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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 soukro-
mých 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. sku-
pina 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 sí-
lícím 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 chalu-
peckého, jíž také jednoznačně dominují konceptuální trendy. to ostatně potvrdila i skuteč-
nost, 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 při-
hlížející k odlišnostem pražské a brněnské výtvarné scény. tato skutečnost ale vedla k pro-
tichůdným 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 stuc-
kistické 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 stuc-
kists. 

 Jaroslav valečka je malířem, jehož tvorba měla v počátcích expresionistický cha-
rakter. valečka neinklinoval k ryzímu expresionismu, ale zajímaly ho především jeho symbo-
listní kořeny. na prahu středního věku se ale posunul k vyzrálému symbolismu v krajinářské 
i figurální tvorbě, v níž lze stopovat původní expresionistické východisko nejvýrazněji. domi-
nantní 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, jižní-
ho 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 ty-
pem jižního malíře, který sleduje italský klasický ideál. obrazy, které na výstavě předvádí  pa-
tří 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 kolori-
tem 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 mal-
by. 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 originali-
tu 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. nej-
známější 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 po-
čátku 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 pro-
světlenějším 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 tó-
nech. důležitou složku jeho děl představuje výrazná příběhová linka, v níž často hraje klí-
čovou 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 démo-
nicky 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 vystavo-
vali 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 konceptu-
álním trendům. obrazy maluje charakteristickým až punkovým rukopisem. forma ustupuje 
myšlenkové imaginaci, na níž klade karpíšek hlavní důraz. forma je pro něj pouze prostřed-
kem, 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 genera-
tion of visual artists and the trends developing in the two major centres of the art sce-
ne 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 origi-
nal 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 mem-
bers 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 cha-
lupecky prize turned out to be an interesting one, corresponding to stratagem of the 
original london stuckist group and likewise scheduled to become a regular featu-
re.  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 aga-
inst  „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 moravi-
an 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 cha-
racter.  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 at-
tempts to preserve the traditional techniques of classical visual art; he follows the smooth pa-
inting 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 pa-
inting. 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-ex-
pressionism is joined with a strong  feeling for composition, based on large areas limi-
ted 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 post-
modern 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 favou-
rite 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 im-
portant 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 sa-
tisfied 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 tee-
ming 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 borou-
ghs, 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 concentra-
tes 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 imaginati-
on which is heavily pronounced in his works.  this is an instrument to express the ar-
tist‘s  various angles of spirituality,  transforming his ideas and his experiences. 
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Obrazová část
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Jiří hauschka
bílá ulice, 120 x 100 cm, akryl, plátno, 2008



14

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



15

Jiří hauschka
rozhovor, 100 X 80 cm, akryl, plátno, 2008



16

Jiří hauschka
the place farm house, 120 X 100 cm, akryl, plátno, 2008



17

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



18

robert Janás
vyšehrad nábřeží  - vi, květen 2007, fotografie



19

robert Janás
apolinářská Xiii - listopad 2007, fotografie



20

robert Janás
libeň, U balabenky ii, duben 2008, fotografie



21

robert Janás
smíchov, plzeňská - U trojice i, srpen 2008, fotografie



22

robert Janás
Žižkov - kostnické náměstí viii, květen 2008, fotografie
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Jan karpíšek
 stopování v zelené, 135 x 125 cm , akryl, plátno, 2005



24

Jan karpíšek
stopování v prostoru, 124 x 145 cm, akryl, plátno, 2005 



25

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



26

Jan karpíšek
průlet nad podzimní moravou (plameny), 110 x 70 cm akryl, plátno, 2005



27

Jan karpíšek
zdola nahoru, 49 x 70 cm, akvarel, papír, 2007



28

filip kudrnáč
modrásek, 80 x 60 cm, olej, plátno, 2008



29

filip kudrnáč
růžový leknín, 120 x 100 cm, olej, plátno, 2008



30

filip kudrnáč
tahiťanka u vodopádu, 100 x 80cm, olej, plátno, 2008



31

filip kudrnáč
láska, 79 x 60 cm, olej, plátno, 2008



32

filip kudrnáč
sázava v záři podzimního slunce,100 x 200 cm, olej, plátno, 2006



33

barbora lungová
metamalba, 50 x 40 cm , olej, plátno



34

barbora lungová
obraz pro kosmopolity, 140 x 140 cm, olej, plátno, 140 x 140 cm



35

barbora lungová
stanislav výmola, 90 x 70 cm, olej, plátno



36

barbora lungová
Jarkova mamka zavařovala, 50 x 40 cm, olej, plátno, 2008



37

barbora lungová
michal, pavel, matouš, karel, vojtěch, atd., 60 x 50 cm, olej, plátno, 2008
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lukáš orlita
big dark blue space, 145  x 145 cm , spray, akryl, plátno, 2008



39

lukáš orlita
had 2, 115 x 140 cm, spray, akryl, plátno,2008



40

lukáš orlita
Jonispace, 145 x 145 cm , spray, akryl, plátno,2008



41

lukáš orlita
blue mirrorspace, 90 x 120 cm,  spray, akryl, plátno, 2008



42

lukáš orlita
Joni mirrorspace, 90 x 120 cm , spray, akryl,  plátno, 2008



43

kateřina pažoutová
americké bojové letouny f14 se na letadlové lodi ..., 150 x 150 cm, tužka, olej, plátno, 1998
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kateřina pažoutová
americké bojové letouny f14 se na letadlové lodi ..., 150 x 150 cm, tužka, olej, plátno, 1998



45

kateřina pažoutová
britský letoun tornádo se vrací z hlídkového letu ..., 150 x 150 cm, tužka, olej, plátno, 1998



46

kateřina pažoutová
bagdád, 165 x 135 cm, tužka, olej, plátno, 1998



47

kateřina pažoutová
turínské plátno, 165 x 135 cm, tužka, olej, plátno, 1998
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martin salajka
potápěč,100 x 150 cm, olej, plátno, 2008



49

martin salajka
kocovina,100 x 150 cm, olej, plátno, 2007



50

martin salajka
dušičky, akryl, plátno,  95 x 90 cm, 2008 



51

martin salajka
dušičky ii ,akryl, plátno, 190 x 200 cm, 2008



52

martin salajka
embryo, 120 x 100 cm, akryl, plátno, 2007
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Jan spěváček
evoluce, olej, plátno, 100 x 150 cm, 2000



54

Jan spěváček
Širé obzory, 79 x 90 cm , olej, plátno, 2008



55

Jan spěváček
nevšední ideje, 70 x 100 cm ,  olej,  plátno, 2008



56

Jan spěváček
rákosníci, olej ,plátno, 100  x 150 cm, 2008 



57

Jan spěváček
v zástupu, olej, plátno, 60 x 90cm, 2007



58

Jaroslav valečka
velká matka, 129  x 75 cm, olej, plátno, 2007



59

Jaroslav valečka
vynášení smrtky, 127 x 101 cm, olej, plátno, 2007



60

Jaroslav valečka
mauzoleum, 123  x 109 cm, olej, plátno, 2007



61

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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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) 
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kateřina pažoutová 

vzdělání:
1985 - 1989      sUpŠ Uherské hradiště
1989 - 1996      pedagogická fakulta
                          Up olomouc, výtvarná výchova
1990 - 1996      filozofická fakulta
                          Up olomouc, dějiny výtvarných umění
1994                 cambridge University, United kingdom
                          summer school of history of art
1994 - 2000      fakulta výtvarných umění vUt brno, figurální malba
1998                  kent institute of art and design, canterbury, United kingdom, malba
1999 - 2000      avU praha, malířství (stáž)
1997 - 2007      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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