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1991 / Brno / FAVU

1992 / Brno / FAVU

1986 / Ústí n/L / FUD UJEP

Argišt
Alaverdyan
1991 / Arménie / AVU
Výrazný malíř s arménskými kořeny
nastoupil na pražskou AVU v roce 2011.
Prošel ateliéry prof. Zdeňka Berana,
prof. Martina Mainera a doc. Vladimír
Skrepla, kde působí do současnosti.
V aktuálních cyklech obrazů se
Alaverdyanova koloristická malba
přibližuje geometrické abstrakci.
Skladba, harmonizace a erupce
jednoduchých monochromních ploch
a linií jednoznačně určuje jako těžiště autorova zájmu barvu. Abstrakce je
tu však podrobována stálému svěžímu
přehodnocování, ať už vtipně využitou
vějičkou názvů, nebo tím, že je
vytvořena z hracích plánů
konkrétních deskových her.

Anomálie
olej na plátně
190x110cm
2015

_
20.000 Kč

Argišt
Alaverdyan
1991 / Arménie / AVU
Výrazný malíř s arménskými kořeny
nastoupil na pražskou AVU v roce 2011.
Prošel ateliéry prof. Zdeňka Berana,
prof. Martina Mainera a doc. Vladimír
Skrepla, kde působí do současnosti. V
aktuálních cyklech obrazů se Alaverdyanova koloristická malba přibližuje
geometrické abstrakci. Skladba, harmonizace a erupce jednoduchých monochromních ploch a linií jednoznačně
určuje jako těžiště autorova zájmu
barvu. Abstrakce je tu však podrobována stálému svěžímu přehodnocování,
ať už vtipně využitou vějičkou názvů
(např. „display“), nebo tím, že je vytvořena z hracích plánů konkrétních
deskových her.

Vyhledávač
olej na plátně
150x120cm
2015

_
20.000 Kč

Argišt
Alaverdyan
1991 / Arménie / AVU
Výrazný malíř s arménskými kořeny
nastoupil na pražskou AVU v roce 2011.
Prošel ateliéry prof. Zdeňka Berana,
prof. Martina Mainera a doc. Vladimír
Skrepla, kde působí do současnosti. V
aktuálních cyklech obrazů se Alaverdyanova koloristická malba přibližuje
geometrické abstrakci. Skladba, harmonizace a erupce jednoduchých monochromních ploch a linií jednoznačně
určuje jako těžiště autorova zájmu
barvu. Abstrakce je tu však podrobována stálému svěžímu přehodnocování,
ať už vtipně využitou vějičkou názvů
(např. „display“), nebo tím, že je vytvořena z hracích plánů konkrétních
deskových her.

III
olej na plátně
150x200cm
2015

_
20.000 Kč

Argišt
Alaverdyan
1991 / Arménie / AVU
Výrazný malíř s arménskými kořeny
nastoupil na pražskou AVU v roce 2011.
Prošel ateliéry prof. Zdeňka Berana,
prof. Martina Mainera a doc. Vladimír
Skrepla, kde působí do současnosti. V
aktuálních cyklech obrazů se Alaverdyanova koloristická malba přibližuje
geometrické abstrakci. Skladba, harmonizace a erupce jednoduchých monochromních ploch a linií jednoznačně
určuje jako těžiště autorova zájmu
barvu. Abstrakce je tu však podrobována stálému svěžímu přehodnocování,
ať už vtipně využitou vějičkou názvů
(např. „display“), nebo tím, že je vytvořena z hracích plánů konkrétních
deskových her.

Zahájení
olej na plátně
200x120cm
2015

_
20.000 Kč

Argišt
Alaverdyan
1991 / Arménie / AVU
Výrazný malíř s arménskými kořeny
nastoupil na pražskou AVU v roce 2011.
Prošel ateliéry prof. Zdeňka Berana,
prof. Martina Mainera a doc. Vladimír
Skrepla, kde působí do současnosti. V
aktuálních cyklech obrazů se Alaverdyanova koloristická malba přibližuje
geometrické abstrakci. Skladba, harmonizace a erupce jednoduchých monochromních ploch a linií jednoznačně
určuje jako těžiště autorova zájmu
barvu. Abstrakce je tu však podrobována stálému svěžímu přehodnocování,
ať už vtipně využitou vějičkou názvů
(např. „display“), nebo tím, že je vytvořena z hracích plánů konkrétních
deskových her.

Prohlížeč
olej na plátně
170x130cm
2015

_
25.000 Kč

Ester
Knapová
1993 / Praha / AVU
Studentka ateliéru doc. Vladimíra
Skrepla na pražské AVU. Motivaci a
inspiraci nachází ve starých fotografiích, na nichž se postavy pro okamžik
expozice stylizují tak, že k nám nemluví o ničem jiném, než právě o tomto okamžiku. Podobně jako ve stavech
nudy, kdy si nejsme schopni utvořit
názor, kladný či záporný vztah k jakékoliv věci. Figury zde vystupují pouze
jako předměty, které nikterak nereflektují pocity ani nálady. Omezenost lidského vidění je často způsobena také
světlem, ať už jeho přítomností či
absencí, a vede diváka ke zkresleným
představám o prožitcích, které snad
situace zachycuje.

bez názvu
olej na plátně
125 x 100 cm
2014

_

15.000 Kč

Ester
Knapová
1993 / Praha / AVU
Studentka ateliéru doc. Vladimíra
Skrepla na pražské AVU. Motivaci a
inspiraci nachází ve starých fotografiích, na nichž se postavy pro okamžik
expozice stylizují tak, že k nám nemluví o ničem jiném, než právě o tomto okamžiku. Podobně jako ve stavech
nudy, kdy si nejsme schopni utvořit
názor, kladný či záporný vztah k jakékoliv věci. Figury zde vystupují pouze
jako předměty, které nikterak nereflektují pocity ani nálady. Omezenost lidského vidění je často způsobena také
světlem, ať už jeho přítomností či
absencí, a vede diváka ke zkresleným
představám o prožitcích, které snad
situace zachycuje.

