Dialog / Dialogue
PRO.MED.CS / Umělecká beseda / Aulík Fišer architekti

Dialog / Dialogue
PRO.MED.CS / Umělecká beseda / Aulík Fišer architekti

2

3

4

Společnost PRO.MED.CS působí na mezinárodním farmaceutickém trhu více než
čtvrt století. Našim základním stimulem bylo a je vracet lidem zdraví, pomáhat prodlužovat kvalitní
způsob života a umožňovat žít lépe a důstojněji. Není to snadný úkol, my se ho však snažíme každý den
naplňovat různými způsoby: podporujeme vědu, sledujeme nové objevy v medicíně, hledáme nové
přístupy a cesty k uzdravování a přinášíme lidem na velké části naší planety unikátní a účinnou léčbu.
Naše společnost roste i počtem zaměstnanců. Rozhodnutí přestěhovat část společnosti
do nových prostor budovy Delta, v komplexu BB Centra nebylo jen řešením kapacitním. Přineslo
zaměstnancům více komfortu a také příležitost pracovat ve zcela novém a moderním prostředí.
Relokace části naší společnosti byla proto již od začátku určována tímto cílem: dát smyslům
nové impulsy, dát myšlení nové nápady a zároveň zajistit, abychom se zde cítili dobře a bezpečně.
Celý projekt vytvářel a zaštiťoval za PRO.MED.CS pracovní tým pod vedením pana Václava Kulvajta.
Podařilo se mu ve spolupráci se špičkovými architekty ze společnosti AFARCH a také s Uměleckou
besedou, která sdružuje významné současné umělce České republiky, vytvořit velmi originální
a nevšední prostředí. Je za tím obětavá odborná práce týmu a také velký kus nadšení a chuti udělat
něco nového a výjimečného.
Umělecká díla zde umístěná a architektura, do které je pracovní prostředí zasazeno, dávají
prostorům galerijní vzhled a přitom nezapomínají na praktičnost a účelnost. Vytvořené prostředí
koresponduje svým charakterem a atmosférou s povahou společnosti.
Také zaměstnanci dávají zpětnou vazbu tomuto projektu: cítí se obohaceni o tvorbu soudobých
umělců a oceňují moderní, čisté, vkusné a praktické architektonické provedení, které vyvolává velmi
příjemné a svým způsobem nevšední naladění.
Rád bych proto touto cestou poděkoval všem členům týmu za jejich nezištnou a obětavou
práci: pracovníkům PRO.MED.CS, kteří se podíleli na relokaci prostor, panu Václavu Kulvajtovi, který celý
projekt inicioval, byl jeho garantem a po celou dobu byl nedílnou součástí pracovního týmu. Děkuji
společnosti AFARCH, jmenovitě Jakubu Fišerovi a Kristýně Zámostné za návrh a realizaci prostoru.
Také bych své díky rád vyjádřil Umělecké besedě za výběr děl a spolupráci při jejich umístění a dalších
aktivitách s tím spojených a to zejména Richardu Drurymu, Vlastimilu Vavřínovi a také všem umělcům,
kteří byli tak laskaví a zapůjčili svá díla naší společnosti.
Doufám, že nám budou prostory dlouho a dobře sloužit a zapůjčená kolekce děl bude nadále
zdobit, inspirovat a obohacovat všechny zaměstnance a také návštěvníky naší společnosti. Dále
doufám, že spolupráce se společností AFARCH a s Uměleckou besedou bude dál pokračovat v tvořivém
a smysluplném duchu jako doposavad a s potěšením dáme prostor v budoucnu také dalším umělcům.

The company PRO.MED.CS has been active on the international pharmaceutical
market for more than a quarter of a century. Our fundamental impulse has always been to restore
people’s health, to help prolong their quality of life and enable them to live better and in a more
dignified way. It is no easy task, but we endeavour daily to fulfil it in various ways: we support science,
we keep abreast of the latest discoveries in medicine, we look for new approaches and paths to healing
and we provide people across most of our planet with unique and effective cures.
Our company is growing both in size and in the number of its employees. The decision to
move part of the company to the new spaces of the Delta building in the BB Centrum complex wasn’t
merely a solution to limitations of capacity – it also created a more comfortable environment for our
employees as well as the opportunity to work in a completely new and modern setting.
Relocating part of our company was, from the outset, determined by this aim: to give our senses new
impulses, to give our thinking new ideas and, at the same time, ensure that we felt good and secure
here.
The project was created and guaranteed on behalf of PRO.MED.CS by a working team led by
Václav Kulvajt. In collaboration with first-rate architects from the company AFARCH and the Umělecká
beseda arts association that brings together leading contemporary Czech artists, he succeeded in
creating a highly original setting. This was made possible by the team’s specialist work as well as by its
considerable enthusiasm and the desire to make something new and exceptional.
The artworks that are installed here and the architecture into which the work environment
is incorporated give the spaces a gallery appearance without overlooking regards of practical use and
effectiveness. With its character and atmosphere, the created space corresponds with the character of
our company.
Our employees are also providing their feedback on this project: they feel enriched by the
work of contemporary artists and they appreciate the modern, pure, tasteful and practical architectural
design that creates a pleasant and original atmosphere.
I would like to take this opportunity to thank all the members of the team for their committed
and selfless work: the employees of PRO.MED.CS who were involved in relocating its spaces and Václav
Kulvajt, who initiated the entire project, was its guarantor and an integral part of the working team.
I wish to thank the company AFARCH, especially Jakub Fišer and Kristýna Zámostná for the design and
execution of the space. I would also like to thank Umělecká beseda for the selection of artworks, collaboration in installing them and for other activities connected with this, in particular Richard Drury,
Vlastimil Vavřín and also all the artists who kindly loaned their works to our company.
I hope that our spaces will serve us well and long into the future, and that the collection of
artworks will adorn, inspire and enrich all our employees as well as visitors to our company. I also hope
that our collaboration with AFARCH and Umělecká beseda will continue in the creative and meaningful
spirit it has up to now – and that we will have the pleasure of providing space for more artists in times
to come.

Dkfm. Thomas W. Bares
předseda představenstva

Dkfm. Thomas W. Bares
Chairman of the Board of Directors
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Umělecká beseda sdružuje nejenom výtvarníky, ale také literáty, hudebníky, teoretiky
a přátele umění a je tak jedním z mála spolků, které se věnují vzájemné komunikaci mezi jednotlivými
uměleckými obory. Mýtický staroslovanský hudební nástroj varyto (podobný lyře) se třemi strunami
a třemi květy, sloužící jako erbovní znamení Umělecké besedy, tak symbolizuje její tři odbory – literární,
hudební a výtvarný. K založení Umělecké besedy v roce 1863 vedla snaha o vymanění českého umění
z provincionalismu a jeho pozvednutí na evropskou úroveň. Od dvacátých let dvacátého století získával
spolek na přitažlivosti a vedle SVU Mánes se Umělecká beseda stala nejvýznamnějším uměleckým
sdružením u nás. V padesátých letech byla její činnost režimem postupně potlačována a k jejímu
úplnému zrušení došlo v rámci normalizační represe v roce 1972. Po návratu demokracie této zemi byla
Umělecká beseda obnovena v roce 1990. Od té doby Výtvarný odbor pořádá pravidelné výstavy po celé
České republice v duchu našeho postavení národního, nikoliv jen pražského spolku. Dodnes se hlásíme
k zakladatelskému heslu našeho spolku: „V umění volnost“.
U členů Výtvarného odboru Umělecké besedy najdeme široké spektrum tvůrčích postupů, od
figurální symboliky přes krajinářské úvahy až po duchovní reflexe v abstrahované rovině. Tyto odlišné
postupy přitom spojuje jedno zásadní východisko, které protíná tvorbu velké části členů Výtvarného
odboru. Tím východiskem je kontemplativní vědomí o křehkosti a nestálosti, které spolu tvoří nejhlubší
základ přírody i lidského života. Najdeme zde i vědomí, že lidská a přírodní paměť není jen „zasutou
vrstvou“ minulosti, ale určujícím jevem našeho současného bytí. Je důležité dodat, že závažná témata
jsou u besedních umělců příznačně reflektována s lyrickou jemností, místy s očistnou ironičností, ale
vždy bez popisnosti či patetičnosti.
Každá společná prezentace Výtvarného odboru Umělecké besedy je projevem kvalit nejen
uměleckých, ale i lidských. Vzájemná tolerance a vstřícnost našich členů je totiž tradiční hodnotou
našeho spolku, která je neméně cenná, než hodnota, kterou představují vystavená díla.
Tvorba deseti členů Výtvarného odboru Umělecké besedy, prezentována ve výmluvně
mezigeneračním průřezu v prostorech firmy PRO.MED.CS, je ukázkou toho nejlepšího ze současného
„besedního rodinného alba“. Naším záměrem je, aby přítomnost originálních obrazů, plastik a grafik
v rámci dennodenního běhu pracovní činnosti umožňovala bližší styk, postupem času doufejme i hlubší
vztah, mezi pracovníky firmy a živou výpovědí vystavených děl. To, co v nich budete vidět a cítit, záleží do
značné míry na zapojení vašich osobních pocitů a schopnosti intuitivního „čtení“. Čím bude váš přístup
k uměleckým dílům aktivnější, tím více budou vystavená díla obohacovat vaše pracovní prostředí i váš
život obecně!
Umění je koneckonců hmatatelným svědectvím lidských hodnot. Podněcuje sebereflexi
a komunikaci. Představuje cestu k tomu, aby lidé lépe rozuměli sami sobě, pak jeden druhému navzájem.
Pevně věřím, že tato zásadní skutečnost je zakotvena v dialogu mezi Uměleckou besedou a PRO.MED.CS.

