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ARISTAART
ARISTAART je projekt zaměřující se na podporu českých a za-
hraničních umělců, vytváření umělecké komunity, a především 
na organizaci výstav v nejluxusnějších částech Prahy v České 
republice, ale i v jiných částech Evropy, například v Itálii. Spo-
lupracujeme s umělci z celého světa, a proto víme, že ne každý 
umělec je schopen a ochoten zorganizovat si sám výstavu nebo 
se výstavy v zahraničí dokonce osobně zúčastnit. Proto jsme 
založili projekt ARISTAART, který za umělce zařídí vše nutné 
pro uskutečnění výstavy. Umělci nám tedy jen zašlou svá díla  
a materiály nezbytné pro svou prezentaci kurýrem nebo poštou 
a ARISTAART za výstavní poplatek již vše ostatní zařídí. Osobní 
účast umělce na vernisáži je samozřejmě vítána.

Aktuálně hledáme nové talenty, které bychom mohli předsta-
vit české veřejnosti a našim sběratelům pro právě připravovaný 
šestý ročník mezinárodní skupinové výstavy ARISTAART: ART 
IN PRAGUE 2023, která se bude již tradičně konat v červenci  
a v srpnu 2023 v srdci Prahy v Galerii U Zlatého Kohouta, Mi-
chalská 3, Praha 1 – Staré Město.
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GALERIE U ZLATÉHO 
KOHOUTA

Galerie U Zlatého Kohouta vznikla po tříleté rekonstrukci  
a majitelka galerie Mirela Zukal provozuje tuto galerii už 26 let. 
Galerie se skládá ze čtyř místností a každý výtvarník obvykle 
miluje jiný prostor – vysoké stropy, klenby, historická podlaha, 
bíla místnost se skleněnými komponenty, prostor pod schody… 

Každý prostor je něčím charakteristický a oblíbený. Galerie má 
specifickou atmosféru už tím, že v jednom prostoru je původ-
ní valbová podlaha. Nacházíme se zde 6-8 metrů pod úrovní 
současné Prahy. Původně byla podlaha galerie cestou ve staré 
Praze. Galerie je nejen oblíbená turisty z Evropy, ale také z Asie, 
pro které je neuvěřitelné, že se zde mohou dotknout dávné his-
torie. Galerie zve každý měsíc na několik výstav, kdy v každé 
místnosti obvykle vystavuje jiný výtvarník, což je pro návštěv-
níky zajímavé.
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RUMEN SAZDOV
Akademický malíř Rumen Sazdov je od roku 1995 a 1996 evido-
ván v světovém aukčním katalogu MAYER (nyní artnet.com). 
Od roku 1995 je členem ADGAP Paris. Výtvarný směr LYRICKÝ 
KUBISMUS, EXPRESIONISMUS A KLASICKÁ MODERNA

Kreslit jsem začal v pěti letech, bavilo mne vyrábět „Moje Věci“!
Řemeslu mne začala učit babička mého kamaráda ze školky, 
která byla předválečná akademická malířka. Následně na Vý-
tvarném gymnáziu a na Akademii jsem si dal záležet, abych se 
naučil vše o anatomickém kreslení: oko, ruce a koně. Zvládnul 
jsem správně míchat barvy a postavit kompozici. Práce výtvar-
níka mne začala bavit a vše bylo velmi vzrušující. Svoje zážitky  
a snové představy jsem byl schopen nakreslit, namalovat, vyso-
chařit, nařezat, nalepit a „zkomponovat“ s každým materiálem, 
který jsem vzal do ruky. Později mi v Paříži jeden velmi mou-
drý muž z oboru řekl: „To je Lyrický Kubismus“. Krásná slova  
ale i tak pro mě jsou to „Moje Věci“!.
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RUMEN SAZDOV    
BULHARSKO
KONEC NEVINNOSTI (2020)
100x80 CM
OLEJ NA PLÁTNĚ



ALEX DOWIS
Alex Dovis je výtvarník, scénograf, textař, režisér i herec, kte-
rý se podílel na řadě divadelních a filmových produkcí u nás  
i v zahraničí. Malbě se věnuje již od dětství. Podstatnou část 
jeho rané tvorby tvoří velké nástěnné malby, jako součást 
vnitřních a venkovních designů, vycházejících zejména z oblasti 
umění Graffiti a Street Art.

V letech 2000–2003 se Alex Dowis zabýval provozem hudeb-
ního klubu a produkcí desítek kulturních akcí po celém území 
České republiky. Je také zakladatel produkční agentury DEPO 
CREW a spoluzakladatel festivalu HIP HOP KEMP. Od roku 
2003 začal zároveň aktivně působit v pražském divadle Archa, 
se kterým posléze představil četná autorská představení v Ev-
ropě, USA a Asii. V roce 2012 se Alex dostal až do finále televizní 
soutěže Česko Slovensko má talent, kde jako první Čech před-
stavil světu Light Art tedy malování světlem.

V roce 2015 vytvořil se svým týmem zahajovací ceremoniál pro 
Mistrovství světa v hokeji, které se odehrávalo v ČR. Jednalo se 
o kompletní produkci, včetně návrhu vzhledu maskotů šampio-
nátu, kterými byli Bob a Bobek, králíci z klobouku.
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ALEX DOWIS    
BORED KING KONG (2022)

90x120 CM
AKRYL NA PLÁTNĚ



MICHEL HOUEL
Umělec původem z Normandie, který svou evropskou kariéru 
postavil především v Lucemburském velkovévodství. Po od-
chodu do důchodu pokračoval několik dalších let ve studiu na 
Akademii výtvarných umění. Prostřednictvím svých děl se snaží  
o určitou formu imaginace, která nás uvrhne zpět do našich snů.

Lucemburské velkovévodství   má příznivé podmínky pro ces-
tování a nabízí také potěšení pro oči. V neustálém hledání  
a odmítání zamrznout v jednoduché technice vitráží dává Mi-
chel volný průchod své fantazii, aby se snoubila s lákavými bar-
vami skla a aby se současně stala překladatelem emocí a vjemů 
vyhledávaných puristy. Jeho první prioritou je tedy inteligence 
ruky, nezbytná podmínka pro překonání základů skla a olova.
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MICHEL HOUEL   
LUCEMBURSKO
TETE DE LION (2019)
70x80 CM
AUCUN



THIERRY FUNCK
Jmenuji se Thierry Funck, narodil jsem se 20. července 1974  
v Lucemburku a nyní žiji v Praze.