bez názvu
olej na plátně
40 x 20 cm
2014

_

7.000 Kč

Ester
Knapová
1993 / Praha / AVU
Studentka ateliéru doc. Vladimíra
Skrepla na pražské AVU. Motivaci a
inspiraci nachází ve starých fotografiích, na nichž se postavy pro okamžik
expozice stylizují tak, že k nám nemluví o ničem jiném, než právě o tomto okamžiku. Podobně jako ve stavech
nudy, kdy si nejsme schopni utvořit
názor, kladný či záporný vztah k jakékoliv věci. Figury zde vystupují pouze
jako předměty, které nikterak nereflektují pocity ani nálady. Omezenost lidského vidění je často způsobena také
světlem, ať už jeho přítomností či
absencí, a vede diváka ke zkresleným
představám o prožitcích, které snad
situace zachycuje.

bez názvu
akryl na plátně
30 x 20 cm
2014

_
7.000 Kč

Ester
Knapová
1993 / Praha / AVU
Studentka ateliéru doc. Vladimíra
Skrepla na pražské AVU. Motivaci a
inspiraci nachází ve starých fotografiích, na nichž se postavy pro okamžik
expozice stylizují tak, že k nám nemluví o ničem jiném, než právě o tomto okamžiku. Podobně jako ve stavech
nudy, kdy si nejsme schopni utvořit
názor, kladný či záporný vztah k jakékoliv věci. Figury zde vystupují pouze
jako předměty, které nikterak nereflektují pocity ani nálady. Omezenost lidského vidění je často způsobena také
světlem, ať už jeho přítomností či
absencí, a vede diváka ke zkresleným
představám o prožitcích, které snad
situace zachycuje.

bez názvu
akryl na plátně
35 x 55 cm
2014

_
7.000 Kč

Ester
Knapová
1993 / Praha / AVU
Studentka ateliéru doc. Vladimíra
Skrepla na pražské AVU. Motivaci a
inspiraci nachází ve starých fotografiích, na nichž se postavy pro okamžik
expozice stylizují tak, že k nám nemluví o ničem jiném, než právě o tomto okamžiku. Podobně jako ve stavech
nudy, kdy si nejsme schopni utvořit
názor, kladný či záporný vztah k jakékoliv věci. Figury zde vystupují pouze
jako předměty, které nikterak nereflektují pocity ani nálady. Omezenost lidského vidění je často způsobena také
světlem, ať už jeho přítomností či
absencí, a vede diváka ke zkresleným
představám o prožitcích, které snad
situace zachycuje.

bez názvu
olej na plátně
200 x 140 cm
2015

_
20.000 Kč

Jakub
Tajovský
1991 / Havl. Brod / FAVU
Student brněnské FAVU z ateliéru prof.
Petra Kvíčaly se zaměřuje především
na fenomén produkce, aktuálně prezentovaný studiem malířského materiálu.
Pracuje s obrazem jako tradičním nositelem vizuálního vjemu, který lze
převést do objektu pomocí vrstvení
barvy. Ta může sloužit jako prostředek
pro iluzivní vyjádření prostoru nebo
taktéž jako hmota, která prostor tvoří. Malba tak stojí na hranici mezi
obrazem a objektem. Tajovský momentálně pracuje na vývoji malířské hmoty,
která by umožnila malbě expandovat
z plátna.

Tenderness
and the other
person
kombinovaná technika
160x120cm
2015

_
42.000 Kč

Jakub
Tajovský
1991 / Havl. Brod / FAVU
Student brněnské FAVU z ateliéru prof.
Petra Kvíčaly se zaměřuje především
na fenomén produkce, aktuálně prezentovaný studiem malířského materiálu.
Pracuje s obrazem jako tradičním nositelem vizuálního vjemu, který lze
převést do objektu pomocí vrstvení
barvy. Ta může sloužit jako prostředek
pro iluzivní vyjádření prostoru nebo
taktéž jako hmota, která prostor tvoří. Malba tak stojí na hranici mezi
obrazem a objektem. Tajovský momentálně pracuje na vývoji malířské hmoty,
která by umožnila malbě expandovat
z plátna.

Pohoda
kombinovaná technika
155x170cm
2015

_
27.500 Kč

Jakub
Tajovský
1991 / Havl. Brod / FAVU
Student brněnské FAVU z ateliéru prof.
Petra Kvíčaly se zaměřuje především
na fenomén produkce, aktuálně prezentovaný studiem malířského materiálu.
Pracuje s obrazem jako tradičním nositelem vizuálního vjemu, který lze
převést do objektu pomocí vrstvení
barvy. Ta může sloužit jako prostředek
pro iluzivní vyjádření prostoru nebo
taktéž jako hmota, která prostor tvoří. Malba tak stojí na hranici mezi
obrazem a objektem. Tajovský momentálně pracuje na vývoji malířské hmoty,
která by umožnila malbě expandovat
z plátna.

House
kombinovaná technika
40x30cm
2015

_
7.000 Kč

Jakub
Tajovský
1991 / Havl. Brod / FAVU
Student brněnské FAVU z ateliéru prof.
Petra Kvíčaly se zaměřuje především
na fenomén produkce, aktuálně prezentovaný studiem malířského materiálu.
Pracuje s obrazem jako tradičním nositelem vizuálního vjemu, který lze
převést do objektu pomocí vrstvení
barvy. Ta může sloužit jako prostředek
pro iluzivní vyjádření prostoru nebo
taktéž jako hmota, která prostor tvoří. Malba tak stojí na hranici mezi
obrazem a objektem. Tajovský momentálně pracuje na vývoji malířské hmoty,
která by umožnila malbě expandovat
z plátna.

Rám
glup
300x20x8cm
2016

_

33.000 Kč

Jakub
Tajovský
1991 / Havl. Brod / FAVU
Student brněnské FAVU z ateliéru prof.
Petra Kvíčaly se zaměřuje především
na fenomén produkce, aktuálně prezentovaný studiem malířského materiálu.
Pracuje s obrazem jako tradičním nositelem vizuálního vjemu, který lze
převést do objektu pomocí vrstvení
barvy. Ta může sloužit jako prostředek
pro iluzivní vyjádření prostoru nebo
taktéž jako hmota, která prostor tvoří. Malba tak stojí na hranici mezi
obrazem a objektem. Tajovský momentálně pracuje na vývoji malířské hmoty,
která by umožnila malbě expandovat
z plátna.