Umělecká beseda brings together not only fine artists but also writers, musicians,
theoreticians and friends of art, and it is thus one of the few associations devoted to mutual communication
between individual artistic disciplines. With its three strings and flowers, the ‘varyto’ (a mythical old
Slavonic instrument similar to a lyre), the emblem of Umělecká beseda, represents the association’s three
parts: the literary, music and fine arts sections. The founding of Umělecká beseda in 1863 was brought
about by an effort to help Czech art break free of provincialism and elevate it to a European level. From
the 1920s the association became more attractive again, and alongside SVU Mánes it became the
most important arts association in this country. In the 1950s the association’s activities were gradually
suppressed and it was abolished completely in 1972 as part of the hard-line Communist repression of
independent culture. After democracy returned to this country, Umělecká beseda was renewed in 1990.
Since then, the Fine Arts Section has regularly staged exhibitions throughout the Czech Republic in the
spirit of our status as a national association, not one focused only on Prague. We continue to uphold the
values expressed in the founding slogan of our association: ‘In art there is freedom’.
Work by the members of the Fine Arts Section features a broad range of individual voices,
ranging from figural symbolism to spiritual reflections on an abstract level. Most of these diverse outlooks
have one fundamental point of departure in common: a contemplative awareness of the fragility and
impermanence that, together, form the very basis of nature and human life. In their work, we also find
an awareness that the memory of humanity and nature is not simply a ‘hidden layer’ belonging to the
past, but a phenomenon that also determines our life in the present day. It is important to add that,
among Umělecká beseda artists, serious themes are characteristically reflected with lyrical subtlety,
occasionally with a revealing sense of irony, though always in a way that is free of banal descriptiveness
or pathos.
Each joint presentation by the Fine Arts Section of Umělecká beseda is an expression not only
of artistic qualities, but of human qualities as well. Mutual tolerance and willingness to help others is
a traditional value of our association that is no less precious than the values embodied in the artworks
themselves.
The work of ten members of the Fine Arts Section, presented in a tellingly intergenerational
cross-section in the office spaces of the company PRO.MED.CS, showcases some of the finest pieces
from the ‘Umělecká beseda family album’ of today. Our aim is that the involvement of original paintings,
sculptures and prints in people’s daily activities will enable closer contact – in time, we hope, a deeper
relationship – between the company’s employees and the vivid ideas of the works on show. What you
see and feel in this art depends to a large extent on how you engage your own feelings and ability to
intuitively ‘read’ them. The more active your approach is, the more the displayed works will enrich your
work environment and your life in general!
Art is ultimately the embodiment of human values. It stimulates self-reflection and
communication. It represents a way for people to better understand themselves and others. I firmly
believe that this essential fact is rooted in the dialogue between Umělecká beseda and PRO.MED.CS.

Richard Drury
předseda Výtvarného odboru Umělecké besedy

Richard Drury
Chairman, Fine Arts Section of Umělecká beseda
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Podoba kanceláří firmy PRO.MED.CS je naší odpovědí na to, jak v předem definovaném
prostředí administrativní budovy na pronájem vytvořit specifický interiér pro konkrétního uživatele.
Termín „naše odpověď“ ale v tomto případě není zcela přesný. Jde spíše o výsledek reflektující naše
společné setkání s klientem a s Uměleckou besedou - byť námi režírovaný.
První fází návrhu bylo dlouhé hledání optimálního uspořádání: velikosti jednotlivých pracovišť,
jejich vzájemných vazeb tak, aby naplnily potřeby každodenního chodu firmy v novém místě. Stěhování
z původních a zcela jiných prostor s sebou přináší i změnu stylu práce. Bylo třeba odlišit zvyk, vzniklý
„danostmi“ původního prostředí od potřeb a vazeb skutečných. Bylo třeba vést trpělivý dialog.
S řešením dispozic přichází i téma konkrétního ztvárnění prostor, jak adekvátně vyjádřit reprezentaci
firmy. Probíhají diskuse, padají otázky: Okázalost či velkorysost? Experiment či tradiční pojetí?
Všudypřítomný produktový marketing či kultura a styl? V této době se poprvé dozvídáme o spolupráci
klienta s Uměleckou besedou. Shodujeme se, že práce umělců v Besedě zastoupených budou nedílnou
součástí interiéru.
Důležitý čas, strávený nad návrhem následně logicky chybí v celkové lhůtě na realizaci stavby.
Volíme proto pokud možno standardní materiály a výrobky, v domě již použité. Specifika hledáme
v práci s rastry a proporcemi, s ohledem (nejen) na budoucí instalaci uměleckých děl volíme neutrální
barevnost. Kancelářské prostředí je určeno především pro práci. Nenavrhujeme galerii, ani jednorázovou
výstavní instalaci - interiér musí fungovat i sám o sobě.
Striktní geometrii v administrativní budově všudypřítomných rastrů a spár vyvažujeme plnými
nedělenými plochami, oblými tvary, křivkami svítidel. Světlé dřevo, respektive v našem případě jeho
imitace ve formě vinylových podlah, přináší do kancelářského prostředí charakteru materiálově spíše
technicistního či „chladného“ potřebné vyvážení, dané jeho podstatou/původem. Jeho připomínka
má v tomto případě i další význam – chápeme ho také jako symbol spojený s fenoménem interiérů
historických lékáren. Lesklá či ve formě patinovaných stěrek použitá černá slouží jako doplněk nejen pro
prostorový efekt a korekce, je pro nás také znakem elegance, reprezentace; možná i určitého s farmacií
spojeného tajemství. Vše nadále provází a ovlivňuje zmíněná výchozí myšlenka, že umělecká díla budou
následně v rámci celku hrát významnou roli.
Tu jsme přijali ze dvou důvodů: prvním je naše přesvědčení, že architektonické vyjádření
samotné není schopno roli uměleckého díla plnohodnotně zastoupit, nebo jej nahradit, že jedno druhé
doplňuje a provází jako součást kultury od nepaměti. Druhým důvodem – v dané souvislosti neméně
podstatným – byla otázka zmíněné reprezentace. Úspěšná firma nemusí nutně ve svých prostorách
představovat vlastní výrobky, nechť ukazuje svůj styl - svoji kulturu. Tím, že PRO.MED.CS je donátorem
Umělecké besedy, je její naplnění formou doplnění interiéru pracemi v tomto spolku zastoupených
autorů nasnadě a s dokončením prací na stavbě tak přichází na řadu výběr konkrétních děl a příprava
instalace. S ostatními kolegy z realizačního týmu jsme strávili při návštěvách v atelierech jednotlivých
tvůrců, kde se nám dostalo vřelého přijetí, nezapomenutelné chvíle.
Přestože jsme společně vybírali z děl existujících, a nejedná se tudíž o práce přímo pro
konkrétní architekturu, spatřujeme v dílech autorů v Besedě zastoupených mnohé ze symboliky, na
které jsme v míře dosažitelné v daném kontextu vestavby do stávajícího prostředí univerzální nájemní
administrativní budovy stavěli při své práci i my. Pokusíme-li se tyto průsečíky závěrem shrnout do
několika slov, jsou to Humanita, Příroda, Čistota. Slova a od nich odvíjená symbolika v kontextu
farmaceutické firmy PRO.MED.CS logická, stejně jako její spolupráce s Uměleckou besedou.

