 100 x 150 cm, 2008

56

Jan Spěváček
V zástupu, olej, plátno, 60 x 90cm, 2007
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Jaroslav Valečka
Velká matka, 129 x 75 cm, olej, plátno, 2007

58

Jaroslav Valečka
Vynášení smrtky, 127 x 101 cm, olej, plátno, 2007

59

Jaroslav Valečka
Mauzoleum, 123 x 109 cm, olej, plátno, 2007

60

Jaroslav Valečka
Plamen, 102 x 113 cm, olej, plátno, 2008
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Jaroslav Valečka
Vypálený kostel, 111 x 114 cm, olej, plátno, 2007
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Přehled autorů
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64

Jiri Hauschka

Narodil se v roce 1965 v Šumperku
Absolvoval dvě studijní cesty po Itálii (1991 - 1992)
a Velké Británii (2005 - 2006)
Skupinové výstavy:
2006 Art House Gallery Brighton (UK) - The Brighton Stuckists
2007 Topičúv salón
Uvízli v listopadu/Stuck in the middle of November
Samostatné výstavy (výběr):
2004 Městská knihovna Liberec
2005 Městská galerie Prachatice
2005 Hellge Gallery Passau (D)
2005 Café Jericho Praha
2006 The Residence Gallery London (UK)
2008 Galerie XXL Louny – Mezi snem a skutečností (+ J. Spěváček a R. Janás)
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Robert Janás

Narodil se 30. 4. 1973 v Brně
Historik umění, fotograf, básník
Vzdělání:
1991 – 1998 Filozofická fakulta, Masarykova univerzita Brno
dějiny umění – historie – pomocné vědy historické
(magisterské studium)
1998 – 2002 Filozofická fakulta, Masarykova univerzita Brno
teorie a dějiny umění (doktorské studium)
2003 – 2004 Diplomatická akademie Praha
Skupinové výstavy:
2007 Moravské zemské muzeum Brno – Kde oblaka bílá plují…
2007 Topičův salón Praha – Uvízli v listopadu/Stuck in the Middle of November
Samostatné výstavy:
2002 Brněnské kulturní centrum/Galerie Kabinet Brno - Noc a její kouzla
2008 Galerie XXL Louny – Mezi snem a skutečností (+ J. Hauschka a J. Spěváček)
Publikované básnické sbírky:
Modrá mlha/Der blaue Nebel (1998)
Smaragdové lampy/Lamps of Emerald (2003)
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Jan Karpíšek

Narodil se 15. 3. 1981 v Jihlavě
Vzdělání:
1999-2005 : Fakulta Výtvarných Umění VUT Brno
malba, performance
Skupinové výstavy (výběr):
2001 Galerie Jána Šmoka Jihlava, Staroměstská Radnice Praha
2002 Galerie NoD Roxy Praha - Honzo, nezapomeň vyndat křídla!
2002 Galerie Kritiků Praha
2002 Galerie Medium Bratislava (SK)
2002 Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora
2003 Galerie Bartholomeus Cheb - Festival Nová Media
2004 Galerie XXL Louny, Brněnské kulturní centrum, Galerie Vltavín Praha – Artkontakt
2004 Galerie Nábřeží Praha
2004 Knihovna Janáčkovy Akademie Múzických Umění Brno - Astorka II
2004 Dům umění města Brna - Atelier Klasse - Klasse Atelier
2005 Galerie Aspekt Brno - Výstava diplomových prací absolventů FaVU
2005 Národní galerie Praha - Mezinárodní bienále současného umění
2005 Galerie Stará Hasička Brno - Punkwa 001
2005 Galerie XXL Louny, Brněnské kulturní centrum, Galerie U Dobrého pastýře Brno – Artkontakt
2005 Hadivadlo Brno - Malta 2
2006 Housův Mlýn Tábor - Letní Slunovrat, House of Blues Plzeň - El Temperamento Nuevo
2007 Dům umění města Brna - Amaro Jilo - Naše srdce
2007 Jižní křídlo Nové radnice Brno, Nejvyšší Purkrabství Praha – Arskontakt - Bilance
2007 Vinotéka U Zlaté štiky Kolín – Víno
2007 Galerie Dolmen Brno - 40 dní Punkwy
2007 - Vrakbar Jihlava – Vernisage
2007 Topičův salón – Uvízli v listopadu/Stuck in the Middle of November
2008 Slovenská národná galéria Zvolen (SK) – King Industry
2008 Peng Mainz (D) – Punkwa – Vernissage
2008 Galerie kritiků Praha – Cena kritiky za mladou malbu
2008 Galerie Dolmen Praha – Kampa Punkwo?
2008 Hala C Praha – Fifty- fifty - gender, porno a umění
2008 Galerie U mloka Olomouc – Blaze.cz
2008 Divadlo reduta Brno – Ležatá osmička a banán
Samostatné výstavy:
2002 Salon Zena Brno
2005 Galerie Artkontakt Brno - Následování mysli a času
2007 Galerie Minikino Ostrava - Ekozahradníkovy kresby štětcem na papíře
2007 Galerie Dolmen Uherské Hradiště - Malíř, člověk
2008 Ústav makromolekulární chemie AV ČR Praha
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Filip Kudrnáč