Ručníček
olej, tuš, akryl
115x90cm
2015

_
25.000 Kč

Josef
Mladějovský
1986 / Frýdek Místek / FUOU
Výtvarný umělec působící v Ostravě.
Věnuje se práci s textem jako nositelem informace. Ačkoliv text své sdělení dokončí až po jeho přečtení, tedy
na konci časového úseku mezi vjemem
a přečtením, obraz jako nositel informace vyjevuje své sdělení okamžitě
spolu s vjemem. Práce prezentovaná v
rámci výstavy Nulté generace se zabývá
křížem, který jako symbol nese celou
řadu historických konotací, ale v oblasti malířství ještě častěji figuruje
jako funkční prostředek pro natažení
plátna. Právě zadní strana obrazů je
představena jako ústřední motiv, který
je zrakům běžně skryt, a barva, která
bývá běžně naopak ústředním motivem,
je upozaděna a odlišuje pouze hloubku
obrazu v rámci dřevěné kompozice.

Kompozice 1
kombinovaná technika
75x75cm
2015

_

25.000 Kč

Josef
Mladějovský
1986 / Frýdek Místek / FUOU
Výtvarný umělec působící v Ostravě.
Věnuje se práci s textem jako nositelem informace. Ačkoliv text své sdělení dokončí až po jeho přečtení, tedy
na konci časového úseku mezi vjemem
a přečtením, obraz jako nositel informace vyjevuje své sdělení okamžitě
spolu s vjemem. Práce prezentovaná v
rámci výstavy Nulté generace se zabývá
křížem, který jako symbol nese celou
řadu historických konotací, ale v oblasti malířství ještě častěji figuruje
jako funkční prostředek pro natažení
plátna. Právě zadní strana obrazů je
představena jako ústřední motiv, který
je zrakům běžně skryt, a barva, která
bývá běžně naopak ústředním motivem,
je upozaděna a odlišuje pouze hloubku
obrazu v rámci dřevěné kompozice.

Kompozice 2
kombinovaná technika
80x40cm
2015

_
20.000 Kč

Josef
Mladějovský
1986 / Frýdek Místek / FUOU
Výtvarný umělec působící v Ostravě.
Věnuje se práci s textem jako nositelem informace. Ačkoliv text své sdělení dokončí až po jeho přečtení, tedy
na konci časového úseku mezi vjemem
a přečtením, obraz jako nositel informace vyjevuje své sdělení okamžitě
spolu s vjemem. Práce prezentovaná v
rámci výstavy Nulté generace se zabývá
křížem, který jako symbol nese celou
řadu historických konotací, ale v oblasti malířství ještě častěji figuruje
jako funkční prostředek pro natažení
plátna. Právě zadní strana obrazů je
představena jako ústřední motiv, který
je zrakům běžně skryt, a barva, která
bývá běžně naopak ústředním motivem,
je upozaděna a odlišuje pouze hloubku
obrazu v rámci dřevěné kompozice.

Kompozice 4
kombinovaná technika
65x48cm
2015

_
20.000 Kč

Josef
Mladějovský
1986 / Frýdek Místek / FUOU
Výtvarný umělec působící v Ostravě.
Věnuje se práci s textem jako nositelem informace. Ačkoliv text své sdělení dokončí až po jeho přečtení, tedy
na konci časového úseku mezi vjemem
a přečtením, obraz jako nositel informace vyjevuje své sdělení okamžitě
spolu s vjemem. Práce prezentovaná v
rámci výstavy Nulté generace se zabývá
křížem, který jako symbol nese celou
řadu historických konotací, ale v oblasti malířství ještě častěji figuruje
jako funkční prostředek pro natažení
plátna. Právě zadní strana obrazů je
představena jako ústřední motiv, který
je zrakům běžně skryt, a barva, která
bývá běžně naopak ústředním motivem,
je upozaděna a odlišuje pouze hloubku
obrazu v rámci dřevěné kompozice.

Kompozice 5
kombinovaná technika
100x80cm
2014

_
25.000 Kč

Josef
Mladějovský
1986 / Frýdek Místek / FUOU
Výtvarný umělec působící v Ostravě.
Věnuje se práci s textem jako nositelem informace. Ačkoliv text své sdělení dokončí až po jeho přečtení, tedy
na konci časového úseku mezi vjemem
a přečtením, obraz jako nositel informace vyjevuje své sdělení okamžitě
spolu s vjemem. Práce prezentovaná v
rámci výstavy Nulté generace se zabývá
křížem, který jako symbol nese celou
řadu historických konotací, ale v oblasti malířství ještě častěji figuruje
jako funkční prostředek pro natažení
plátna. Právě zadní strana obrazů je
představena jako ústřední motiv, který
je zrakům běžně skryt, a barva, která
bývá běžně naopak ústředním motivem,
je upozaděna a odlišuje pouze hloubku
obrazu v rámci dřevěné kompozice.

Pravda
o Elvisovi
akryl na plátně
170x200cm
2014

_

45.000 Kč

Kateřina
Kynclová
1990 / Jihlava / UUD
Kateřina studovala na UUD v Plzni a
poté na pražské UMPRUM v ateliéru
ilustrace a grafiky pod vedením Juraje
Horvátha. Nejvýraznějším charakteristickým znakem její tvorby je především
prostředek, který autorka využívá,
a to fix. Barevná ostrá stopa fixu je
přiznána jako funkční prvek, včetně
formálních defektů, jako jsou optické
řeky či mapy vzniklé náhodným překryvem šrafury sousedících ploch. Mezi
jejími tématy nalezneme výjevy všedního života, jimiž mohou být kusy oblečení, zvířata, panoramatické výhledy
či portréty, které se neomylně vyznačují červenými nosy. Dětská hravost a
neokázalost patří k hlavním pilířům
její práce. Portfolio Kateřiny Kynclové přesahuje klasický formát malby do
oblastí jako je reklama, ilustrace do
časopisů nebo užitý design.