The appearance we gave to the offices of the company PRO.MED.CS is our
response to how it is possible to create a distinct interior for a specific user in the predefined context
of a rented administrative building. In this instance, however, the term ‘our response’ is not completely
precise. It is more an end result, one that reflects how we came together and worked with our client and
the Umělecká beseda arts association, admittedly within a framework that we, the architects, defined
ourselves.
The first stage of the design was a long search for an optimal arrangement, namely the size
of the individual workplaces and their mutual connections in order for them to meet the needs of the
firm’s operation in its new location. The move from its original – and wholly different – spaces also brought
with it a change in the patterns of work. It was necessary to differentiate habits formed by the ‘givens’ of
the original surroundings from real needs and connections. It was necessary to conduct a patient dialogue.
Formulating the appearance of the dispositions also involved the theme of how to specifically design the
spaces and express most suitably the firm’s representation. Discussions were held and questions asked:
opulence or elegance? Experiment or a traditional conception? Ubiquitous product marketing or culture
and style? At that point, we first learned of our client’s collaboration with the Umělecká beseda arts
association. We agreed that the work of Umělecká beseda artists would be an integral part of the interior.
The important time spent working on the design was, logically, not included in the overall time
limit of the construction’s implementation. We chose wherever possible to use standard materials and
products that were already used in the building. We looked for special features in work with grids and
proportions and opted for a neutral colour range with regard (not only) to the subsequent installation of
artworks. The office environment is intended above all for work. We weren’t designing a gallery or a oneoff exhibition installation – the interior had to function in its own right.
Using full, undivided spaces, curved forms and the sweeping arcs of lights, we balanced out the
strict geometry in the administrative building with its ubiquitous grids and joints. The light-coloured wood,
in our case more precisely imitation wood in the form of vinyl flooring, imbued the office environment that
chiefly featured a technical or ‘cool’ character with a necessary counterweight given by its essence/origin.
Highlighting this element has another meaning in this case – we also see it as a symbol associated with
the phenomenon of historical pharmacies. The gloss or, in the case of patinated screed, black surfaces act
as a complementary element, not only for spatial effect and adjustment – we also consider them a sign of
elegance and prestige, as well as a kind of mystery associated with pharmacies. All this was accompanied
and influenced by the original idea that artworks would subsequently play a significant role in the design
as a whole.
We took this idea on board for two reasons. Firstly, we were convinced that architectural
expression itself isn’t capable of fully substituting the role of an artwork. The second reason – no less
fundamental in the given circumstances – was the question of prestige mentioned above. A successful
company doesn’t necessarily have to present its own products; instead, let it show its own style, its own
culture. It follows as a self-evident step that, since PRO.MED.CS sponsors Umělecká beseda, this culture is
expressed by Umělecká beseda artists’ works being incorporated in the company’s interiors. Thus, as the
construction work was nearing completion, the time came to choose specific artworks and prepare their
installation. Together with other members of the production team, we had an unforgettable time visiting
artists in their studios, where we were always given a warm welcome.
Although we jointly selected works already in existence, meaning that it wasn’t a case of art made
specially for architecture, we saw in the represented Beseda artists’ works a great deal of the symbolism
that we ourselves had, to the greatest possible degree, tried to incorporate into the existing context of
a universal administrative building. If we had to summarise these intersections by way of conclusion in
a couple of words, they would be Humanity, Nature and Purity. These words and the symbolism that
stems from them are just as logical in the context of the pharmaceutical company PRO.MED.CS as its
collaboration with Umělecká beseda.

Jakub Fišer, Kristýna Zámostná

Jakub Fišer, Kristýna Zámostná
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Luděk Míšek, Architektura II / Architecture II, 2009, patinovaná překližka / patinated plywood
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Luděk Míšek, Lama / Lama, 2012, železo / iron
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Jan Kovářík, K1, Acrystal prima, 2006
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Jan Kovářík, diptych 2016, 2016, Acrystal
Luděk Míšek, Spirála / Spiral, 2010, cín a beton / tin and concrete
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Jiří Voves, z cyklu Potopy / From the Floods series, 2012, akryl, tmel, plátno / acrylic, sealant on canvas
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Marie Molová, Oživlé znaky: Medúza / Animated Elements: Jellyfish,
2012, kombinovaná technika, plátno / mixed media on canvas
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Dalibor Smutný, Durman / Jimsonweed, 2004, mezzotinta / mezzotint

26

Dalibor Smutný, Svlačce / Bindweed, 2004, mezzotinta / mezzotint

27

Jiří Voves, z cyklu Havrani / From the Crows series, 2005, akryl, plátno / acrylic on canvas

28

Dalibor Smutný, Nebe / Sky, 2012, olej, plátno / oil on canvas
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Aleš Růžička, Park (diptych), 2005, akryl na plátně / acrylic on canvas
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Aleš Růžička, Políčko VII / Frame VII, 2015, akryl na plátně / acrylic on canvas

34

Ivan Ouhel, Geometrie a světlo / Architektura // Geometry and Light / Architecture, 2012, olej, plátno / oil on canvas

35

Ivan Ouhel, Máchův kraj / Mácha’s Country, 2016, olej, plátno / oil on canvas

36

Ivan Ouhel, Toronto, 2014, olej, plátno / oil on canvas
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Patrik Hábl, Modrá krajina / Blue Landscape, 2015, olej, papír / oil on paper
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Svatopluk Klimeš, Tanec země z cyklu Svěcení jara / Dance of the Earth, from The Rites of Spring series,
1990-2011, akryl, oheň, papír, plátno / acrylic, fire, paper on canvas
Svatopluk Klimeš, cyklus FJELL / The FJELL series, 2002-2016, akryl, oheň, papír, plátno / acrylic, fire, paper on canvas
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Olbram Zoubek, Prsa Achillova / The Breast of Achilles, 1985, cement
Olbram Zoubek, Tělo ženy / Body of a Woman, 1984, cement
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Olbram Zoubek, Vítězství myšlenky / The Victory of an Idea, 1980, bronz / bronze
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Spolek Umělecká beseda je nejstarším a šíří svého působení i nejvýznamnějším uměleckým spolkem
v českých zemích. V jejích třech odborech – literárním, výtvarném a hudebním – se pod heslem „V umění volnost“
sdružily roku 9. března 1863 přední osobnosti české kultury (Bedřich Smetana, Josef Mánes, Vítězslav Hálek, Jan
Evangelista Purkyně, Karel Jaromír Erben ad.), spisovatelé, skladatelé, výtvarníci, výkonní umělci, ale i umělečtí
teoretici a poučení „přátelé umění“, kteří tím dali po pádu tzv. bachovského absolutismu najevo novou ctižádost:
zbavit české umění dosavadního provincialismu a dát mu evropský rozměr. Charakteristický byl pro Uměleckou
besedu vždycky intenzivní zájem o souvztažnosti mezi jednotlivými uměleckými oblastmi a žánry. Prvním vrcholem
její činnosti byla 60. – 80. léta 19. století, v nichž v českém umění dominovala tzv. „generace Národního divadla“.
V této době patřila ke členům Besedy řada slavných jmen, z výtvarníků Bohuslav Schnirch, Josef Václav Myslbek,
Mikoláš Aleš aj. Dalším proslulým obdobím UB byla meziválečná léta, od roku 1926 byla v jejím sídle na Kampě
uspořádána celá řada výstav a výtvarný obor se mohl pyšnit jmény Františka Bílka, Jana Zrzavého, Josefa Čapka,
Josefa Šímy, Františka Tichého aj. Válečná léta neznamenala radikální úpadek činnosti spolku, v té době do Besedy
přicházejí i členové pozdější výtvarně literární Skupiny 42 (Jindřich Chalupecký, Jan Smetana, Jiří Kolář ad.).
Od února 1948 započalo období postupně drastičtějšího přiškrcování besední činnosti, které nakonec
vyústilo v rozpuštění spolku na počátku normalizace (1972). Krátce po Listopadu 1989 byla činnost spolku znovu
obnovena a to nejen jeho pamětníky; Umělecká beseda se stala přitažlivou i pro řadu umělců z řad mladších
generací. Navrátila se k řadě svých praxí osvědčených a úspěšných aktivit (pravidelné koncerty v rámci tzv.
besedních Úterků, členské výstavy, veřejná čtení z knih členů aj.), začala znovu vydávat i svou revui pro literaturu,
hudbu a výtvarné umění Život. V současné době má 245 aktivních členů působících na umělecké scéně.
Rudolf Matys