Narozen 25.3. 1975 v Praze
Držitel mezinárodní ceny Salvadora Dalího
Vzdělání:
1989-1993 - Výtvarná škola Václava Hollara Praha
1995-2001 - Akademie výtvarných umění Praha
Skupinové výstavy (výběr):
1997 Galerie Mánes Praha – AVU v Mánesu
2000 Galerie Mánes Praha – AVU
2001 Galerie Mánes Praha – Diplomanti AVU
2003 Galerie Tvrdohlaví Praha
2004 Jízdárna Pražského Hradu Praha - Perfect tense
2007 Topičův salón – Uvízli v listopadu/Stuck in the Middle of November
2008 Galerie White Box – Transfer
Samostatné výstavy:
2005 Galerie hlavního města Prahy – Impossible dream
2008 Galerie AVU Praha – Uprostřed krajiny srdce (+ Z. Daněk a L. Vendlová)

68

Kateřina Pažoutová
Vzdělání:
1985 - 1989
1989 - 1996
1990 - 1996
1994
1994 - 2000
1998
1999 - 2000
1997 - 2007

SUPŠ Uherské Hradiště
Pedagogická fakulta
UP Olomouc, výtvarná výchova
Filozofická fakulta
UP Olomouc, dějiny výtvarných umění
Cambridge University, United Kingdom
Summer School of History of Art
Fakulta výtvarných umění VUT Brno, figurální malba
Kent Institute of Art and Design, Canterbury, United Kingdom, malba
AVU Praha, malířství (stáž)
Fakulta architektury, VUT Brno, teorie architektury (doktorské studium)

Skupinové výstavy:
1997 DDM Telč - Plaine-Aire,
1998 Letohrádek Mitrovských Brno - Více všeho pro všechny
1998 Galerie U kamene Cheb - Obrazy jako živé
1998 Loucký klášter Znojmo - Múúúzeum
1998 Galerie Aspekt Brno - Ženy, ženám, ženy mužům,
1999 Vila Tomáše Bati Zlín - Studentská pečeť
2003 Muzeum Vladimíra Preclíka Bechyně - Jiří Načeradský a jeho žáci
2003 Galerie Lužánky Brno - MALUKALE WOPP
2005 Brněnské kulturní centrum Brno - Podoby současné mladé tvorby
2005 Zbrojovka Brno - Šestá větev
2005 Galerie Milana Zezuly, Městské divadlo Brno - ROLUKALE ŠOPP
2005 Slévárna Vaňkovka Brno - Vánoční art - bazar
2006 BKC, Galerie u Dobrého pastýře a galerie Kabinet, Brno, Krásný nový svět
2007 Galerie Dolmen Brno – V zeleni
2007 Topičův salón Praha - Uvízli v listopadu/Stuck in the Middle of November
Samostatné výstavy :
2000 Galerie U Prstenu Praha (+ J. Kasalová)
2000 Klub Meloun Praha
2000 - 2002 Ministerstvo kultury Praha
2003 Galerye 9 Brno - Aerobic a koupaliště
2007 Omega Brno - Takové pěkné léto (Crazy Hurry) + L. Orlita
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Lukáš Orlita