Duhovka
lihové fixy + akryl
15x15cm
2016

_
2.500 Kč

Kateřina
Kynclová
1990 / Jihlava / UUD
Kateřina studovala na UUD v Plzni a
poté na pražské UMPRUM v ateliéru
ilustrace a grafiky pod vedením Juraje
Horvátha. Nejvýraznějším charakteristickým znakem její tvorby je především
prostředek, který autorka využívá,
a to fix. Barevná ostrá stopa fixu je
přiznána jako funkční prvek, včetně
formálních defektů, jako jsou optické
řeky či mapy vzniklé náhodným překryvem šrafury sousedících ploch. Mezi
jejími tématy nalezneme výjevy všedního života, jimiž mohou být kusy oblečení, zvířata, panoramatické výhledy
či portréty, které se neomylně vyznačují červenými nosy. Dětská hravost a
neokázalost patří k hlavním pilířům
její práce. Portfolio Kateřiny Kynclové přesahuje klasický formát malby do
oblastí jako je reklama, ilustrace do
časopisů nebo užitý design.

Hanka
lihové fixy + akryl
40x50cm
2015

_
3.500 Kč

Kateřina
Kynclová
1990 / Jihlava / UUD
Kateřina studovala na UUD v Plzni a
poté na pražské UMPRUM v ateliéru
ilustrace a grafiky pod vedením Juraje
Horvátha. Nejvýraznějším charakteristickým znakem její tvorby je především
prostředek, který autorka využívá,
a to fix. Barevná ostrá stopa fixu je
přiznána jako funkční prvek, včetně
formálních defektů, jako jsou optické
řeky či mapy vzniklé náhodným překryvem šrafury sousedících ploch. Mezi
jejími tématy nalezneme výjevy všedního života, jimiž mohou být kusy oblečení, zvířata, panoramatické výhledy
či portréty, které se neomylně vyznačují červenými nosy. Dětská hravost a
neokázalost patří k hlavním pilířům
její práce. Portfolio Kateřiny Kynclové přesahuje klasický formát malby do
oblastí jako je reklama, ilustrace do
časopisů nebo užitý design.

Letadlo
lihové fixy + akryl
40x50cm
2016

_
3.500 Kč

Kateřina
Kynclová
1990 / Jihlava / UUD
Kateřina studovala na UUD v Plzni a
poté na pražské UMPRUM v ateliéru
ilustrace a grafiky pod vedením Juraje
Horvátha. Nejvýraznějším charakteristickým znakem její tvorby je především
prostředek, který autorka využívá,
a to fix. Barevná ostrá stopa fixu je
přiznána jako funkční prvek, včetně
formálních defektů, jako jsou optické
řeky či mapy vzniklé náhodným překryvem šrafury sousedících ploch. Mezi
jejími tématy nalezneme výjevy všedního života, jimiž mohou být kusy oblečení, zvířata, panoramatické výhledy
či portréty, které se neomylně vyznačují červenými nosy. Dětská hravost a
neokázalost patří k hlavním pilířům
její práce. Portfolio Kateřiny Kynclové přesahuje klasický formát malby do
oblastí jako je reklama, ilustrace do
časopisů nebo užitý design.

Rukavička
lihové fixy + akryl
18x24cm
2015

_
2.500 Kč

Leona
Velebová
1992 / Telč / FAVU
Malířka původem z Telče, která studuje
na brněnské FAVU pod vedením prof. Petra Kvíčaly, se v poslední době zabývá
inventurou rodinné sbírky. Sběratelskou či snad sběračskou vášeň svého
dědečka recykluje pro obrazy doslova
vyplněné předměty, které dědeček nebyl schopen vyhodit. Jsou to většinou
drobnosti, marginálie ušetřené „pro
strýčka příhodu“. Jednou z položek tohoto inventárního seznamu jsou prkýnka
získávaná z rozebraných přepravek na
ovoce. Právě ta vytvořila podklad pro
malířský záznam dalších položek, co
prkýnko, to předmět. Prostým semknutím prkýnek pak vzniká obraz. Popisná,
civilní malba podtrhuje technicistní a
archivářský ráz sbírky, přitom obrazy
současně místo odtažitého výčtu věcí
představují svou naivní roztomilostí
blízkost živého příběhu, intimní náhled do nitra rodiny.

Dědova krabička
olej na dřevě
43 x 53 cm
2016

_

15.000 Kč

Leona
Velebová
1992 / Telč / FAVU
Malířka původem z Telče, která studuje
na brněnské FAVU pod vedením prof. Petra Kvíčaly, se v poslední době zabývá
inventurou rodinné sbírky. Sběratelskou či snad sběračskou vášeň svého
dědečka recykluje pro obrazy doslova
vyplněné předměty, které dědeček nebyl schopen vyhodit. Jsou to většinou
drobnosti, marginálie ušetřené „pro
strýčka příhodu“. Jednou z položek tohoto inventárního seznamu jsou prkýnka
získávaná z rozebraných přepravek na
ovoce. Právě ta vytvořila podklad pro
malířský záznam dalších položek, co
prkýnko, to předmět. Prostým semknutím prkýnek pak vzniká obraz. Popisná,
civilní malba podtrhuje technicistní a
archivářský ráz sbírky, přitom obrazy
současně místo odtažitého výčtu věcí
představují svou naivní roztomilostí
blízkost živého příběhu, intimní náhled do nitra rodiny.

Babiččina
krabička
olej na dřevě
43 x 53 cm
2016

_

15.000 Kč

Leona
Velebová
1992 / Telč / FAVU
Malířka původem z Telče, která studuje
na brněnské FAVU pod vedením prof. Petra Kvíčaly, se v poslední době zabývá
inventurou rodinné sbírky. Sběratelskou či snad sběračskou vášeň svého
dědečka recykluje pro obrazy doslova
vyplněné předměty, které dědeček nebyl schopen vyhodit. Jsou to většinou
drobnosti, marginálie ušetřené „pro
strýčka příhodu“. Jednou z položek tohoto inventárního seznamu jsou prkýnka
získávaná z rozebraných přepravek na
ovoce. Právě ta vytvořila podklad pro
malířský záznam dalších položek, co
prkýnko, to předmět. Prostým semknutím prkýnek pak vzniká obraz. Popisná,
civilní malba podtrhuje technicistní a
archivářský ráz sbírky, přitom obrazy
současně místo odtažitého výčtu věcí
představují svou naivní roztomilostí
blízkost živého příběhu, intimní náhled do nitra rodiny.