Umělecká beseda is the oldest and, in terms of its activity, also the most important arts association in
the Czech lands. In its three constituent parts – the literary, artistic and music sections – and under the slogan ‘In
art there is freedom’ the leading figures of Czech culture came together on the 9th March 1863. They included the
composer Bedřich Smetana, the painter Josef Mánes and the writers Vítězslav Hálek, Jan Evangelista Purkyně and
Karel Jaromír Erben along with other writers, composers, painters, sculptors, active artists and art theorists as well
as enlightened friends of the arts. Through their initiative, they wished to demonstrate a fresh ambition following
the fall of Bachian Absolutism: to rid Czech culture of its previous provincialism and provide it with a new, European
dimension. Umělecká beseda was always characterised by an intense interest in the relationships between individual
artistic fields and genres. The first culminating chapter of Umělecká beseda’s activity came between the 1860s and
1880s, a period that was dominated by the ‘National Theatre generation’. Umělecká beseda members at that time
included many famous names such as the sculptors Bohuslav Schnirch and Josef Václav Myslbek and the painter
Mikoláš Aleš. Another celebrated era of Umělecká beseda was the period between the First and Second World
Wars. From 1926, the association had its home in the Kampa district of Prague, where the Fine Art Section staged
numerous exhibitions and boasted such names as František Bílek, Jan Zrzavý, Josef Čapek, Josef Šíma and František
Tichý. The period of the Second World War did not mean a decline in the association’s activities; it was joined by
subsequent members of the artistic and literary Group 42 (including Jindřich Chalupecký, Jan Smetana and Jiří Kolář).
The Communist takeover of Czechoslovakia in 1948 led to an increasingly dramatic stifling of
Beseda’s activities, ultimately leading to the association being dissolved in 1972 at the beginning of the post1968 hard-line backlash. The association’s activities were renewed soon after the Velvet Revolution of 1989, and
not only by its pre-1972 members – Umělecká beseda attracted many artists from younger generations as well.
It returned to a whole range of its historically tried-and-tested activities such as regular concerts in the ‘Beseda
Tuesday’ programme, members’ art exhibitions and public recitals of books written by Beseda members. It also
began publishing Life, its review for literature, music and art. Umělecká beseda currently has 245 members active
on the culture scene.
Rudolf Matys
Olbram Zoubek, Torzo – Marie / Torso – Marie, 2006, bronz / bronze
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Patrik Hábl

Narozen 10. 7. 1975 ve Zlíně-Malenovicích
Studia:
1989–1993 SŠUP Uherské Hradiště
1994–2000 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (prof. P. Nešleha)
1996 Roční litografické školení (M. Axmann)
1997 Akademie Muchina v Petrohradě
1998 Akademie výtvarných umění v Praze – experimentální grafika (V. Kokolia)
Vystavuje od roku 1996, samostatně od roku 1997
Člen Umělecké besedy od roku 2010
Žije a pracuje v Praze-Šestajovicích
Born 10. 7. 1975 in Zlín-Malenovice
Studies:
1989–1993 Secondary Applied Art School, Uherské Hradiště
1994–2000 Academy of Arts, Architecture and Design, Prague (Prof. P. Nešleha)
1996 One-year lithography training (M. Axmann)
1997 Mukhin Academy, St Petersburg
1998 Academy of Fine Arts, Prague – experimental printmaking (V. Kokolia)
Has exhibited since 1996, solo since 1997
A member of Umělecká beseda since 2010
Lives and works in Prague-Šestajovice
http://www.patrikhabl.com/

Od samých počátků své dráhy přistupuje malíř Patrik Hábl k obrazu jako k místu, kde se může odehrát
duchovní zázrak. Jeho dílo představuje průsečík složité škály jevů, vnějších i vnitřních, které se postupně vynořují
a znovu zanořují. Význačná je zde proměnlivost ve smyslu malířského rukopisu, motivů a míra abstrahovanosti.
Jakoby skrytý za všemi těmito výrazovými inkarnacemi je stálý a sjednocující pramen autorovy umělecké vize,
založené na pojetí obrazového prostoru jako „promítacího plátna“ kontemplativní představivosti. Proměnlivost je
u Hábla principem umožňujícím stále nové průzkumy a objevy, čímž se nikdy nevzdaluje od prapodstatného bodu
doteku mezi látkou mysli a látkou obrazu. U Patrika Hábla stojíme neustále na pohyblivém prahu mezi odlišnými, ba
opozitními principy, které při veškerém napětí vzájemné „jinakosti“ koneckonců splývají v aktivní, neodmyslitelně
spjatý celek. Autorovy citlivě řízené kolize a fúze – jakožto základ lidského života a přírodních procesů – jsou možná
tím, co nás na jeho obrazech tak fascinuje a stále nově do nich vtahuje.
From the very beginning of his career, Patrik Hábl has approached the picture as a place where
a spiritual miracle can take place. His work represents the intersection of a complex spectrum of outward and
inward phenomena that gradually emerge and then submerge once more. A key feature here is the ever-changing
character of Hábl’s painting style, motifs and degree of abstraction. Hidden behind all these incarnations of
expression is the continual and unifying source of the artist’s vision based on the notion of pictorial space as
the ‘projection screen’ of contemplative imagination. With Hábl, restless transformation is a principle that keeps
enabling fresh explorations and discoveries. This means that he never becomes detached from the fundamental
bond between the fabric of his mind and the fabric of the picture. In Patrik Hábl’s art we continually stand on the
shifting boundary between different, even opposite principles that, for all the tension of their mutual ‘otherness’,
ultimately merge into an active and inseparable whole. Hábl’s carefully guided collisions and fusions – as the basis
of human life and processes of nature – are perhaps what most absorbs us about his paintings.
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Svatopluk Klimeš

Narozen 10. 3. 1944 v Praze
Studia:
1959–1963 Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze
1967–1973 Akademie výtvarných umění v Praze (prof. A. Paderlík)
Vystavuje samostatně od roku 1970, na skupinových výstavách od roku 1976
Člen Umělecké besedy od roku 1998
Žije a pracuje v Praze
Born 10. 3. 1944 in Prague
Studies:
1959–1963 Secondary School of Applied Arts, Prague
1967–1973 Academy of Fine Arts, Prague (Prof. A. Paderlík)
Has exhibited solo since 1970, at group shows since 1976
A member of Umělecká beseda since 1998
Lives and works in Prague
http://www.svatopluk-klimes.cz/

Nejvýraznější stránkou Klimešovy řeči je elementárnost použitých prostředků. Světlo, mnohdy doslova
svítící zář, tma jako jeho neodmyslitelná protiváha, holý, neokrášlený papír jako křehký materiál a zároveň jako
nejodolnější materiálový nosič lidské paměti. A ovšem oheň – oheň jako proměňující síla, destruktivní i obrozující,
stigmatizující i očistný. Oheň jako prapůvodní ohnisko lidských obřadů, jako ochrana před hrozbami známými
i tušenými v noci, jako vizuální i symbolický bod soustředěného myšlení. Lidská identita v neúprosném pohybu času,
složitá, z větší části běžnému vnímání skrytá stavba lidské civilizace, ale i odvěký úžas nad ohromnými i skromnými
jevy přírody, to vše se promítá do tvorby Svatopluka Klimeše. Najdeme zde symboliku historických odkazů, projevy
současného urbanizovaného světa a mnohdy také intimní otisk tváře lidského jedince. Mýtus, legenda, balada
i nejobyčejnější dnešní skutečnost se zde evokativně konfrontují a prolínají.
The most striking aspect of Klimeš’s artistic language is the elemental character of the expressive means
he uses. Light, often quite literally a radiant glare; darkness as its inseparablecounterpart; plain paper as a fragile
material and, at the same time, as the most enduring material vehicle of human memory. And, of course, fire –
fire as a transforming power, both destructive and renewing, stigmatising and cleansing. Fire as the age-old focal
point of human ritual; as the protection against threats that are visible and those that are only half-sensed in the
night; as the visual and symbolicfocus of concentrated thought. Human identity in the relentless flow of time; the
complex structure of human civilisation that remains, for the most part, hidden to everyday perception – all this
is reflected in Svatopluk Klimeš’s imagery. In it, we find the symbolism of historical references, expressions of the
contemporary urbanised world and often also the intimate ‘imprint’ of the human individual’s face. Here, myth,
legend, ballad and the most commonplace reality of today are evocatively juxtaposed and intermingled.
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Jan Kovářík

Narozen 28. 3. 1980 v Kyjově
Studia:
1994–1998 SUPŠ v Uherském Hradišti (výtvarné zpracování keramiky)
1998–2002 Akademie výtvarných umění v Praze (prof. J. Zeithamml)
2002–2003 Akademie výtvarných umění v Praze (prof. M. Knížák)
2004–2005 Akademie výtvarných umění v Praze (prof. J. Zeithamml)
Vystavuje samostatně od roku 2002, na skupinových výstavách od roku 2006
Člen Umělecké besedy od roku 2011
Žije a pracuje v Praze
Born 28. 3. 1980 in Kyjov
Studies:
1994–1998 Secondary Applied Arts School, Uherské Hradiště (artistic ceramics)
1998–2002 Academy of Fine Arts, Prague (Prof. J. Zeithamml)
2002–2003 Academy of Fine Arts, Prague (Prof. M. Knížák)
2004–2005 Academy of Fine Arts, Prague (Prof. J. Zeithamml)
Has exhibited solo since 2002, in group shows since 2006
A member of Umělecká beseda since 2011
Lives and works in Prague
http://jankovarik.blogspot.cz/