Jsem autodidaktní umělec. Od dětství jsem měl velký zájem  
o umění a vždy jsem měl rád kresbu. Když mi bylo 15, zemřel 
otec a já jsem ztratil veškerou inspiraci pro všechny druhy umě-
ní. Od té doby jsem v životě dělal různou práci, ale vnitřně mě 
to nenaplňovalo a vždy jsem v sobě cítil určitou prázdnotu.

Moje matka zemřela na Alzheimerovu nemoc v roce 2018 a od 
pohřbu milované matky se v mém životě něco změnilo. Cítil 
jsem a slyšel jsem v hlavě hlas, který říkal: „Narodil jsi se jako 
umělec, takže dělej to, pro co jsi se narodil.“ To mi vrátilo inspi-
raci k zahájení různých projektů a nyní jsem umělcem na plný 
úvazek celým svým srdcem i duší.
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THIERRY FUNCK    
LUCEMBURSKO

PIERCING
192x117 CM

MIXED MEDIA



PETRA ČERNOCKÁ
Petra Černocká je česká zpěvačka, herečka, ale i moderátorka. 
Před mnoha lety v sobě objevila vášeň „naivního malířství“, 
které je jejím koníčkem, a kterému se věnuje, když má zrov-
na čas a dostatek inspirace. Do svých obrazů se snaží vetknout 
své pocity, nálady, zážitky, nebo i své blízké, včetně domácích 
mazlíčků. Maluje na plátno, dřevo nebo i kameny. Sama o sobě 
by si prý nikdy netroufla říct, že „je malířka“. Prý se cítí být spíš 
občasně malující zpěvačkou.

V listopadu 2019 u příležitosti svého životního jubilea uspořá-
dala se svými přáteli a pražskou Galerií 1 unikátní výstavu svých 
obrazů a také fotoobrazů charitativního kalendáře, který na-
fotila s dcerou, zpěvačkou Bárou Vaculíkovou. Expozice před-
stavovala také drobnosti z jejího života, kostýmy ze slavného 
filmu Dívka na koštěti nebo její oblíbené klobouky a další po-
krývky hlavy.

Letos v srpnu měla se svým příbuzným, hercem, muzikantem  
a malířem Markem Brodským úspěšnou výstavu obrazů v Ga-
lerii U brány v Úštěku. Nyní má i několik dalších nabídek na 
další. Sama zpěvačka a herečka se tomu maličko brání se slovy, 
že ´nemá namalováno tolik, aby mohla pořádat výstavy´. Ale  
je to pro ni prý motivací k tomu, aby se nad tím minimálně 
zamyslela.
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PETRA ČERNOCKÁ
VÁCLAVÁK
41x51CM
AKRYL NA PLÁTNĚ



ZUZANA KŘOVÁKOVÁ
Mým životním mottem je RADOST. Miluji, když maluji živo-
tadárnými barvami, hraji si s tvary a tvořím vrstvy. A také 
příběhy, dobrodružství, zážitky z cest a bádání v tajemstvích  
a energiích života, přírody, univerza, bytí, nás všech... Toto vše 
se promítá do mého abstraktního expresivního pestrobarevné-
ho díla, které následně kultivuje a obohacuje energii prostoru. 
Lidé mi říkají, že čím déle se dívají na mé obrazy, tím více v nich 
vidí a tím také obvykle odhalí některá z poselstvích nitra.

Má první výstava se konala v roce 2012 v Praze v galerii v Ce-
letné ulici. Od té doby mezi mými více než třiceti výstavami 
najdete výstavy nejen v Praze (třeba na Žofíně nebo v Senátu 
Parlamentu ČR), ale také v italské Florencii, v Berlíně, ve Francii 
v Cannes nebo na Bienalle v Toskánsku. Má díla jsou zastoupe-
na ve sbírkách českých i zahraničních sběratelů.

Kromě vlastní tvorby se ve vesmíru umění věnuji také organi-
zaci a pořádání mezinárodních výstav pro zahraniční a české 
umělce. Pro tyto účely jsem v roce 2017 založila uměleckou 
agenturu ARISTAART, která, kromě jiného, letos již šestým 
rokem pořádá tuto oblíbenou Mezinárodní výstavu ART IN 
PRAGUE 2022 v Galerii U Zlatého Kohouta v srdci Prahy. Letos 
představuje české veřejnosti více než 100 uměleckých děl od 36 
českých i zahraničních autorů.

Každé léto také pořádám oblíbené “letní ateliér art workshopy” 
v zahradě s bazénem. Zájemci o tvorbu a osobní rozvoj si na 
tomto tvořivém ateliéru namalují svůj vlastní obraz, rozšíří na-
pojení na svůj tvořivý zdroj, dotknou se své duše a prožijí den 
plný radosti, nových zážitků a zkušeností.
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KASKÁDY SILUET I., II. 
Z KOLEKCE PROMĚNY

2 x 70x170 CM
AKRYL NA PLÁTNĚ



BOŘEK ŠÍPEK 
& DALIBOR ŠÍPEK

Světoznámý architekt a designér, uznávaný pedagog, kosmo-
politní vizionář, postmodernista, samouk, vynikající kuchař, 
obdivovatel asijské kultury. Podle svých přátel, kolegů a stu-
dentů byl však především člověkem se skvělou osobností.

Život Bořka Šípka je typickým příběhem člověka, který se 
sám vypracoval. Je často přirovnáván k Popelce v mužských 
šatech. V patnácti ztratil rodiče (oba zemřeli na rakovinu).  
V devatenácti emigroval do Německa bez jakýchkoli prostřed-
ků. Jediným jeho aktivem bylo vzdělání, které získal na střed-
ní umělecké škole v oboru výroba nábytku. Výrobou nábytku 
se v Německu také živil, než získal stipendium na univerzitě  
v Hamburgu, kde vystudoval architekturu a později filozofii ve 
Stuttgartu. Mnoho let učil na univerzitách v Hannoveru, Esse-
nu a v Praze. Od roku 2005 byl děkanem na fakultě architektu-
ry a environmentálního designu Technické univerzity v Liberci.