Krabička
s odznáčky
olej na dřevě
17,5 x 22,5 cm
2016

_
8.000 Kč

Leona
Velebová
1992 / Telč / FAVU
Malířka původem z Telče, která studuje
na brněnské FAVU pod vedením prof. Petra Kvíčaly, se v poslední době zabývá
inventurou rodinné sbírky. Sběratelskou či snad sběračskou vášeň svého
dědečka recykluje pro obrazy doslova
vyplněné předměty, které dědeček nebyl schopen vyhodit. Jsou to většinou
drobnosti, marginálie ušetřené „pro
strýčka příhodu“. Jednou z položek tohoto inventárního seznamu jsou prkýnka
získávaná z rozebraných přepravek na
ovoce. Právě ta vytvořila podklad pro
malířský záznam dalších položek, co
prkýnko, to předmět. Prostým semknutím prkýnek pak vzniká obraz. Popisná,
civilní malba podtrhuje technicistní a
archivářský ráz sbírky, přitom obrazy
současně místo odtažitého výčtu věcí
představují svou naivní roztomilostí
blízkost živého příběhu, intimní náhled do nitra rodiny.

Babička
olej na dřevě
16 x 21,5 cm
2016

_
8.000 Kč

Leona
Velebová
1992 / Telč / FAVU
Malířka původem z Telče, která studuje
na brněnské FAVU pod vedením prof. Petra Kvíčaly, se v poslední době zabývá
inventurou rodinné sbírky. Sběratelskou či snad sběračskou vášeň svého
dědečka recykluje pro obrazy doslova
vyplněné předměty, které dědeček nebyl schopen vyhodit. Jsou to většinou
drobnosti, marginálie ušetřené „pro
strýčka příhodu“. Jednou z položek tohoto inventárního seznamu jsou prkýnka
získávaná z rozebraných přepravek na
ovoce. Právě ta vytvořila podklad pro
malířský záznam dalších položek, co
prkýnko, to předmět. Prostým semknutím prkýnek pak vzniká obraz. Popisná,
civilní malba podtrhuje technicistní a
archivářský ráz sbírky, přitom obrazy
současně místo odtažitého výčtu věcí
představují svou naivní roztomilostí
blízkost živého příběhu, intimní náhled do nitra rodiny.

Krabička se
žlutou
olej na dřevě
19,5 x 24 cm
2016

_
8.000 Kč

Markéta
Hosová
1993 / Jihlava / AVU
Autorka původem z Jihlavy studuje na
pražské AVU, nejprve v ateliéru Vladimíra Kokolii, nyní u prof. Jiřího
Sopka. Žánrově se Markéta Hosová vymezuje především zátiším, které nicméně pulzuje od pozornosti k několika
předmětům na dosah ruky, po přeplněné
půdní prostory. Nejsou to tedy zátiší aranžovaná, láká ji proměnlivý řád
z nepořádku odložených věcí. Pozornost
k těmto mimochodným vrstvám svého okolí, vyzdvižení jejich jednotlivostí i
vzájemných dialogů, formuluje s mimořádnou barevnou citlivostí.

Piknik
olej na plátně
120 x 110 cm
2015

_
18.000 Kč

Markéta
Hosová
1993 / Jihlava / AVU
Autorka původem z Jihlavy studuje na
pražské AVU, nejprve v ateliéru Vladimíra Kokolii, nyní u prof. Jiřího
Sopka. Žánrově se Markéta Hosová vymezuje především zátiším, které nicméně pulzuje od pozornosti k několika
předmětům na dosah ruky, po přeplněné
půdní prostory. Nejsou to tedy zátiší aranžovaná, láká ji proměnlivý řád
z nepořádku odložených věcí. Pozornost
k těmto mimochodným vrstvám svého okolí, vyzdvižení jejich jednotlivostí i
vzájemných dialogů, formuluje s mimořádnou barevnou citlivostí.

Retro
olej na plátně
110 x 130 cm
2015

_
18.000 Kč

Markéta
Hosová
1993 / Jihlava / AVU
Autorka původem z Jihlavy studuje na
pražské AVU, nejprve v ateliéru Vladimíra Kokolii, nyní u prof. Jiřího
Sopka. Žánrově se Markéta Hosová vymezuje především zátiším, které nicméně pulzuje od pozornosti k několika
předmětům na dosah ruky, po přeplněné
půdní prostory. Nejsou to tedy zátiší aranžovaná, láká ji proměnlivý řád
z nepořádku odložených věcí. Pozornost
k těmto mimochodným vrstvám svého okolí, vyzdvižení jejich jednotlivostí i
vzájemných dialogů, formuluje s mimořádnou barevnou citlivostí.

Rybníček
olej na plátně
55 x 50 cm
2015

_

9.000 Kč

Markéta
Hosová
1993 / Jihlava / AVU
Autorka původem z Jihlavy studuje na
pražské AVU, nejprve v ateliéru Vladimíra Kokolii, nyní u prof. Jiřího
Sopka. Žánrově se Markéta Hosová vymezuje především zátiším, které nicméně pulzuje od pozornosti k několika
předmětům na dosah ruky, po přeplněné
půdní prostory. Nejsou to tedy zátiší aranžovaná, láká ji proměnlivý řád
z nepořádku odložených věcí. Pozornost
k těmto mimochodným vrstvám svého okolí, vyzdvižení jejich jednotlivostí i
vzájemných dialogů, formuluje s mimořádnou barevnou citlivostí.

Bunkr
olej na plátně
35 x 45 cm
2015

_

6.000 Kč

Markéta
Hosová
1993 / Jihlava / AVU
Autorka původem z Jihlavy studuje na
pražské AVU, nejprve v ateliéru Vladimíra Kokolii, nyní u prof. Jiřího
Sopka. Žánrově se Markéta Hosová vymezuje především zátiším, které nicméně pulzuje od pozornosti k několika
předmětům na dosah ruky, po přeplněné
půdní prostory. Nejsou to tedy zátiší aranžovaná, láká ji proměnlivý řád
z nepořádku odložených věcí. Pozornost
k těmto mimochodným vrstvám svého okolí, vyzdvižení jejich jednotlivostí i
vzájemných dialogů, formuluje s mimořádnou barevnou citlivostí.