Plastiky Jana Kováříka ztělesňují jakési střídmě poetické vidění jevové reality v rovině spojitosti
a proměnlivosti. Jejich plné tvary, přepečlivě opracované do hladké, fluidní, přitom pevně uzavřené podoby,
působí mnohoznačným dojmem. Tvarosloví těchto děl jakoby vycházelo z univerzálního principu organického
i neorganického růstu, podmiňovaného věčně se vyvažujícími silami vnitřní expanze a vnějšího protitlaku. I když
jemně vypracované konvexní a konkávní záhyby Kováříkových plastik odráží dlouhé osamocené hodiny fyzické
práce a mentálního přemítání, kterou do nich vložil, jejich přítomnost v reálném čase a místě vnímatele zdaleka
nevzbuzuje pouze meditativní klid. Jako uměle vytvořený odraz přírodních jevů se nám též vyjevuje mírně
zneklidňující cizorodá paralela k našemu světu, jakési enigmatické poselství divnosti odněkud zcela odjinud.
Jan Kovářík’s sculptures embody a kind of restrained poetic vision of phenomenal reality at the level of
connection and transformation. Their full shapes, painstakingly worked into a smooth, fluid yet firmly enclosed
form, suggest several different readings. Their morphology seems to stem from a universal principle of organic
and inorganic growth, determined by the eternally counterbalanced forces of inner expansion and external
counter-pressure. Although the finely modelled convex and concave folds of Kovářík’s sculptures reflect the
long, solitary hours of physical effort and contemplation that he put into them, their presence in the real time
of the viewer doesn’t simply evoke a sense of meditative tranquillity. As an artificially created reflection of
phenomena in nature they also appear to us as a slightly disturbing alien parallel to our own world, an enigmatic
message of strangeness sent from a distant realm.
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Luděk Míšek

Narozen 10. 11. 1976 v Plzni
Studia:
1991–1995 Střední průmyslová škola keramická v Bechyni
1996–2003 Akademie výtvarných umění v Praze (prof. J. Zeithamml)
2000 Staatliche Akademie der Bildenden Künste ve Stuttgartu (prof. Micha Ullman)
2001–2002 Akademie výtvarných umění v Praze (prof. E. Přikryl)
Vystavuje od roku 2000, samostatně od roku 2004
Člen Umělecké besedy od roku 2011
Žije a pracuje v Plzni a v Praze
Born 10. 11. 1976 in Plzeň
Studies:
1991–1995 Secondary Ceramics School, Bechyně
1996–2003 Academy of Fine Arts, Prague (prof. J. Zeithamml)
2000 Staatliche Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart (Prof. Micha Ullman)
2001–2002 Akademy of Fine Arts, Prague (Prof. E. Přikryl)
Has exhibited since 2000, solo since 2004
A member of Umělecká beseda since 2011
Lives and works in Pilsen and Prague

Zásadním východiskem Míškovy tvorby je univerzální symbolika geometrického tvarosloví, jednajícího
z pozice svrchované nezávislosti na pomíjivostech světa kolem sebe. Svou geometrickou podstatou se tak autorovy
sochy v jedné rovině uzavírají do sebe jako minimalistické těleso. V další rovině se však díky zmíněným vlastnostem
naopak otevírají k prostředí, kde se umísťují, ať se jedná o „klasický“ galerijní prostor, místo s výraznou kulturní
pamětí nebo o volnou přírodu. Autorovy na první pohled statické, neosobní objekty v takové kontextuální konfrontaci
ožívají, jemně, intenzivně projevují svůj vnitřní život nabitý úžasem nade vším konstantním i proměnlivým. Nechtějí
nic zpodobňovat, zato v sobě spojují nespočet možných významových asociací, od existenciálního znaku lidské
postavy až po architekturu jakožto zhmotňovanou tkáň lidské společnosti. Se střídmou poetičností vypovídají
o autorově reduktivním a syntetizujícím tvůrčím vnímání, v němž se zpřítomňuje prapodstata stavebních procesů
a vztahů přírody, kosmu i psychického bytí.
The fundamental starting point for Luděk Míšek’s work is the universal symbolism of geometrical
morphology that acts from a position of absolute independence from the transient realities of the world around
it. With their geometric essence, on one level his sculptures close in on themselves, recalling the autonomy of
Minimalist works. On another level, however, thanks to these same qualities they also open out into the context
where they are situated, whether this is a gallery space, a place with a striking cultural memory or the wilds of
nature. In this direct dialogue they acquire an active presence and, with subtle intensity, manifest their inner
life filled with wonder at all permanent and transforming phenomena. Míšek’s sculptures don’t seek to imitate
anything; instead, they fuse within themselves a multitude of potential associations of meaning that relate both to
the human figure and to architecture as the materialised fabric of human society. With an economically poetical
quality, they tell of Míšek’s reductive and synthesising artistic vision that gives tangible visual form to processes and
connections in nature, in the cosmos and in psychological being.
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Marie Molová

Narozena 5. 8. 1948 v Jilemnici
Studia:
1967–1973 Akademie výtvarných umění v Praze (prof. K. Souček)
Vystavuje od roku 1977, samostatně od roku 1981
Členka Umělecké besedy od roku 2013
Žije a pracuje v Praze.
Born 5. 8. 1948 in Jilemnice
Studies:
1967–1973 Academy of Fine Arts, Prague (Prof. K. Souček)
Has exhibited since 1977, solo since 1981
A member of Umělecká beseda since 2013
Lives and works in Prague

Řekla o sobě: „Skutečnost je proměnlivá, tím nejistá a matoucí v neustálém pohybu všemi myslitelnými
směry. Možná, že jediné, co je individuální, je odezva na skutečnost v emocích a snech, které přitom vychází
z reálného těla s jeho přirozenými potřebami. A mezi tím je nekonečné pole neznámého. Mým základním
nástrojem pro vyjádření je kresba. Ve své práci využívám několik výtvarných postupů, které se vzájemně doplňují.
Jednak vytvářím, částečně řízenou náhodou, nekonkrétní vrstvy barvy, ve kterých nechávám zachycen pohyb.
Někdy takto provedená malba může i něco připomínat, ale je to neplánovaná jiná realita závislá na fantazii. Další
oblast mé činnosti se nachází v realistických kresbách, které technikou xeroláže zjednodušuji do více významového
zabstraktnělého celku. Někdy k tomu, aby byl tvar znakově čistý a přitom neztratil charakteristické prvky, používám
počítač, který to umí provést matematicky přesně. Výsledek ještě doplňuji tak, jak mě inspiruje právě vzniklá kresba
a její nový význam. Především jde o to, aby obraz zůstal na pomezí, kdy už něco připomíná a zároveň ještě ne úplně.
Jeho otáčením lze někdy vyvolat dojem tak zvaného překlopu, tedy optického klamu, který má nejednoznačnou
interpretaci. Snažím se dosáhnout spojení určité přesnosti s prvky tušené reality a zároveň neuchopitelnosti. Své
představy o umístění velkoformátových obrazů do architektury prezentuji v autorských knížkách. Stejně tak soubory
kreseb.“
The artist says of herself: ‘Reality is ever-changing and thus uncertain and confusing in its continual
movement in all imaginable directions. Perhaps the only individual thing is the reaction to reality in one’s emotions
and dreams that arise out of one’s real body with its natural needs. And between that there is the infinite field of
the unknown. My fundamental means of expression is drawing. In my work, I use several artistic techniques that
complement each other. In one area of my work I create non-specific layers of paint, partly guided by random
factors, in which I allow movement to be captured. Occasionally painting carried out like this can be reminiscent
of something, though this is an unplanned, different reality that depends on one’s imagination. Another field of
my activity concerns realist drawings that I simplify into a symbolically more abstract whole using the technique
of ‘xerollage’. Sometimes I use a computer to create a shape that is pure in its role as a sign but doesn’t lose its
characteristic elements. The computer is able to perform this function with mathematical precision. I complete
the resulting image according to how the freshly created drawing and its new meaning inspires me. It’s above all
important for the image to remain on a borderline – recalling something, but not completely so. By revolving it, you
can create the impression of an ‘inversion’, in other words an optical illusion that doesn’t have a clear interpretation.
I try combine precision and elements both of an implicitly sensed reality and also of incomprehensibility. I present
my ideas about the installing of large-format drawings in architecture in artist’s books. I do the same with my series
of drawings.’
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Ivan Ouhel

Narozen 18. 2. 1945 v Ostravě
Studia:
1968–1974 Akademie výtvarných umění v Praze (prof. K. Souček)
Vystavuje samostatně od roku 1975, společně od roku 1976
Od roku 1987 člen volného seskupení 12/15 Pozdě, ale přece, člen Umělecké besedy od roku1992
Žije a pracuje v Praze
Born 18. 2. 1945 in Ostrava
Studies:
1968–1974 Academy of Fine Arts, Prague (Prof. K. Souček)
Has exhibited solo since 1975, in group shows since 1976
A member of the 12/15 Better Late Than Never Group since 1987. A member of Umělecká beseda since
1992
Lives and works in Prague
http://www.ouhel.cz/cs/