Tajemství toho, že byl Bořek Šípek tak úspěšný, jak na poli de-
signu, tak i v architektuře, může být skryto v této větě: „Po-
kud nejste schopni znovu začínat, zapadnete do rutiny. Jsem 
rád neomezován. Jediné omezení, které vítám a které je pro 
mě stimulující, je omezení vlastním zadáním – jeho hranicemi.  
Z toho vycházím a tomu se podřizuji. To mě naučily moje dvě 
emigrace.“
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DALIBOR ŠÍPEK
JITKA 2
SKLENĚNÁ VÁZA

RAFAEL
SKLENĚNÝ SVÍCEN



MIROSLAV KOTORA
Miroslav Kotora sa narodil v Košiciach. Absolvent Strednej pri-
emyselnej školy stavebnej v Košiciach, TU Košice, Stavebná fa-
kulta a postgraduálneho štúdia na HF TU Košice. Pracuje ako 
projektant žiaruvzdorných výmuroviek v dcérskej spoločnosti 
hutníckeho kombinátu. Hoci má bližšie k technickému kres-
leniu, vždy ho to ťahalo i k maľovaniu. Maľbe úplne prepadol 
až v roku 2011, súkromne absolvoval i kurz kresby. V obrazoch 
Miroslava Kotoru – výtvarného samouka, badať čistú ničím 
nepoznačenú prirodzenú snahu o harmóniu, farebnú vyváže-
nosť  kompozície a prácu so svetlom a tieňom. V jeho tvorbe sa 
prelínajú výtvarné kreácie mestských motívov rodných Košíc  
s početnými pohľadmi na krajinu v ktorej žije, ako Kostoľany 
nad Hornádom či Družstevná pri Hornáde. 

Okrem výtvarnej tvorby, ktorej venuje takmer všetok svoj voľ-
ný čas, je i nadšeným športovcom, v mladosti hrával hokej, fut-
balu a tenisu sa venuje dodnes. Rád má i turistiku a cestovanie, 
predovšetkým za športom. Je fanúšikom anglického futbalu ale 
i košického hokeja. Pracuje aj v komunálnej politike, je poslan-
com a zástupcom starostu obce Kostoľany nad Hornádom.

Ladislav Rusnák (LaRus), Výtvarník, Autor projektu ArtPoint 
Výmenník Štítová Košice.
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MIROSLAV KOTORA    
SLOVENSKO

KLEBETNICE 1 (2022)
110x110 CM

AKRYL NA PLÁTNĚ



IRENA PROCHÁZKOVÁ
Jmenuji se Irena Procházková, narodila jsem se v Táboře v roce 
1973 a v současné době žiji a pracuji v Praze.
 
Vycházím z malířských směrů impresionismus, postimpresioni-
smus a expresionismus. Nejvíce mne inspirovali malíři Monet, 
Van Gogh, Gauguin, Špála.
     
Náměty obrazů, které maluji, jsou inspirovány mými zážitky  
a poznatky z cest a z běžného života.  Zabývám se malbou  
a kresbou. Tvořím portréty, krajiny, abstrakce, kompozice a zá-
tiší. V současné době maluji olejovými barvami na bílé a černé 
plátno.
     
Byla jsem ovlivněna tvorbou akademické malířky Bedřišky Už-
dilové, u které jsem studovala malbu 9 let. Předtím jsem ab-
solvovala studium u akademického malíře Teodora Buzu. Jsem 
členkou školy “Black Canvas International Art Comuniny” vede-
né malířem Alexanderem Onishenkem.
     
Moje obrazy jsou zastoupené v galeriích v Praze, Madridu  
a Římě.
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IRENA PROCHÁZKOVÁ
LETNÍ ZÁBAVA (2021)
140x120 CM
OLEJ NA PLÁTNĚ



RADKA VOM
Malířka Radka Vom, rodačka z Prahy, začala tvořit v Bratislavě, 
kam se přestěhovala v roce 2005. V Bratislavě absolvovala kur-
zy na Vysoké škole výtvarných umění u Mgr. Art. E. Vargové, 
a poté individuálně studovala u Patricie Koyšové a Simony 
Kršňákové. Zúčastnila se řady kolektivních i individuálních vý-
stav na Slovensku, v České republice, na Ukrajině a v Itálii, kde 
získala dvakrát cenu mezinárodní poroty. 

Od r. 2020 žije opět v Praze, kde pokračuje ve své tvorbě. Její 
tvorbu popsal PhDr. Bohumír Bachratý, Csc: „Malba Radky 
Vom je dynamická, temperamentní a vitální. Je to živý organiz-
mus. Je silně expresivní ve vyzařování barev, ve vnitřním světle 
a v rukopise. Nevzdává se vazby k reálné i psychické – pocitové 
inspiraci. Je autonomním dílem. Signálem, vyzařováním, erup-
cí. Spontánním divadlem a svobodnou vizí. Jsou to krajinářské 
inspirace a obrazy zviditelňující neviditelné.“
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RADKA VOM
OKO (2021)
120x100 CM

AKRYL NA PLÁTNĚ



JANA STAŇKOVÁ
Narodila jsem se ve Zlíně a tomu odpovídá i moje vzdělání. Vy-
studovala jsem na střední škole obor výroba obuvi. Umělecké 
vzdělání jsem si doplnila v kurzech pro veřejnost při škole, která 
dneska funguje pod názvem Zlínská soukromá vyšší odborná 
škola umění. Jsem čistokrevný amatér. 

Moje oblast tvorby je klasická tužka (s tou jsem začínala), akva-
relová tužka a progresso, to vše provedeno na papíře.
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JANA STAŇKOVÁ
BUDHISTI (2010)
42x29,5 CM
PROGRESO NA PAPÍŘE



DANUŠE PICHLOVÁ
Narodila jsem se už hodně dávno. Přes veškerou kreativitu se 
můj produktivní život zvrhnul v úprk těžce zkoušenou ekono-
mikou. Ten se podepsal na mém zdraví a já skončila v invalid-
ním důchodu. Po dlouhém bezčasí se mi podařilo najít „terapii“ 
na mé zdravotní problémy a nový smysl života – malování. 