Kačer
olej na plátně
45 x 42 cm
2015

_

5.000 Kč

Martin
Hofman
1992 / Domažlice
/ FUA TUL
Martin je studentem digitálních médií na Fakultě umění a architektury
v Liberci u doc. Stanislava Zippeho.
Hlavní tématem jeho tvorby je prostor
a světlo. Světlo formuluje prostor pro
naše smysly a současně jej rozkládá,
dynamizuje, deformuje. Martinovo technické zázemí mu dává možnost pracovat
s fenoménem virtuální reality, a její
proměnou v rámci média malby. Násobení
optické iluzivnosti se strojovou přesností. Mimo malbu se věnuje především
digitálním site-specific projekcím. V
současnosti zkoumá možnosti barevného
modelu RGB (red, green, blue) a jeho
projekční modelování v prostoru.

Virtuální
prostory
akryl, olej na plátně
250 x 200 cm
2015

_
148.000 Kč

Martin
Hofman
1992 / Domažlice
/ FUA TUL
Martin je studentem digitálních médií na Fakultě umění a architektury
v Liberci u doc. Stanislava Zippeho.
Hlavní tématem jeho tvorby je prostor
a světlo. Světlo formuluje prostor pro
naše smysly a současně jej rozkládá,
dynamizuje, deformuje. Martinovo technické zázemí mu dává možnost pracovat
s fenoménem virtuální reality, a její
proměnou v rámci média malby. Násobení
optické iluzivnosti se strojovou přesností. Mimo malbu se věnuje především
digitálním site-specific projekcím. V
současnosti zkoumá možnosti barevného
modelu RGB (red, green, blue) a jeho
projekční modelování v prostoru.

Virtuální
prostory
akryl, olej na plátně
250 x 200 cm
2015

_

189.000 Kč

Martin
Hofman
1992 / Domažlice
/ FUA TUL
Martin je studentem digitálních médií na Fakultě umění a architektury
v Liberci u doc. Stanislava Zippeho.
Hlavní tématem jeho tvorby je prostor
a světlo. Světlo formuluje prostor pro
naše smysly a současně jej rozkládá,
dynamizuje, deformuje. Martinovo technické zázemí mu dává možnost pracovat
s fenoménem virtuální reality, a její
proměnou v rámci média malby. Násobení
optické iluzivnosti se strojovou přesností. Mimo malbu se věnuje především
digitálním site-specific projekcím. V
současnosti zkoumá možnosti barevného
modelu RGB (red, green, blue) a jeho
projekční modelování v prostoru.

Virtuální
prostory
akryl, olej na plátně
120 x 120 cm
2016

_
88.000 Kč

Martin
Hofman
1992 / Domažlice
/ FUA TUL
Martin je studentem digitálních médií na Fakultě umění a architektury
v Liberci u doc. Stanislava Zippeho.
Hlavní tématem jeho tvorby je prostor
a světlo. Světlo formuluje prostor pro
naše smysly a současně jej rozkládá,
dynamizuje, deformuje. Martinovo technické zázemí mu dává možnost pracovat
s fenoménem virtuální reality, a její
proměnou v rámci média malby. Násobení
optické iluzivnosti se strojovou přesností. Mimo malbu se věnuje především
digitálním site-specific projekcím. V
současnosti zkoumá možnosti barevného
modelu RGB (red, green, blue) a jeho
projekční modelování v prostoru.

Virtuální
prostory
akryl, olej na plátně
120 x 120 cm
2016

_

83.000 Kč

Martin
Hofman
1992 / Domažlice
/ FUA TUL
Martin je studentem digitálních médií na Fakultě umění a architektury
v Liberci u doc. Stanislava Zippeho.
Hlavní tématem jeho tvorby je prostor
a světlo. Světlo formuluje prostor pro
naše smysly a současně jej rozkládá,
dynamizuje, deformuje. Martinovo technické zázemí mu dává možnost pracovat
s fenoménem virtuální reality, a její
proměnou v rámci média malby. Násobení
optické iluzivnosti se strojovou přesností. Mimo malbu se věnuje především
digitálním site-specific projekcím. V
současnosti zkoumá možnosti barevného
modelu RGB (red, green, blue) a jeho
projekční modelování v prostoru.

Virtuální
prostory
akryl, olej na plátně
120 x 120 cm
2016

_

71.000 Kč

Michael
Hon
1991 / Brno / FAVU
Michael studuje v Brně na FaVU v ateliéru prof. Petra Kvíčaly. Jeho tvorba
může svým barevným a skladebným výrazem, čistotou plochy a iluzí odkrývaných vrstev připomenout počítačovou
grafiku, kterou do jisté míry i sám
autor využívá. Přitom hovor je veden
malířskými prostředky a sebereflexivně
se obrací nejčastěji právě k malířském procesu, k funkčním i bezděčným
nástrojům tohoto vizuálního umění.
Více či méně dekorativní vyznění je
tu v pro někoho možná překvapivé, ale
sympatické shodě s analytickým konceptuálním základem.

Anonymous I
akryl na plátně
70 x 50 cm
2016

_
10.000 Kč

Michael
Hon
1991 / Brno / FAVU
Michael studuje v Brně na FaVU v ateliéru prof. Petra Kvíčaly. Jeho tvorba
může svým barevným a skladebným výrazem, čistotou plochy a iluzí odkrývaných vrstev připomenout počítačovou
grafiku, kterou do jisté míry i sám
autor využívá. Přitom hovor je veden
malířskými prostředky a sebereflexivně
se obrací nejčastěji právě k malířském procesu, k funkčním i bezděčným
nástrojům tohoto vizuálního umění.
Více či méně dekorativní vyznění je
tu v pro někoho možná překvapivé, ale
sympatické shodě s analytickým konceptuálním základem.

Anonymous II
akryl na plátně
70 x 50 cm
2016

_
10.000 Kč

Michael
Hon
1991 / Brno / FAVU
Michael studuje v Brně na FaVU v ateliéru prof. Petra Kvíčaly. Jeho tvorba
může svým barevným a skladebným výrazem, čistotou plochy a iluzí odkrývaných vrstev připomenout počítačovou
grafiku, kterou do jisté míry i sám
autor využívá. Přitom hovor je veden
malířskými prostředky a sebereflexivně
se obrací nejčastěji právě k malířském procesu, k funkčním i bezděčným
nástrojům tohoto vizuálního umění.
Více či méně dekorativní vyznění je
tu v pro někoho možná překvapivé, ale
sympatické shodě s analytickým konceptuálním základem.