Ačkoli Ivan Ouhel vychází především z konkrétních motivů krajiny a přírody, vyjadřuje se přitom ve své
tvorbě k otázkám lidské existence, můžeme říci k otázkám existence vůbec. Jeho senzibilní vnímání zachycuje
rytmy, rezonance a dění, které se odehrávají mimo pozornost běžného cítění. V jeho tvarech a barvách jednajících
samy za sebe a o sobě slyšíme tichý hlas toho, co se skrývá za vnější skořápkou našeho světa. Vznik, klíčení, růst,
trvání, vrstvení, pohyb, sluch, zření, hmat, posléze i nevyhnutelný zánik – to vše autor přenáší poeticky a přitom
monumentálně na rozechvěnou obrazovou plochu. Ouhelovi jde zásadně o průnik do nejintimnější hmoty vlastní
senzibility a její následné uchopení ve výtvarné podobě. Jeho obrazy se dokonce zdají být prosvětleny odněkud
zevnitř, což je snad umožněno tím, že v plném uznání všudypřítomných procesů přírodní proměny se samy stávají
součástí těchto proudů skryté energie. Autor tím podává okouzlenou a okouzlující zprávu o našem společném
prostředí jako o místě neustálého tvoření, místě věčného proudění zázračných jevů. Zde se všechny živly – tak jako
svět samotný – podřizují všemocnému zákonu proměnlivosti. Z vědomí této skutečnosti vyplývá snad nejpůsobivější
a nejuniverzálnější metaforika.
Although Ivan Ouhel’s work is primarily inspired by specific motifs in nature and the landscape, through
his imagery he also addresses issues of human existence and, indeed, existence itself. His highly sensitive
perception registers rhythms, resonances and events that otherwise go unnoticed. In his shapes and colours,
which visually and symbolically act on their own behalf, we can hear the quiet voice of what is hidden under
the surface of our world. Birth, germination, growth, layering, movement, hearing, sight, touch and inevitable
death are all transposed by the artist in a poetical but also monumental way to the pictorial area, whose surface
seems almost alive with gentle vibration. Ouhel is fundamentally concerned with reaching into the most intimate
substance of his own sensibility and with its subsequent embodiment in artistic form. His pictures even seem to
be illuminated from within, perhaps because their profound acknowledgement of the ubiquitous processes of
change in nature enables them to merge with these streams of hidden energy. In these images, Ouhel conveys
an enchanted and enchanting message about our shared environment as a place of continual creation where
there is an endless stream of miraculous phenomena. Here, all elements of nature, like the world itself, obey the
omnipotent law of transformation. It is the awareness of this fact that gives rise to the most evocative and most
universal metaphorical language.
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Aleš Růžička

Narozen 31. 8. 1977 v Táboře
Studia:
1991–1995 Střední průmyslová škola keramická v Bechyni (obor výtvarné zpracování keramiky a porcelánu)
1995–2002 Akademie výtvarných umění v Praze (prof. F. Hodonský, odb. as. A. Střížek, doc. M. Rittstein)
Vystavuje od roku 1994, samostatně od roku 2000
Člen Umělecké besedy od roku 2010
Žije a pracuje v Praze
Born 31. 8. 1977 in Tábor
Studies:
1991–1995 Secondary Ceramics School in Bechyně (artistic ceramics and porcelain)
1995–2002 Academy of Fine Arts, Prague (Prof. F. Hodonský, specialist assistant A. Střížek, senior lecturer M.
Rittstein)
Has exhibited since 1994, solo since 2000
A member of Umělecká beseda since 2010
Lives and works in Prague
http://www.alesruzicka.com/

Pro Aleše Růžičku je malování fyzickou činností a zároveň rituálem, dionýským tancem nad plátnem,
přinášejícím vyčerpání i následnou obnovu sil. Krotí napětí mezi extatičností a rozmyslem, jež naposledy vynesla
vlna romantismu. Smyslovostí a mimořádnou citlivostí ke zrakovým a hmatovým hodnotám se dotýká barokního
výrazu podobně jako Josef Navrátil v koloristických akcentech svých vývěsních štítů či materii dokonale vystihující
Karel Purkyně. Aleš Růžička zvolil jako prostředníky svých malířských projekcí květiny. Rostliny v květináči, ve váze,
svázané v kytici, živé, uvadající, suché vyjadřují pocit sounáležitosti s květinou nejen pro jméno Růžička. Růžičkovy
rostliny na velkorysých plátnech i malých obrázcích vyrůstají z nálad, pocitů a setkání, jak je přináší život. Vášeň,
láska, strach, očekávání, radost. Fikus benjamín u radiátoru ústředního topení, tátovy pracovní stoly, máminy
balkony, krepové růže ze střelnice, svatební tulipány, synkovy bábovky, nazdobené utrženým kvítkem sedmikrásky,
kytice na hrobě v celofánovém obalu, podivuhodné sestavy umělých květin a svíček za uniformními skly kolumbária,
hromada schnoucích či tlejících květin za hřbitovní zdí. S květinou je spojena pomíjivost i nové vzcházení. Okamžik
proměněný v trvání je záležitostí žánru zátiší, malířsky řešícího vztah člověka k smyslovému světu.
For Aleš Růžička, painting is both a physical activity and a ritual, Dionysian dance over the canvas that
brings exhaustion though also a resulting renewal of his energy. He restrains the tension between ecstasy and
deliberation that last arrived on the wave of Romanticism. The sensuality of his expression and its exceptional
sensitivity towards visual and tactile values finds common ground with the Baroque in the same way as two
19th-century Czech artists did: Josef Navrátil with the colourist highlights of his hanging signs and Karel Purkyně,
who perfectly rendered the essence of physical materials. Aleš Růžička has chosen flowers as the mediators
of his painterly projections. Plants in plant-pots, in vases, tied in bouquets, living, withering and dry, express
a feeling of compassion for flowers – and not only because his name, Růžička, means ‘little rose’ in Czech.
Portrayed both on large-format canvases and in intimate little pictures, Růžička’s plants emerge and grow out
of moods, feelings and encounters that life brings with it. Passion, love, fear, anticipation, joy. The benjamin
fig by the central-heating radiator, his father’s desk, his mother’s balconies, crepe-paper roses from funfair
shooting galleries, his son’s sandcastles decorated with plucked daises, bunches of flowers in cellophane foil on
a grave, remarkable arrangements of artificial flowers and candles behind the uniform glass screens of columbaria,
a heap of drying and rotting flowers behand a cemetery wall. The flower is associated with transience and fresh
germination. The moment transformed into permanence is the focus of the still life, which in painterly terms
addresses the relationship between man and the sensual world.

62

63

Dalibor Smutný

Narozen 22. 5. 1964 v Hořicích v Podkrkonoší
Studia:
1978–1982 Střední průmyslová škola bižuterní v Jablonci nad Nisou
1982–1988 Akademie výtvarných umění v Praze (prof. L. Čepelák)
Vystavuje od roku 1985, samostatně od roku 1990
Člen Sdružení českých umělců grafiků Hollar, člen Umělecké besedy od roku 2008
Žije a pracuje v Praze a v Rasochách
Born 22. 5. 1964 in Hořice v Podkrkonoší
Studies:
1978–1982 Secondary School of Jewellery-making, Jablonec nad Nisou
1982–1988 Academy of Fine Arts, Prague (Prof. L. Čepelák)
Has exhibited since 1985, solo since 1990
A member of the Hollar Association of Czech Printmakers. A member of Umělecká beseda since 2008
Lives and works in Prague and Rasochy
http://www.daliborsmutny.cz/