To mě naplňuje a dělá můj svět krásnější. Mám radost, když se 
mé obrazy líbí a dělají krásnější svět i druhým. Maluji olejem, 
akrylem a třeba i na sklo. 

15
ART IN PRAGUE 2022

g facebook  / danuše pichlová

DANUŠE PICHLOVÁ
BOHYNĚ

80x120 CM
AKRYL NA PLÁTNĚ



HANA KORDA
ČAJOVÁ KONVICE (2022)
40x60 CM
OLEJ NA PLÁTNĚ

HANA KORDA
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... narozená, žijící, tvořící ...

... na pouti životem se mi do cesty postavil malířský stojan.  
V ateliéru, kde mohl člověk bez akademického vzdělání převést 
své představy na plakát, jsem propadla kouzlu olejomalby.

V současné době navštěvuji výtvarný ateliér s dlouholetou tra-
dicí pod vedením Jany Krohe. Další techniky mě lapily do tenat 
a já se jim plně poddávám.



NAĎA KELEMENOVÁ
Obrazy, které maluji, nechávám prostřednictvím barev vytvořit 
své vlastní příběhy. Zadívejte se. Popusťte svou fantazii a obje-
vujte to, co tyto obrazy vytvořily …
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NAĎA KELEMENOVÁ
PRŮNIK DIMENZÍ (2022)

80x100 CM
AKRYL NA PLÁTNĚ



SILVIE KOŘISTKOVÁ
„Má duše promluvila štětcem…“ Objevit v sobě nutkání něco vy-
tvořit začíná vesměs cestou do svého nitra. Promlouváme s naší 
myslí a hledáme jiskru toho, co nás upoutá a nepustí. Cesta k sobě 
vede pro Silvii Kořistkovou skrze barvy, tvary a struktury. Její sny 
tisknou své tváře do pláten, kde jsou uzamčeny na věky.

Silvie maluje a tvoří od dětských let, ale jako výtvarnice vstoupila 
do světa artu se snahou sdílet své obrazy s širším publikem v roce 
2018. Nejčastěji tvoří abstraktní malbu, kterou vnímá jako pozná-
ní, hledání harmonie a uvolnění. Malbou abstrakcí se pro ni zastaví 
čas a prostor kolem se sloučí s prostorem v jejím nitru. Abstrakce 
jsou tedy svědectvím rozhovoru s jejím podvědomím a působí pro-
to osvobozeně, vyváženě s tendencí holistického obnovení.

Téma „člověk“ a „žena“ v její tvorbě také nezůstává pozadu a stá-
vá se přirozenou štací ve sledování svého okolí. Její série obrazů  
„V odlescích měsíce“ je věnovaná právě studii našich vnitřních po-
citů, vášní a nejistot, ochuzených o hábit strojenosti a přetvářky, 
který nosíme během dne. Řeč těla nelže. Rozhodla se proto ztělesnit 
momenty, ve kterých se zamyslíme nejen nad sledovaným objek-
tem, ale i sami nad sebou. Velkému úspěchu se také těší její tvorba 
hudebníků ztvárněná metalickými pigmenty, kde se třeba žesťové 
nástroje blýskají opravdovým 24 karátovým zlatem aplikovaným 
na strukturu. Postavy tak ožívají a vystupují z plátna ve 3D.

Silvie Kořistková má svojí galerii a ateliér v Orlové a její díla jsou 
prezentována v několika sólových i skupinových expozicích 
v České republice. Ve spolupráci se světovými etablovanými or-
ganizacemi jako jsou Saatchi Art (NY), Singulart (Londýn, Paříž)  
a Artamjeur (Paříž) dobývá mezinárodní prezenci a dostává se do 
povědomí domácích i mezinárodních sběratelů. Od roku 2022 po-
depsala smlouvu o výhradním zastoupení v prodeji některých ob-
razů a uspořádání výstav také s Galerii STEINER na ARTSY.NET ve 
Vídni, Rakousko.
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SILVIE KOŘISTKOVÁ
ZLATÉ MELODIE JAZZU (2022)
80x80 CM 
AKRYL
3D STRUKTURA
24 KARÁTOVÉ ZLATO



KATEŘINA BOHUŠÍKOVÁ
Pocházím z Ostravy, ale doma jsem v úžasné vesničce zvané 
Fryčovice. Je mi 39 let a malovat jsem začala v roce 2017. Vůbec 
jsem netušila, do čeho jdu a už vůbec ne to, že mě to tak chytí 
a zároveň naplní. Vystudovala jsem marketing a následně geo-
vědní a montánní turismus na VŠB. Takže od malby a umění 
vzdáleno hodně daleko. Přece si mě ale umění samo našlo. 

Možná to bude znít jako klišé, ale malování je pro mě útěkem 
od všední reality. Od každodenních, stereotypních povinností  
a řekněme si narovinu, od dětí a jejich křiku. Maluji, protože to 
potřebuji. Nikdy předem nevím, jak obraz bude vypadat. Každý 
jeden vychází ze síly okamžiku. A na každý kousek se těším jako 
malé dítě.

Prostě a jednoduše, nikdy není pozdě začít. Nepřemýšlejte, ne-
odkládejte, udělejte to HNED.
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KATEŘINA BOHUŠÍKOVÁ
TENKRÁT PŘI ZÁPADU SLUNCE (2022)

80x80 CM
KOMBINOVANÁ TECHNIKA



LENKA KOZLÍKOVÁ
Vzděláním právnička, nadšená hudební fanynka (majitelka 
elektrické kytary v poznávacím procesu), pojídačka koriandru 
a čtenářka meziřádků.

Fascinována lidskou existencí a dopadem barev na lidské vní-
mání. Tvoří zásadně při hudbě jak s oblibou sama autorka říká. 
Věří, že i tento prvek je do maleb podprahově vpleten a rezo-
nuje po vlnách dál. Malbou se vždy snaží zachytit a zpracovat 
pro ni aktuálně bouřlivé téma a neklouzat pouze po povrchu. 
Nevyhýbá se ani skryté symbolice či odkazům na mytologii. Ke 
svým malbám často skládá i básně či různé úvahy.