Narodil se 30.10.1974
Vzdělání:
1989 - 1993 - Střední škola uměleckých řemesel Brno, malba
1994 - 2000 – Fakulta výtvarných umění, VUT Brno, figurální malba
Skupinové výstavy:
1995 Galerie Sýpka - Opravdické obrazy
1997 DDM Telč - Plaine-Aire
1998 Letohrádek Mitrovských Brno - Více všeho pro všechny
1998 Galerie U kamene Cheb - Obrazy jako živé
1998 Loucký klášter Znojmo – Múúúzeum
1999 Vila Tomáše Bati Zlín - Studentská pečeť
2000 Galerie Eskort Brno – Odpoledne
2001 Galerie Eskort Brno - Jeden svět nestačí
2002 Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts Paris (F) – Germinations, Religion
2003 Muzeum Vladimíra Preclíka Bechyně - Jiří Načeradský a jeho žáci
2003 Galerie Lužánky Brno - MALUKALE WOPP
2005 Brněnské kulturní centrum Brno - Podoby současné mladé tvorby
2005 Zbrojovka Brno - Šestá větev
2005 Galerie Milana Zezuly, Městské divadlo Brno - ROLUKALE ŠOPP
2005 Galerie Milenium Praha
2005 Art Prague Praha
2005 Slévárna Vaňkovka Brno - Vánoční art - bazar,
2006 Brněnské kulturní centrum Brno - Krásný nový svět (When dreams come true)
2007 Topičův salón – Uvízli v listopadu/Stuck in the Middle of November
2008 Art Prague Praha
Samostatné výstavy (výběr):
2000 Čajová galerie U bílého slona Olomouc
2000 Klub Neftalim Brno – WASACOA
2001 Knihkupectví Spolek Brno - Za hranice spoutanosti
2002 Galerie Záviše z Falkenštejna Praha - Laserem řízená bomba
2002 Galeryje 9 Brno - V transu
2002 Brněnské kulturní centrum/Galerie mladých Brno - Transient Transmutation
2007 Galerie Dolmen Brno - Endless ways
2007 Omega Brno - Takové pěkné léto
2008 Galerie Dolmen Uherské Hradiště - Redspace
2008 Galerie Dolmen Praha - Mirrorjonispace
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Barbora Lungová

Narodila se 26. 5. 1977 v Kyjově
Vzdělání:
1993 – 1995 Konzervatoř Brno
1995 – 1996 Crossroads School for Art and Sciences,
Santa Monica, California, USA
(stipendijní pobyt garantovaný The Foundation for a Civil Society)

1996 – 2002 Filozofická fakulta, Masarykova univerzita Brno
1999 - 2006 Fakulta výtvarného umění, VUT Brno, figurální malba
2003 Winchester School of Art (UK)
Od 2007 Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha (doktorské studium)
Skupinové výstavy (výběr):
2000 Vyškov 2000
2002 Galerie Doubner Praha - KoKo Jumbo – žáci J. Načeradského
2003 Městské divadlo Brno – Skupina Kartel
2004 Nesovice - Doteky, některé zřejmé
2004 Nový Jičín - Krajina 001
2004 Městská galerie ve Veselí nad Moravou (+ R. Šafránek a M. Dubec)
2005 Místogalerie Brno - Holky holkám a klukům (Skupina 001)
2005 Ditrichsteinská hrobka Mikulov (Skupina 001)
2005 Galerie výtvarného umění Hodonín - Trienále Mladých
2006 Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem, Komunikační prostor Praha - Dívčí sen
2006 Galerie Ve Dvoře Veselí nad Moravou (Skupina 001)
2006 Galerie Václava Špály - Erotika v umění
2007 Galerie Via, sýpka Valašské Meziříčí – Phallus Is a UFO
2007 Topičův salón Praha – Uvízli v listopadu/Stuck in the Middle of November
2007 České centrum Brusel – Réalité
2008 Galerie výtvarného umění Hodonín - Trienále Mladé setkání
2008 Brněnské kulturní centrum/Galerie U Dobrého pastýře Brno - Sociálna sonda
2008 Galerie Vladimíra Hrocha Uherské Hradiště –Hradišťský plenér
Samostatné výstavy (výběr):
2002 Galerie Korso Hodonín
2003 Galerie Duna Tři Bystřice nad Pernštejnem
2004 Galerie p. Milana Zatloukala Pavlov
2005 Galerie Katakomby Brno, Muzeum Orlicka Choceň
2005 Štukový sál Mikulov
2006 Galerie Gambit Praha – The Enigma of Masculinity, Galerie Lužánky Brno - Melancholie
2007 Galerie Indigo Space Praha – Men Stay, Women Go
2007 Galerie Felixe Jeneweina Kutná Hora
2008 Galerie Dolmen Brno – Přírodniny – sběr (+ Z. Řezbová)
2008 Galerie Mázhaus Pardubice – Třeskutý testosteron
2008 Galerie Kotelna Říčany u Prahy - Exteriéry, exteriéry (+ M. Blabolilová)
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Martin Salajka