Od poloviny 90. let se Dalibor Smutný ve své grafice zabývá tematikou, která se stala jakýmsi jeho
emblematickým vkladem do spektra současného českého umění. Rostliny, jejichž listy či květy mají výrazně – až
monumentálně – plastický charakter, se v jeho grafických listech vynořují ze sametové temnoty do zvláštního
bělostného světla. Zdá se, že toto světlo dokonce samy vyzařují. Jejich odhmotněný vzhled v nás navozuje pocit,
že nejde o naturalistický popis, ale o symbolickou paralelu skutečnosti, skýtající možnost vnímat existenci doslova
v „jiném světle“. Vystupují s jemně modelovanou přesností, zachovávají si však nedotknutelnou záhadnost.
Autor se zde zcela soustřeďuje na zvolený organický tvar, opracovává ho, až vzniká něco jako „střídmé zjevení“
promítnuté na rozhraní času a bezčasí, pomíjivosti a věčnosti. Oproti téměř výhradně monochromnímu projevu
v autorově grafice najdeme v jeho malbě pastelovou barevnost. Výseky přírody se zde objevují jakoby skrze
závoj, který k nám propouští jejich ducha, nikoli jejich popisné detaily. Dalibor Smutný je tvůrcem pokojných
emocí. Pozoruje přírodu zblízka, aby nacházel její skryté jádro a tím i své místo v ní. Každé jeho dílo nás proto
vrací k zapomenutému úžasu ze stvořeného světa.
Since the mid-1990s, Dalibor Smutný has focused on a theme that has become his emblematic
contribution to the spectrum of contemporary Czech art. In his prints, plants whose flowers and leaves have
a strongly – even monumentally – plastic character emerge from a velvet darkness into a strange white light.
It even seems that they radiate this light themselves. Their dematerialised form evokes the feeling that we
are not seeing a naturalistic description but a symbolic parallel of reality providing us with the chance of
perceiving existence, quite literally, in a ‘different light’. They feature a subtly modelled precision while retaining
an untouchable sense of mystery. In contrast to Smutný’s almost exclusively monochrome expression in
printmaking, in his painting we find a range of pastel colours. Here, segments of nature appear as if through
a veil that allows their spirit, not their descriptive details, to filter through to us. Dalibor Smutný is an artist of
tranquil emotions. He observes nature close-up in order to find its hidden core and thus also his own place in it.
Each of his works returns us to a forgotten feeling of wonder at the created world.
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Jiří Voves

Narozen 4. 1. 1945 v Pardubicích
Studia:
1963–1969 ČVUT v Praze (prof. J. Štursa),
1969–1971 Akademie výtvarných umění v Praze (prof. F. Cubr, doc. J. John)
Vystavuje samostatně od roku 1974, na skupinových výstavách od roku 1982
Člen Umělecké besedy od roku 2004
Žije a pracuje v Zadní Kopanině, Praha 5
Born 4. 1. 1945 in Pardubice
Studies:
1963–1969 Czech Technical University, Prague (Prof. J. Štursa)
1969–1971 Academy of Fine Arts, Prague (Prof. F. Cubr, senior lecturer J. John)
Has exhibited solo since 1974, in group shows since 1982
Has been a member of Umělecká beseda since 2004
Lives and works in Zadní Kopanina, Prague 5
http://jirivoves.cz/

Jiří Voves ve vlídném ústraní kreslí, maluje, vrývá své znaky a kódy do materiálu tvárného i odolného.
Jeho introvertní, kontemplativní nazírání světa k nám promlouvá uměleckou řečí jemných doteků a zásahů. Ve
své tvorbě ukládá a následně odkrývá vrstvy, přičemž zviditelňuje pomyslný prostor paměti. Tím zpřítomňuje
rozměr lidského myšlení, který je nesmírně křehký, ale zároveň představuje základ, na kterém je stavěná
sama lidská civilizace. Autor nachází mocnou inspiraci v přírodě, v nekonečnosti noční oblohy, v rozvětvených
stromech a v tekoucím pohybu hejn havranů. Abstrahuje své konkrétní vjemy do rytmických struktur a vzorců,
ve kterých je každý proškrábnutý, vyrytý či namalovaný znak součástí dynamického celku. Ve svém díle Voves
rozkrývá nejhlubší vrstvy a souvislosti, uznává přitom jejich neodcizitelnou záhadnost. Jeho zásadním tvůrčím
rysem je jakýsi „pokojný neklid“, představující nejen portrét podstaty bytí, ale především způsob, jak k ní teprve
proniknout.
In the self-imposed seclusion of his studio in an old house in the countryside near Prague, Jiří Voves
draws, paints and etches his signs and codes. His introvert, contemplative nature speaks to us through an
artistic language of subtle touches and marks. In his work he places down and uncovers layers, thus making
visible the imaginary space of memory. In doing so, he portrays the dimension of human thought – something
that is extremely fragile but, at the same time, forms the very basis on which human civilisation is built. He
finds profound inspiration in nature, in the endlessness of the night sky, in broadly branching trees and in the
fluid motion of ravens. He abstracts his specific perceptions into rhythmic structures and patterns in which
the scratched, etched or painted sign is an integral part of a dynamic whole. In his work, Jiří Voves reveals
the deepest layers and contexts of existence while acknowledging their inalienable mystery. The fundamental
characteristic of his art is a kind of ‘tranquil unease’ that represents not only a symbolic portrait of the essence
of being, but a means of fathoming its infinite complexity.
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Olbram Zoubek

Narozen 21.4.1926 v Praze
Studia:
1937–1945 reálka v Praze-Žižkově
1945–1952 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (prof. J. Wagner)
Vystavuje od roku 1952, samostatně od roku 1963
Člen Umělecké besedy od roku 1991, od roku 1999 její starosta
Žije a pracuje v Praze a v Litomyšli
Born 21. 4. 1926 in Prague
Studies:
1937–1945 grammar school in Prague-Žižkov
1945–1952 Academy of Arts, Architecture and Design, Prague (Prof. J. Wagner)
Has exhibited in group shows since 1952, solo since 1963
Has been a member of Umělecká beseda since 1991. From 1999 Mayor of Umělecká beseda
Lives and works in Prague and Litomyšl
http://www.olbramzoubek.cz/

Tvorba Olbrama Zoubka se řadí k nejvýraznějším českým sochařským projevům druhé poloviny 20. století.
Hlavním tématem jeho děl je lidská figura. Protáhlé postavy mužů a žen se stávají obecně platnými symboly lidské
existence, vztahů, víry a svobody. Jeho dílo je nejen početné, ale má i širokou paletu. Od komorních plastik, volných
i reliéfních až k těm monumentálním. Do širšího povědomí se zapsal v roce 1969 odlitím posmrtné masky Jana
Palacha, vytvořil i jeho náhrobek. Počátkem sedmdesátých let minulého století zakázal režim Zoubkovi vystavovat,
živil se jako restaurátor. Svou tvorbu však nikdy neopustil. V rozsáhlém díle se zaměřuje zejména na plastiku – cement,
olovo, cín a bronz. Je také autorem Pomníku obětem komunismu na Petříně. V roce 1987 stál u zrodu pravidelných
výstav s názvem Výtvarná Litomyšl, které se každoročně konají v domě U Rytířů a jichž se pravidelně účastní. Na
přelomu let 2013 a 2014 se konala jeho velká retrospektivní výstava v Jízdárně Pražského hradu. Zoubkova díla
v sobě skrývají pokorný rozměr existence. Sochy se zdají být étericky lehké a odhmotněné. Jakoby divadelními gesty
s námi hovoří v abstraktním prostoru. Přitom je jen na nás, jak odpovědět, aby vzájemný vztah, dialog, fungoval
oboustranně. A Zoubek k tomu dodává: „Dělám sochy letící, vznášející se a beztížné, se kterými rozehrávám trochu
divadlo: každá v sobě nese určitou náladu, gesto nebo i neslyšitelný výkřik, jako by se spolu chtěly potkat a domluvit…“
Olbram Zoubek’s work ranks among the most striking forms of expression in Czech sculpture during
the second half of the 20th century. The main theme of his sculptures is the human figure. The elongated figures
of men and women represent universally valid symbols of human existence, relationships, faith and freedom.
Zoubek has produced an oeuvre that is both large but also diverse, ranging from small-scale sculptures, freelyconceived and relief works through to monumental pieces. Zoubek entered broader public awareness in 1969
when he cast the death mask and made the tomb of Jan Palach, the university student who committed selfimmolation in protest following the 1968 Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia. In the early 1970s, the
Communist regime consequently banned him from exhibiting his work and instead he earned a living as a restorer.
He never stopped making sculpture, however. His wide-ranging work is focused in particular on modelled
sculpture in cement, lead, tin and bronze. Zoubek also created the Monument to the Victims of Communism at
the foot of Petřín hill in Prague. In 1987 he helped set up the exhibition programme Artistic Litomyšl, which is
still held annually at the House of the Knights and which he regularly exhibits. From late 2013 to early 2014,
a major retrospective of Zoubek’s work was held at the Riding School of Prague Castle. Zoubek’s sculptures conceal
within themselves a sense of humility. They come across as almost ethereal and dematerialised. With gestures that
seem almost theatrical, they speak with us in abstract space. It is, importantly, up to us how we respond to them in
order for the mutual relationship, the dialogue, to work both ways. Zoubek himself adds: ‘I make sculptures that fly,
rise up and are weightless. With them, I create a little piece of theatre. Each of them bears within itself a particular
mood, gesture or silent scream, as if wishing to meet up and agree on things together…’
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PRO.MED.CS Praha a. s. je přední česká nezávislá farmaceutická společnost s vlastní vědeckovýzkumnou základnou pro vývoj humánních léčivých přípravků. PRO.MED.CS se specializuje na výrobu
tablet, potahovaných tablet a tobolek, jejichž denní produkce přesahuje 2 miliony kusů. Portfolio
zahrnuje zejména gastrointestinální, kardiovaskulární a muskuloskeletální oblasti. PRO.MED.CS vyváží
své produkty do více než 25 zemí, a to zejména do Ruské federace, států střední a východní Evropy
a Střední Asie. V posledních letech se prosazuje i na západoevropských trzích. Hlavním cílem společnosti
je přinášet na trh ověřené, účinné a bezpečné přípravky za přiměřenou cenu.
PRO.MED.CS Praha a.s. buduje silné partnerské vztahy s gastroenterology a hepatology ve
všech zemích, kde působí. Za účelem výměny zkušeností odborníků západní, střední a východní Evropy,
ale i celého Ruska a Střední Asie pořádáme a sponzorujeme různá odborná setkání zaměřená na
prezentaci nejnovějších lékařských poznatků.
K nejvýznamnějším z nich patří International Symposium of Gastroenterology (ISG). ISG
není spjato s prezentací produktů PRO.MED.CS, ale je zaměřeno na prezentaci nových způsobů léčby
gastrointestinálního systému formou diskutovaných přednášek a posterů.
Další nezištnou aktivitou společnosti je pořádání odborné soutěže o nejlepší vědeckou
práci z oborů gastroenterologie a hepatologie. Soutěž je vyhlašována od roku 1993. V roce 2005
byla k příležitosti uctění památky jejího zakladatele, dlouholetého generálního ředitele společnosti
a významného příznivce gastroenterologie Dr. Rudolfa O. Barese, pojmenována Dr. Bares Award.