Bývá zařazována mezi abstraktní expresionisty, v její tvorbě lze 
však najít například i realistickou malbu a grafiku.

Je zastoupena v soukromých sbírkách v řadě evropských zemí 
a USA.
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LENKA KOZLÍKOVÁ 
EUTHYMIA (2022) 
100x120 CM
KOMBINOVANÁ TECHNIKA



DMYTRIJ KUVIK
> 2012-2016 Precarpatská národní univerzita pojmenovaná po 
Institutu umění Vysila Stefanyka
>  2016 výstava obrazů v Galerii Bastion na Ukrajině.

Letos na Mezinárodní výstavě ART IN PRAGUE 2021 vystavuji 
podruhé v České republice.

Pocházím z Ukrajiny, ze Zakarpatské oblasti. Bydlím poblíž nej-
vyššího vrcholu Ukrajiny, hory Goverla, kde je velice krásná pří-
roda, která mě inspiruje k tvorbě těchto děl.
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DMITRIJ KUVIK    
UKRAJINA

GOLGOTA (2022)
150x100 CM

OLEJ NA PLÁTNĚ



ANDRII CHENKO
Jsem umělec z Ukrajiny. Vystudoval jsem uměleckou akademii 
na Ukrajině, ale to mi nestačilo. Shodou okolností žiju a tvo-
řím své umění 5 let v Plzni v České republice. Celé ty roky jsem 
zdokonaloval své umělecké dovednosti experimentováním 
se styly a technikami. V mém ateliéru jsou již stovky obrazů  
a 2 plnohodnotné umělecké projekty. Dělat umění, které zají-
má ostatní, je ta nejlepší věc na světě.

Maluju olejovými barvami na zrcadla. Zrcadlová plocha dává 
divákovi pocit přítomnosti, hlavní důraz a uvědomění si, že i on 
je součástí tohoto díla. Divák chápe, že barvy na obrázku jsou 
také o něm.

Moje umění přímo odráží mou osobnost – filantropický snílek, 
idealista, který se zformoval v podmínkách chudoby a války 
v zemi, která trvá už osm let.

22
ART IN PRAGUE 2022

g facebook / andrii chenko

ANDRII CHENKO
UKRAJINA
NÁLADA (2020)
10x30 CM 
MALBA NA ZRCADLE



LUDMILA CHARLAMOV
Ludmila Charlamová Ph.D. narozena v Alma-Atě v Kazachstá-
nu, kde vystudovala uměleckou školu. Absolvovala Kazašský 
pedagogický institut Abaji, fakultu umělecké grafiky, kde po-
tom také vyučovala. Získala docenturu na fakultě dekorativně-
-užitého umění. Od roku 1999 žije a tvoří v Karlových Varech. 

Má samostatné výstavy a je účastníkem republikových a mezi-
národních výstav. Ilustruje své cesty z Indie, Dálného východu 
a celé řady evropských zemí. Umělkyně se aktuálně zaměřuje 
na krásy Čech, barvy květin a rozmanitost krajin, které dobře 
zná a ráda s nimi a v nich žije. V současné době výtvarnice žije  
a tvoří v Karlových Varech a vystavuje svá díla v České repub-
lice i v zahraničí.
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LUDMILA CHARLAMOVÁ    
KAZACHSTÁN

KOLO ŽIVOTA (2021)
80x120 CM

AKRYL NA PLÁTNĚ



SOŇA KRUPIČKOVÁ
Jak je často na obrazech na první pohled patrné, ve své tvorbě se 
zaměřuje na linii. Zejména proto, že se takřka celý svůj život věno-
vala primárně kresbě. Od ledna 2020 opět aktivně tvoří a zároveň 
vystavuje.

Má za sebou účast na 17 výstavách většinou v Praze. Jak samostat-
né, tak společné, zároveň navazuje zahraniční spolupráce. Do konce 
roku jsou další výstavy v plánu a v procesu příprav.  Veškeré obrazy, 
které tvoří, jsou malovány za tím účelem, aby člověka/pozorova-
tele/majitele obrazu podporovaly, aby se cítil lépe, aby ho svými 
barvami a kompozicí vyvedly ze smutku, letargie a lhostejnosti. 
Nemáme jednoduché období v životě, ale mohlo by být ještě hůř. 
Poselstvím jejích obrazů je zaměření se na to pozitivní, jelikož kaž-
dá pozitivní myšlenka, vibrace, může přinést do našeho života něco 
dobrého a nastartovat nás k příjemným změnám. 

Má dva hlavní proudy v malbě. Buď se jedná o čisté abstrakce ma-
lované špachtlí či štětcem, a pak si vybírá konkrétní motivy, které 
kombinuje s abstraktním pozadím, kde je často kladen důraz na 
výše zmíněnou linii. Tento typ obrazů povětšinou maluje štětci  
a někdy přidává různé druhy texturovacích hmot. Věnuje se malbě 
akrylovými barvami.

Maluje kvůli velkému vnitřnímu naplnění, které vždy při tvoření 
cítí, a nejen v těžkých chvílích jí velice pomáhá. A to jak na duši, 
tak na těle. Po šestileté pauze se k malování vrátila kvůli „náhodě“ 
v podobě zdravotních komplikací. Bylo to spíše řízení osudu, proto-
že bez něj by se k výtvarné tvorbě, vystavování a veřejné prezentaci 
obecně takto nepřiblížila a nevěnovala by se tomuto všemu naplno. 
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SOŇA KRUPIČKOVÁ
RADOST ZE ŽIVOTA (2022)
120x100 CM
AKRYL NA PLÁTNĚ
LAK



RADEK POHNÁN
Jmenuji se Radek Pohnán. Měl jsem štěstí si pohrát s klasickým 
procesem vyvolání fotografie, svitkovým filmem, chemikálie-
mi. Pak nastala větší pauza.

Dnes všechny své fotografie upravuji na počítači, což je mi také 
díky mému povolání velice blízké.