Black piece
of grid
akryl na plátně
50 x 50 cm
2015

_
8.000 Kč

Michael
Hon
1991 / Brno / FAVU
Michael studuje v Brně na FaVU v ateliéru prof. Petra Kvíčaly. Jeho tvorba
může svým barevným a skladebným výrazem, čistotou plochy a iluzí odkrývaných vrstev připomenout počítačovou
grafiku, kterou do jisté míry i sám
autor využívá. Přitom hovor je veden
malířskými prostředky a sebereflexivně
se obrací nejčastěji právě k malířském procesu, k funkčním i bezděčným
nástrojům tohoto vizuálního umění.
Více či méně dekorativní vyznění je
tu v pro někoho možná překvapivé, ale
sympatické shodě s analytickým konceptuálním základem.

Stroke galore
akryl na plátně
150 x 120 cm
2015

_
20.000 Kč

Michael
Hon
1991 / Brno / FAVU
Michael studuje v Brně na FaVU v ateliéru prof. Petra Kvíčaly. Jeho tvorba
může svým barevným a skladebným výrazem, čistotou plochy a iluzí odkrývaných vrstev připomenout počítačovou
grafiku, kterou do jisté míry i sám
autor využívá. Přitom hovor je veden
malířskými prostředky a sebereflexivně
se obrací nejčastěji právě k malířském procesu, k funkčním i bezděčným
nástrojům tohoto vizuálního umění.
Více či méně dekorativní vyznění je
tu v pro někoho možná překvapivé, ale
sympatické shodě s analytickým konceptuálním základem.

Untitled II
akryl na plátně
45 x 35 cm
2016

_
7.000 Kč

Mikuláš
Zipper
1986 / Praha / FUD UJEP
Mikuláš je student interiérového designu na FUD v Ústí nad Labem. Jeho
tvorba vychází ze streetartového prostředí, kde se pohyboval do roku 2013,
kdy přešel k malbě. Mikuláš vychází z
experimentu a uchyluje se k netradičním technikám; dosahuje reliéfních maleb technikou “drop painting”, pomocí
barevných kapek, nebo “blow painting”,
kdy jsou na plátně vyfoukávány kruhy.
Samozřejmě vášeň ke spreji neopouští, jedná se o tradiční prostředek v
jeho tvorbě. Pracuje s geometrickými
obrazci, rastry a vzájemně se překrývajícími lineárními a plošnými útvary
s výraznou plakátovou barevností.

Dripping drops
drop painting na plátně
50 x 50 cm
2015/2016

_
28.000 Kč

Mikuláš
Zipper
1986 / Praha / FUD UJEP
Mikuláš je student interiérového designu na FUD v Ústí nad Labem. Jeho
tvorba vychází ze streetartového prostředí, kde se pohyboval do roku 2013,
kdy přešel k malbě. Mikuláš vychází z
experimentu a uchyluje se k netradičním technikám; dosahuje reliéfních maleb technikou “drop painting”, pomocí
barevných kapek, nebo “blow painting”,
kdy jsou na plátně vyfoukávány kruhy.
Samozřejmě vášeň ke spreji neopouští, jedná se o tradiční prostředek v
jeho tvorbě. Pracuje s geometrickými
obrazci, rastry a vzájemně se překrývajícími lineárními a plošnými útvary
s výraznou plakátovou barevností.

White One
drop painting na plátně
50 x 50 cm
2016

_

21.000 Kč

Mikuláš
Zipper
1986 / Praha / FUD UJEP
Mikuláš je student interiérového designu na FUD v Ústí nad Labem. Jeho
tvorba vychází ze streetartového prostředí, kde se pohyboval do roku 2013,
kdy přešel k malbě. Mikuláš vychází z
experimentu a uchyluje se k netradičním technikám; dosahuje reliéfních maleb technikou “drop painting”, pomocí
barevných kapek, nebo “blow painting”,
kdy jsou na plátně vyfoukávány kruhy.
Samozřejmě vášeň ke spreji neopouští, jedná se o tradiční prostředek v
jeho tvorbě. Pracuje s geometrickými
obrazci, rastry a vzájemně se překrývajícími lineárními a plošnými útvary
s výraznou plakátovou barevností.

Fragment
akryl a sprej na plátně
60 x 80 cm
2015

_
17.000 Kč

Mikuláš
Zipper
1986 / Praha / FUD UJEP
Mikuláš je student interiérového designu na FUD v Ústí nad Labem. Jeho
tvorba vychází ze streetartového prostředí, kde se pohyboval do roku 2013,
kdy přešel k malbě. Mikuláš vychází z
experimentu a uchyluje se k netradičním technikám; dosahuje reliéfních maleb technikou “drop painting”, pomocí
barevných kapek, nebo “blow painting”,
kdy jsou na plátně vyfoukávány kruhy.
Samozřejmě vášeň ke spreji neopouští, jedná se o tradiční prostředek v
jeho tvorbě. Pracuje s geometrickými
obrazci, rastry a vzájemně se překrývajícími lineárními a plošnými útvary
s výraznou plakátovou barevností.

Yellow lizard
drop painting na plátně
37 x 37 cm
2014

_
10.000 Kč

Mikuláš
Zipper
1986 / Praha / FUD UJEP
Mikuláš je student interiérového designu na FUD v Ústí nad Labem. Jeho
tvorba vychází ze streetartového prostředí, kde se pohyboval do roku 2013,
kdy přešel k malbě. Mikuláš vychází z
experimentu a uchyluje se k netradičním technikám; dosahuje reliéfních maleb technikou “drop painting”, pomocí
barevných kapek, nebo “blow painting”,
kdy jsou na plátně vyfoukávány kruhy.
Samozřejmě vášeň ke spreji neopouští, jedná se o tradiční prostředek v
jeho tvorbě. Pracuje s geometrickými
obrazci, rastry a vzájemně se překrývajícími lineárními a plošnými útvary
s výraznou plakátovou barevností.

Stripes
akryl a sprej na plátně
100 x 100 cm
2015

_
30.000 Kč

Monika
Kolářová
1991 / Praha / FAVU
Zájem o lidské tělo Monika paradoxně
stvrdila přestupem z ateliéru Tělový design Lenky Klodové do ateliéru
malby prof. Petra Kvíčaly na brněnské
FaVU. Věnuje se figurální malbě, skrze
níž zkoumá fenomén tělesnosti. Prostřednictvím překvapivých úhlů pohledu, umocněním detailu oproti celku,
rozkládáním a skládáním těl, vytváří
snové krajiny nebo neidentifikovatelný
organický shluk. Pozemské lidské tělo
oprošťuje pomocí absurdní obezity a
nepřirozených pozic od anatomických
pravidel a vyjímá jej z reality pro
skutečnost novou, tě(le)sně sousedící.