Narodil se 30. 3.1981 v Uherském Hradišti
Držitel 1. ceny Artkontakt 2004
Vzdělání:
1997-2002 SUPŠ Uherské Hradiště, užitá malba
2002-2005 Fakulta výtvarných umění, VUT Brno, figurální malba
2005-2008 Akademie výtvarných umění Praha, malba
Skupinové výstavy:
2004 Galerie XXL Louny, Brněnské kulturní centrum/Galerie u Dobrého pastýře Brno,
Galerie Vltavín Praha – Artkontakt
2005 Galerie Vltavín Praha – Sichr je Sychr
2005 Prácheňské muzeum Písek - Smíšené pocity
2005 České muzeum výtvarných umění Praha - Pohádkové bytosti
2005 Galerie Millenium Praha - Vánoční pohádka
2006 Galerie Beseda Ostrava - Obrazy
2006 Galerie výtvarného umění ve Zlíně – Zlínský salón mladých
2007 Galerie Jižní křídlo Nové radnice Brno, Galerie Mansarda Praha - Arsontakt – Bilance
2007 Dům umění města Brna - Amaro jilo
2007 Národní Galerie Praha - AVU 18
2008 Alšova jihočeská galerie/Wortnerův dům České Budějovice - Atelier malba 3
2008 Galerie Lapidárium Praha - In the heaven (současný stav)
2008 White Box gallery München – Transfer
Samostatné výstavy:
2005 Brněnské kulturní centrum/Galerie mladých Brno - Lesní plesnivec
2008 Galerie Dorka Domažlice – Obrazy (+ T.Němec)
2008 Galerie Via Art Praha - Napůl (+ V.Větrovský)
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Jan Spěváček

Narodil se 8. 9. 1973 v Teplicích v Čechách
Vzdělání:
1988-1992 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov
1992-1994 Výtvarná škola Václava Hollara Praha
1994-2000 Fakulta Výtvarných umění, VUT Brno, figurální malba
Skupinové výstavy:
1995 Galerie Sýpka – Opravdické obrazy
1996 Galerie JNJ Praha - Opravdické obrazy
1996 BVV Invex Brno – Studenti
1997 DDM Telč – Plain-Aire
1998 Galerie U kamene Cheb - Obrazy jako živé
1998 Vaňkovka Brno - Dveře vesmíru dokořán
1998 Loucký klášter Znojmo – Múúúzeum
2002 Nová radnice Brno - Skoč do zdi
2003 Muzeum Vladimíra Preclíka Bechyně - Jiří Načeradský a jeho žáci
2003 Universität für angewandte Kunst Sien (A)
Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
Fachhochschule Mainz (D)
2005 Galerie výtvarného umění Hodonín - Mezinárodní trienále tvorby mladých výtvarníků
2006 Brněnské kulturní centrum Brno - Krásný nový svět (When dreams come true)
2007 Dům umění města Brna - Amaro jilo
2007 Le salon recoit Toulouse (F)
2007 Topičův salón Praha – Uvízli v listopadu/Stuck in the middle of November
Samostatné výstavy (výběr):
1999 Rekondice Brno - Hladiny a prostor hlubokého nemyšlení
1999 Klub Neftalim Brno Ve skalách a na hladině
2000 Galerie U Synků Hustopeče - Rozjímání(+ M.Vávrová)
2002 Knihkupectví Spolek Brno - Malé setkání
2002 Galerie Záviše z Falkenštejna Praha - Ráhnoví našeho klidu
2002 Galeryje 9 Brno Jiné hlavy
2003 Galeryje 9 Brno AKT uální kresba Jana Spěváčka
2003 Galerie Provas Brno – Kresby
2004 Galerie Hlinky Brno - Hlavy hlavy (+ L. Tichá)
2004 Brněnské kulturní centrum/Galerie Mladých Brno - Esoterika vjemu
2005 Městské divadlo Brno
2006 Galerie Dolmen Brno - Necákej
2007 Galerie Vltavín Praha - Necákej, Vaňkovka/Slévárna Brno – Hladiny
2008 Galeryje 9 Brno, Galerie Dolmen Praha - Evoluce
2008 Galerie XXL Louny – Mezi snem a skutečností (+ J. Hauschka a R. Janás)
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Jaroslav Valečka