Fotografie pro mě znamená mnohé. Je to nejen neskutečný 
relax a totální vyčištění hlavy. Je to o mém možná zvláštním 
pohledu na svět. Je to také o představivosti. Je to o vytrvání  
a hledání a hledání a hledání. Je to o těšení se na výsledek. Je to 
i o neustálém učení. Je to také o fajn kamarádech. Je to prostě 
„passion“ a můj osobní svět.
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RADEK POHNÁN
MOTÝLEK (2022)

120x80 CM
PŘÍMÝ TISK NA 

AKRYLÁTOVÉ SKLO



IVETA MANIERI 
CHLÁDKOVÁ

Vystudovala jsem oděvní návrhářství v Praze, ale moje srdce vždy 
patřilo ilustrační tvorbě, která se promítá neustále do mých obrazů 
i celé mé tvorby. Již od malička jsem malovala a umělecky se proje-
vovala. V závěru mého studia jsem se zúčastnila prestižní přehlídky 
ve Florencii. Mé ilustrace se nejdříve promítaly v módě jako tisky na 
mých oděvních návrzích.

Výstavy obrazů a vernisáže jsem si pořádala nejdříve sama a poz-
ději jsem dostávala i jiné nabídky z uměleckého prostředí – kulisy 
pro cvičební kluby, motivy pro tetování, podle kterých jsem začala 
i sama tetovat.

Na základě mé rozmanité tvorby vznikla i značka Trilly. Pod touto 
značkou naleznete šperky, dřevěné sochy a mnoho dalších kreativ-
ních projektů. Každý obraz je příběh, který reaguje na situace nejen 
moje, ale také mých klientů.

Mé moto je „ČAS STRÁVENÝ SMÍCHEM JE JAKO ČAS STRÁVENÝ 
S BOHY“. Někdy život nastaví jiná pravidla, se kterými se musíme 
poprat, ale já se řídím tímto motem.

V obrazech které maluji, cítím příběhy skrze víly, jež mě provázejí 
celý život.
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IVETA MANIERI CHLÁDKOVÁ
POSLEDNÍ SOUD 1 (2022)
44x138,5 CM
AKRYL, TUŠ
AKRYLOVÝ FIX NA PLÁTNĚ

POSLEDNÍ SOUD 2 (2022)
70x140 CM
AKRYL, TUŠ
AKRYLOVÝ FIX NA PLÁTNĚ



VERONIKA SEKOTOVÁ
Jsem malířkou srdcem i duší. Nejčastěji tvořím abstrak-
ci, která mi dává nejvíce prostoru k sebevyjádření. Používám 
akrylové barvy, ale ráda se vracím i k jiným médiím a sty-
lům. Můj vztah k umění je emotivní, tvorba je pro mě hlavně 
radost, odreagování a zaznamenání mých aktuálních pocitů. 

Bydlím v Netvořicích a moc ráda tvořím ve svém podkrovním 
ateliéru. Zúčastnila jsem se několika výstav v České republice  
i v zahraničí. Můj oblíbený citát zní: „Zavírám oči, abych viděl.“ 
Autorem je postimpresionista Paul Gauguin.
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VERONIKA SEKOTOVÁ
UVNITŘ (2022)

80x80 CM
AKRYL

OLEJOVÝ PASTEL



DANA GUBALOVÁ
Miluji barvy. Jsem samouk, kterého malování uchvátilo, ukázalo 
nový směr, smysl, seberealizování. Nemám vyhraněný styl. Z pes-
trosti barev se umím naladit na zcela klidnější tvorbu, která jde  
z mého nitra. Pocity, emoce, nálada, kus mě je v každém díle. Pochá-
zím z nejzápadnějšího města České republiky, z Aše. 

Mám již 27 let svůj kosmetický salón, který nyní též “funguje” jako 
malá galerie mých obrazů. Díky mé různorodosti v tvorbě si najde 
každý, co oko potěší a srdce pohladí.
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DANA GUBALOVÁ
STRUKTUROVANÁ 
MANDALA (2022)
70x70 CM
STRUKTURÁLNÍ MALBA



MARKÉTA BAKULOVÁ
Jmenuji se Markéta Bakulová a žiji v Chrudimi. Sice jsem si už 
od dětství ráda malovala a tvořila (např. keramiku a svíčky), 
ale s pořádnou intenzitou si mě tvorba našla až před třemi 
lety. Začala jsem nejprve s tužkou, poté přidala akryl na plátně,  
a nakonec i olejomalbu. Baví mě ta možnost vybrat si, jak zrov-
na budu tvořit. Jsou i dny, kdy od zasychajícího plátna přejdu 
k tužkám a pokračuji kresbou. Miluji ten proces, kdy na čistém 
papíře nebo plátně po pár hodinách začne vznikat nová tvář 
nebo akt. K malbě a kresbě poslouchám velmi často hudbu. 

Toto spojení mě naplňuje štěstím, ohromnou energií a touhou 
nedělat nic jiného, než tvořit.
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MARKÉTA BAKULOVÁ
TOUHA (2022)

60x80 CM
AKRYL NA PLÁTNĚ



ONDŘEJ POLÁŠEK
Datum narození: 25. leden 1996
Místo narození: Zlín
2010 – 2016: Gymnázium Otrokovice

Studium:
2017 – 2020: Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. 
(Zsvošu), Ateliér užité malby (Mgr. akad. mal. René Hábl)

Výstavy:
Skupinová výstava Obrazů Školy, Pod Lipou, Zlín, 2019 „Duše 
– tajemný závoj“ – samostatná výstava, Velkokavárna Gulliver, 
Zlín, 2022
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ONDŘEJ POLÁŠEK
MASKA KMENOVÉHO VŮDCE 
(2022)
40x40 CM
OLEJ NA PLÁTNĚ



ELIZABETH IDA 
NOVOTNÁ

Malba je má celoživotní láska a vášeň, je jako dýchání. Ráda 
používám jednodušší barevné tóny, někdy maluji obraz pouze 
dvěma až třemi barvami. Na začátku procesu nechávám ruku 
volně malovat a více pozoruji co přijde, teprve později malbu 
dotvářím a zpřesňuji. 