Jedlíci I.
akryl na plátně
110 x 140 cm
2015

_
25.000 Kč

Monika
Kolářová
1991 / Praha / FAVU
Zájem o lidské tělo Monika paradoxně
stvrdila přestupem z ateliéru Tělový design Lenky Klodové do ateliéru
malby prof. Petra Kvíčaly na brněnské
FaVU. Věnuje se figurální malbě, skrze
níž zkoumá fenomén tělesnosti. Prostřednictvím překvapivých úhlů pohledu, umocněním detailu oproti celku,
rozkládáním a skládáním těl, vytváří
snové krajiny nebo neidentifikovatelný
organický shluk. Pozemské lidské tělo
oprošťuje pomocí absurdní obezity a
nepřirozených pozic od anatomických
pravidel a vyjímá jej z reality pro
skutečnost novou, tě(le)sně sousedící.

Jedlíci III.
akryl na plátně
110 x 140 cm
2015

_
25.000 Kč

Monika
Kolářová
1991 / Praha / FAVU
Zájem o lidské tělo Monika paradoxně
stvrdila přestupem z ateliéru Tělový design Lenky Klodové do ateliéru
malby prof. Petra Kvíčaly na brněnské
FaVU. Věnuje se figurální malbě, skrze
níž zkoumá fenomén tělesnosti. Prostřednictvím překvapivých úhlů pohledu, umocněním detailu oproti celku,
rozkládáním a skládáním těl, vytváří
snové krajiny nebo neidentifikovatelný
organický shluk. Pozemské lidské tělo
oprošťuje pomocí absurdní obezity a
nepřirozených pozic od anatomických
pravidel a vyjímá jej z reality pro
skutečnost novou, tě(le)sně sousedící.

Plavkyně
akryl na plátně
110 x 100 cm
2015

_
34.000 Kč

Monika
Kolářová
1991 / Praha / FAVU
Zájem o lidské tělo Monika paradoxně
stvrdila přestupem z ateliéru Tělový design Lenky Klodové do ateliéru
malby prof. Petra Kvíčaly na brněnské
FaVU. Věnuje se figurální malbě, skrze
níž zkoumá fenomén tělesnosti. Prostřednictvím překvapivých úhlů pohledu, umocněním detailu oproti celku,
rozkládáním a skládáním těl, vytváří
snové krajiny nebo neidentifikovatelný
organický shluk. Pozemské lidské tělo
oprošťuje pomocí absurdní obezity a
nepřirozených pozic od anatomických
pravidel a vyjímá jej z reality pro
skutečnost novou, tě(le)sně sousedící.

Tripbřich
akryl na plátně
170 x 200 cm
2016

_
37.000 Kč

Monika
Kolářová
1991 / Praha / FAVU
Zájem o lidské tělo Monika paradoxně
stvrdila přestupem z ateliéru Tělový design Lenky Klodové do ateliéru
malby prof. Petra Kvíčaly na brněnské
FaVU. Věnuje se figurální malbě, skrze
níž zkoumá fenomén tělesnosti. Prostřednictvím překvapivých úhlů pohledu, umocněním detailu oproti celku,
rozkládáním a skládáním těl, vytváří
snové krajiny nebo neidentifikovatelný
organický shluk. Pozemské lidské tělo
oprošťuje pomocí absurdní obezity a
nepřirozených pozic od anatomických
pravidel a vyjímá jej z reality pro
skutečnost novou, tě(le)sně sousedící.

Z cyklu –
Triumf
ošklivosti
akryl na plátně
180 x 125 cm
2016

_
26.000 Kč

Monika
Kolářová
1991 / Praha / FAVU
Zájem o lidské tělo Monika paradoxně
stvrdila přestupem z ateliéru Tělový design Lenky Klodové do ateliéru
malby prof. Petra Kvíčaly na brněnské
FaVU. Věnuje se figurální malbě, skrze
níž zkoumá fenomén tělesnosti. Prostřednictvím překvapivých úhlů pohledu, umocněním detailu oproti celku,
rozkládáním a skládáním těl, vytváří
snové krajiny nebo neidentifikovatelný
organický shluk. Pozemské lidské tělo
oprošťuje pomocí absurdní obezity a
nepřirozených pozic od anatomických
pravidel a vyjímá jej z reality pro
skutečnost novou, tě(le)sně sousedící.

Zahrada
pozemských
rozkoší v zemi
peciválů
akvarel na ručním papíře
210 x 150 cm
2016

_
15.000 Kč

David
Nosek
1994 / Praha / UMPRUM
Ačkoliv se David pohybuje na výtvarné
scéně poměrně krátce, jeho tvorba má
výrazné místo v ateliéru supermédií
na pražské UMPRUM pod vedením Davida
Kořínka a Milana Mikuláštíka. Pracuje
s novými médii, konkrétně s vizuální
projekcí, která získává stále významnější pozici a je určitým trendem,
jehož je David zástupcem.
Je mu vlastní propojování souvislostí,
věcí na první pohled vzdálených
a často až absurdně kontrastních
- mimo projekce se David věnuje také
fotografii, kde je právě prvek absurdity a kontrastu častým námětem.

Pulse
2 videa
720p 60fps, cca 30 minut
2016

_
6.000 Kč

David
Nosek
1994 / Praha / UMPRUM
Ačkoliv se David pohybuje na výtvarné
scéně poměrně krátce, jeho tvorba má
výrazné místo v ateliéru supermédií
na pražské UMPRUM pod vedením Davida
Kořínka a Milana Mikuláštíka. Pracuje
s novými médii, konkrétně s vizuální
projekcí, která získává stále významnější pozici a je určitým trendem,
jehož je David zástupcem.
Je mu vlastní propojování souvislostí,
věcí na první pohled vzdálených
a často až absurdně kontrastních
- mimo projekce se David věnuje také
fotografii, kde je právě prvek absurdity a kontrastu častým námětem.

Destination
videa
720p 25fps, 2 min
2016

_
3.500 Kč