Narodil se 27. 10. 1972
Vzdělání:
1991-1998 Akademie výtvarných umění Praha, figurální malba
1994 Vestlandes Kunstakademi Bergen
1995 Staatliche Kunstakademie Karlsruhe
1996 Royal academy Rotterdam
Skupinové výstavy (výběr):
1993 AVU u Hybernů Praha
1995 Lichthalle Karlsruhe (D) - Austelung der stipendianten
1995 SBC art competition London (UK)
1996 Festival international des artes de la rue Dijon (F)
1996 Galerie Ambit Praha - Nový zákon v umění
1997 Galerie Mánes Praha - AVU v Mánesu
1998 Národní galerie Praha - Diplomanti AVU
1999 Galerie Mánes Praha - Neplánované spojení
2003 Špálova galerie Praha - 281 m2, Jízdárna Pražského hradu Praha - Perfect tense
2004 Galerie U kamene Cheb - Smíchovský podhled
2004 Galerie moderního umění Hradec Králové, Horácká galerie Nové Město na Moravě
2005 Galerie XXL Louny - Současné české umění
2006 Galerie Roudnice nad Labem, Schloss Pirna(D) - Příští stanice Arkádia
2006 Alšova jihočeská galerie České Budějovice - Žáci a absolventi Jiřího Sopka
2006 Galerie Montmartre Praha - 15 let galerie Bayer&Bayer
2007 Galerie Vltavín Praha - Accrochage, Nová síň Praha - Typický obraz II
2007 Galerie Mánes Praha - Nová trpělivost, Svárov - Konfrontace
2007 Topičův salón – Uvízli v listopadu/Stuck in the Middle of November
2008 Chatelaudren (F) - Carnet des vyages peintuer tchéques
2008 White Box München - Transfer
Samostatné výstavy (výběr):
1997 Muzeum Děčín – Obrazy, Galerie Merkner Praha – Obrazy
1998 Dům umění České Budějovice
1999 Mrtvá ryba Praha – Kresby, Galerie Alternatif Praha - Obrazy a kresby
2000 Galerie Templ Mladá Boleslav - Obrazy a kresby
2001 Galerie Bayer&Bayer (Haštalská) Praha – Obrazy, Mrtvá ryba Praha – Kresby
2002 Hrádek Kutná Hora – Obrazy (+ J. Czesaný)
2002 Galerie Na schodech Tisá - Obrazy, Brněnské kulturní centrum/Galerie mladých Brno
2002 Galerie Ve dvoře Litoměřice - Obrazy a kresby
2004 Galerie Bayer& Bayer (Montmartre) Praha – Obrazy, Galerie Jídelna Česká Lípa – Obrazy
2005 Galerie U kostela Bílina – Obrazy, HVB banka Valdek Praha – Obrazy
2005 Galerie u Klicperů, Klicperovo divadlo Hradec Králové - Obrazy
2006 Galerie Pintner Frankfurt am Main (D)
2006 Oblastní galerie Vysočiny Jihlava - Krvavé romance (+ M. Korečková)
2006 Galerie XXL Louny - Výlet (+ J. Hansen Loeve), Galerie Vltavín Praha
2007 Galerie Vernon Praha
2008 Galerie Kotelna Říčany u Prahy - Bílé noci, Galerie Beseda Ostrava - Krajina posetá tmou
2008 Galerie Dolmen Praha – Cesta na sever
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