Vždy mě zajímaly otázky: Kdo jsme? A proč jsme tady? Co 
všechno v nás je, jaké zážitky, myšlenky, emoce, vjemy? A co 
s nimi? Ráda se těchto témat dotýkám a zobrazuji je.   
 
Vážím si a těší mě, že se lidé k mým malbám stále vracejí, a jak 
říkají, obrazy je znovu a nově oslovují.   
 
Intenzivně tvořím 15 let, pravidelně vystavuji od roku 2010. 
Moje práce naleznete ve 12 knihách a v soukromých sbírkách 
v České republice, Německu, Francii a USA. 
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ELIZABETH IDA NOVOTNÁ
VLNY V NÁS I. (2022)

50x80 CM
AKRYL NA PLÁTNĚ



DANIEL HUSTÝ
MÝM POSLÁNÍM JE MALOVAT OBRAZY
Jmenuji se Daniel Hustý a pocházím z Ostravy. Od mládí mě při-
tahovalo kreslení, malování, focení, animace, tvoření… Začínal 
jsem s obrazy v realistickém stylu (květiny, krajinomalby, por-
tréty apod.).

Kolem roku 2000 jsem objevil fenomén Tamaru de Lempickou. 
Na dlouhé období se stala mým vzorem a mé obrazy vznikaly ve 
stylu ART DECO.

V současné době se v některých dílech navracím k realismu a du-
chovním motivům. Mezi poslední výtvory patří reklamní obrazy 
ve stylu třicátých let.

Také se zabývám výrobou originálních kusových objektů a svítidel.
Jsem duší umělec a dobrodruh. Baví mě cestování, které mi při-
náší nadhled a možnost objevovat nepoznané a miluji přírodu, 
kde nacházím klid a inspiraci.
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DANIEL HUSTÝ
PARIS (2020)
125x90 CM
OLEJ NA PLÁTNĚ



RADEK MICHÁLEK
Jmenuji se Radek Michálek, bydlím a tvořím svá díla na malé 
vesnici jménem Zdenice u Prachatic.

Dva roky maluji olejem, takže se s ním teprve seznamují. Obra-
zy maluji i na zdi po barech a restauracích. Baví mě také portré-
ty. Poslední tři roky se pokouším psát dětské knihy. Dvě mám 
rozepsané a jedna už vyšla. Ilustrace jsem v ní dělal sám.
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RADEK MICHÁLEK
DVOJČATA (2022)

70x80 CM
OLEJ NA PLÁTNĚ



DANIELA BAŘTIPÁNOVÁ
Nevím, jak začít. Asi tím co mám a nemám ráda. Nemám ráda 
závistivý, protivný lidi věčně na něco si stěžující, sychravé počasí 
a Vánoce na blátě. Mezi mé nej patří moje rodina. 

Miluji staré věci, hudbu, tanec, víno, mandle v čokoládě, dobré 
jídlo, divadlo, procházky, práci s energií a především ráda zkou-
ším a poznávám nové věci jako např. kurz pravé mozkové he-
misféry (v roce 2016) – malba tužkou.

Poté jsem chtěla zkusit něco víc a šla jsem na kurz olejomalby, 
dále na malbu akrylem a malbu suchým štětcem. Jako samouk 
jsem si zkusila i malbu špachtlí, akvarel a tak různě co mi proletí 
hlavou.

Nemám vyhraněný styl ani techniku, maluji to, co mě napadne, 
baví, a co mě zaujme. Je tedy pravdou, že technika suchý štětec 
mě docela chytla a obzvlášť malba portrétů černošek.

Naskytla se mi možnost přihlásit se do projektu Magický čtverec, 
kde jsem měla příležitost namalovat obrazy na plátno o velikos-
ti 136x136 cm, a zúčastnit se tak vernisáže. Do každého obrazu, 
který maluji či kreslím, vkládám kus svého já, své energie a velmi 
mě to pohlcuje. Jsem pak schopna malovat, kreslit od večera do 
rána. Ale určitě to zažila většina z nás, kdo něco okusil a nadchlo 
ho to. Nové poznatky a zkušenosti vítám a nebráním se (skoro) 
ničemu. Pevně věřím a doufám, že něco z mého umu Vás osloví.
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DANIELA BAŘTIPÁNOVÁ
NIC MĚ NEROZLADÍ (2022)
60x42 CM
KRESBA UHLEM



LUCIE HANYKOVÁ
Vztah k umění jsem měla od dětství, to mě v mnoha ohledech 
směrovalo a definovalo můj přístup k životu. K olejomalbě jsem 
se dostala někdy před 20 lety a totálně mě uchvátila. Mým ob-
líbeným nástrojem k nanášení oleje je špachtle. Mám ráda pest-
robarevnost a nevšednost, pracuji ve vrstvách, kombinuji různé 
techniky. Inspirací jsou pro mě hlavně lidé, pro které maluji,  
a jejich domovy. Jací jsou, co mají rádi, jejich představy a tajná 
přání, kde bydlí, čím se obklopují. Snažím se malovat obrazy 
tak, aby v nich našli kousek sebe. 

Dělám vše pro to, aby toužili vzít za kliku a vstoupili do vy-
sněných míst, která jsou za dveřmi. Měním jejich interiér ve 
skutečný domov. To vše propůjčuje mým dílům jedinečnost  
a autenticitu. Na základě představy, ať už konkrétní či abstrakt-
ní, preference barvy, tvořím originální díla na míru a plním tak 
sny klienta i ty své. 

35
ART IN PRAGUE 2022

g lhobrazy.cz 

LUCIE HANYKOVÁ
ZA DVĚŘMI (2022)

100x120 CM
OLEJOMALBA

KOMBINOVANÁ TECHNIKA



MARTINA ŠMEJKALOVÁ
Malbě obrazů se věnuji teprve krátce a jako samouk zkouším růz-
né možnosti kombinovaných technik malby, převážně v akrylo-
vém pojetí, které můžu na plátně uplatnit v podobě abstrakce ve 
spojení s lidskou podstatou, fyzickou či duchovní. Mé obrazy ukrý-
vají tajemství emocí lidské duše, její křehkosti i zranitelnosti, ale  
i její síly a vedou pozorovatele k hlubšímu zamyšlení. Ráda se také 
věnuji figurální malbě v oleji, protože lidské tělo je pro mě výzvou.

Tvorba mi sama udává směr, nechávám se jí vést.  Do každého 
díla vnáším svou energii i část svého srdce, která z něj pak vy-
zařuje. Svoji tvorbu jsem začala zveřejňovat v roce 2017, v roce 
započetí tvorby. Mým snem je vnášet na plátno pocity a okamži-
ky ze života lidského bytí, které ve spojení s použitými barvami 
a ztvárněným prostředím vytváří určitou spojitost mezi nebem  
a zemí, a vyjadřuje ojedinělou skutečnost nadčasovosti.

Všechno má svůj smysl a význam. Žijeme tady a teď, v tento 
okamžik, který tvoří naši budoucnost. Jen my sami jsme strůjci 
nasvého života. Mé motto: Necháme-li věci přirozeně plynout, 
začnou se dít zázraky.
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MARTINA ŠMEJKALOVÁ
HO‘OPONOPONO (2022)
55x55 CM
AKRYL
KOMBINOVANÁ TECHNIKA



ELIŠKA ČECHÁKOVÁ
Umění se věnuji tak dlouho, co si pamatuji. Od prvních panáčků 
z modelíny, kteří byli pouze koule, až k nynější malbě obrazů. 

Ve své tvorbě se snažím být otevřená různým technikám, ale 
stále je mou nejoblíbenější formou keramika a malba. V obou 
případech se pak ráda věnuji erotice a přírodním tématům, pře-
devším stromům. Mám ráda symetrii a kontrasty. 

Moji touhu po umění pozdvihlo i studium na střední průmyslové 
škole, kde jsem studovala obor filmová a televizní tvorba. Tam 
jsem nalezla svou vášeň k malbě na plátno a k erotické tématice.
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ELIŠKA ČECHÁKOVÁ
ČTYŘI SVĚTY (2021)

24x30 CM
AKRYL NA PLÁTNĚ



ANNY VEVERKA
Mám ráda větší formáty obrazů, do kterých projektuji své sny  
a vize. V každém z mých obrazů je ztvárněn rozptyl mého vnitřní-
ho světa a prožívání. Jisté poselství, které lze slovy těžko vyjádřit. 
Každý obraz se i tak snažím popsat slovy, aby divák či budoucí ma-
jitel navnímal energii do obrazu vloženou. 

Když se necítím dobře, nemaluji. Chci předat hezkou a příjem-
nou energii. Vnímám, že těžkých energií je kolem nás požehnaně  
a snáze se jimi lze nechat ovlivnit.
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ANNY VEVERKA
VE VLNÁCH (2022)
100x120 CM
AKRYL NA PLÁTNĚ



PARTNER ART IN PRAGUE 2022

GABI GOLDOVÁ 
Známá především jako zpěvačka pop-rockových písní, které 
občas „zavoní“ country. Objela s nimi téměř celý svět, největ-
ší úspěchy slavila v Americe a v Austrálii. S rodinou ale přišel  
i návrat na domácí scénu. Dnes si užívá fanouškovskou základnu 
nejen u nás, ale hlavně v sousedním Polsku (pod pseudonymem 
Gabi Gold). Zde byla do nedávna moderátorkou jednoho z nej-
sledovanějších pořadů polské televize. U nás pro změnu zářila na 
muzikálové scéně. Společně s Věrou Špinarovou byla nepřehléd-
nutelná v legendárním country muzikálu Benzín a Mejkap. Jak 
sama říká, nejraději má trojboj zpěv-tanec-herectví.

Kromě hudební branže sklízí Gabi úspěch nejen před kamerou 
jako moderátorka, ale zároveň i jako producentka pořadu „Pe-
líšky slavných“ (TV Barrandov, TV Óčko). Aktivně se věnuje 
produkci koncertů, festivalů a firemních akcí na klíč.
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MICHAL VÁVRA
Těší mne, že naše advokátní kancelář může letos už potřetí pod-
pořit mezinárodní výstavu Art in Prague 2022. Advokátní kancelář 
Bulinský & Vávra, advokátní kancelář, s.r.o. patří k významným br-
něnským kancelářím s více než 30tiletou tradicí. Právní poradenství 
kanceláře zahrnuje všechny oblasti práva se zvláštním zaměřením 
na právo obchodní, občanské, mezinárodní, soukromé a soudní spo-
ry. Aktuálně se kancelář věnuje i svěřenským fondům a cestovnímu 
právu v oblasti letecké přepravy.

Advokátní kancelář získala renomé zejména specializací v oblasti 
poskytování právních služeb zahraničním klientům. Kancelář má 
rozsáhlé zkušenosti především v právu mezinárodního obchodu, 
získané mimo jiné dlouhodobou spoluprací se zahraničními advo-
kátními kancelářemi po celé Evropě i za jejími vrátky. Klientům je 
poskytováno právní poradenství jak v německém jazyce, tak i ang-
lickém jazyce. Kancelář má rovněž od března 2013 pobočku ve Vídni, 
kterou vede Mgr. Vávra jako tzv. usazený evropský advokát. Mgr. 
Vávra poskytuje klientům služby i podle rakouského práva, zastu-
puje v řízení před rakouskými (civilními i trestními) soudy a úřady.
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PARTNER ART IN PRAGUE 2022

VINAŘSTVÍ MADĚŘIČ
Jsme rodinné vinařství Maděřič. Jsme malou firmou obhospodařují-
cí cca 30 ha vinic. Firma Maděřič začala s výrobou vína v roce 1993,  
a od té doby postupně doplňovala sortiment nabízených vín. 

Dnes má naše firma produkci cca 3000 hl vína, a široký sortiment 
výrobků, ze kterých si určitě vybere každý. Zabýváme se výrobou 
jakostních a přívlastkových vín ze 17 odrůd révy vinné a připravu-
jeme rozšíření sortimentu i na další druhy. Námi obhospodařované 
vinice se nalézají ve dvou viničních tratích obce Moravský Žižkov 
(Prechov a Slovenské) ve velkopavlovické podoblasti Moravy.
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TĚŠÍME SE NA VÁS 
PŘÍŠTÍ ROK