PRO.MED.CS Praha a. s. is a leading independent Czech pharmaceutical company with its own
scientific-research base for the development of medicines for human use. PRO.MED.CS specialises in the
production of tablets, coated tablets and capsules with a daily production exceeding 2 million units. Its
portfolio primarily covers the fields of gastrointestinal, cardiovascular and musculoskeletal medicines.
PRO.MED.CS exports its products to more than 25 countries, especially to the Russian Federation,
countries of Central and Eastern Europe and Central Asia. In recent years it has also been asserting its
position on Western European markets. The company’s main goal is to bring proven, effective and safe
moderately-priced products to the market.
PRO.MED.CS Praha a.s. builds strong partnership relations with gastroenterologists and
hepatologists in all the countries where it operates. In order to exchange experience among experts
from Western, Central and Eastern Europe as well as from the entire Russia and Central Asia we organise
and sponsor various expert meetings aimed at presenting the latest medical knowledge.
The most important such meetings include the International Symposium of Gastroenterology
(ISG). ISG is not related to the presentation of products of PRO.MED.CS but it focuses on the presentation
of new methods of treating the gastrointestinal system through discussed lectures and posters.
Another of the company’s generous activities is the organisation of a professional competition
for the best scientific work in the fields of gastroenterology and hepatology. The competition has been
held since 1993, and in 2005 was renamed the Dr. Bares Award in honour of the memory of its founder,
the long-standing General Director and distinguished patron of gastroenterology, Dr. Rudolf O. Bares.
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Aulík Fišer architekti, s.r.o. je architektonická kancelář zabývající se dlouhodobě projektováním
rezidenčních a administrativních budov, návrhy a realizace ale zahrnují rovněž další typologie (hotely,
objekty občanské vybavenosti) i plány urbanistické. Architekti kanceláře se cíleně věnují i navrhování
zcela malých konceptů – rodinných domů, interiérů a výstav.
Většina realizovaných administrativních budov navržených týmem kanceláře Aulík Fišer
architekti je soustředěna v pražském BB Centru. V jeho areálu jsou architekti týmu také autory
realizovaných objektů občanské vybavenosti – Sportovního centra Nová Brumlovka a Společenského
centra. S developerem – firmou Passerinvest Group – spolupracuje kancelář od počátku výstavby
areálu, respektive od vítězství týmu arch. Aulíka v soutěži na jeho podobu v roce 1993.
Posledním z objektů, realizovaných v rámci této spolupráce, je budova Delta, ve které se
nachází také nové prostory společnosti PRO.MED.CS. Projekční práce na tomto objektu byly zahájeny
v roce 2006, stavba byla plně dokončena o deset let později v roce 2016. Aulík Fišer architekti zajišťovali
kompletní projektovou přípravu, autorský dozor při realizaci stavby a podíleli se i na projekčních
úpravách pro nájemce budovy.
Oba majitelé kanceláře Jan Aulík (nar. 1958) a Jakub Fišer (nar. 1972) také působili na
architektonických vysokých školách jako pedagogové a jsou rovněž aktivní v oborové profesní a kulturní
sféře. Pro více informací o práci a aktivitách Aulík Fišer architekti viz www.afarch.cz.

Aulík Fišer Architects (Aulík Fišer architekti, s.r.o.) is an architecture practice involved in
the long-term planning of residential and office buildings. Its designs and production also include
others typologies (such as hotels and buildings with social facilities) as well as urban planning. The
practice’s architects also focus on the design of small-scale concepts including family homes, interiors
and exhibitions.
Most of the implemented designs for administrative buildings by the Aulík Fišer Architects
team are based around the BB Centrum in Prague. The team’s architects have also made implemented
designs for buildings with social facilities within the site of the BB Centrum, namely the Nová Brumlovka
Sports Centre and the Social Centre. The practice has collaborated with the developer, Passerinvest
Group, since the BB Centrum began being built, specifically since the team of architect Aulík won the
competition to design its future form in 1993.
The most recent of the buildings created within the framework of this collaboration is the
Delta Building, which also houses the new office spaces of the company PRO.MED.CS. The design work
for this building was begun in 2006 and the building was fully completed ten years later, in 2016. Aulík
Fišer Architects carried out the entire project preparation, complex supervision during the construction,
and was also involved in design adaptations for the companies renting the building.
Both owners of the practice, Jan Aulík (born 1958) and Jakub Fišer (born 1972) have, in
addition, lectured at colleges of architecture and they are also active in the broader spheres of the
architectural profession and culture. For more information about the work and activities of Aulík Fišer
Architects, see www.afarch.cz.
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Soupis vystavených děl / List of exhibited works
Patrik Hábl
Hora / Mountain, 2013, autorská technika, sítotisk / artist’s technique, screenprint, 100 x 70 cm
Modrá krajina / Blue Landscape, 2015, olej, papír / oil on paper, 100 x 70 cm
Zelená krajina / Green Landscape, 2015, akryl, plátno / oil on canvas, 200 x 150 cm
Zlaté hory / Golden Mountains, 2015, olej, papír / oil on paper, 100 x 70 cm
Svatopluk Klimeš
cyklus FJELL / The FJELL series, 2002-2016, akryl, oheň, papír, plátno / acrylic, fire, paper on canvas,
30 x 40 cm
Korsická macchie / Corsican Macchia, 2004, kresba ohněm, filtrační papír / fire drawing on filter
paper, 58 x 58 cm
Tanec země z cyklu Svěcení jara / Dance of the Earth, from The Rites of Spring series, 1990-2011, akryl,
oheň, papír, plátno / acrylic, fire, paper on canvas, 65 x 90 cm
Záznam / Record, 2004, kresba ohněm, filtrační papír / fire drawing on filter paper 58 x 58 cm
Jan Kovářík
diptych 2016, 2016, Acrystal, 312 x 94 x 30 cm
K1, 2006, Acrystal prima, 95 x 112 x 35 cm
UF-6, 2016, Crystacal, 61 cm
UF-7, 2016, Crystacal, 71 cm
UF-8, 2005, mletý hadec v epoxidu / ground serpentine in epoxy resin, 120 x 90 x 80 cm
UF-10, 2006, beton / concrete, 60 x 25 x 25 cm
Luděk Míšek
Architektura II / Architecture II, 2009, patinovaná překližka / patinated plywood, 130 x 170 x 25 cm
Členění prostoru / The Articulation of Space, 2007, železo / iron, 30 x 30 x 70 cm + sokl / pedestal
Lama / Lama, 2012, železo / iron, 120 x 40 x 40 cm
Spirála / Spiral, 2010, cín a beton / tin and concrete, 30 x 30 x 130 cm
Stamba / Stamba, 2005, cín a beton / tin and concrete, 25 x 25 x 135 cm
Vaha / Vaha, 2000, patinovaný cín / patinated tin, 160 x 40 x 40 cm
Marie Molová
Jaklibo: Lidi, ryby, draci, ptáci / Whichever Way Up You Like: People, Fish, Dragons, Birds, 2014-2015,
kombinovaná technika, plátno / mixed media on canvas,150 x 150 cm
Oživlé znaky: Medúza / Animated Elements: Jellyfish, 2012, kombinovaná technika, plátno / mixed
media on canvas, 140 x 100 cm
Oživlé znaky: Skok / Animated Elements: Leap, 2016, kombinovaná technika, plátno / mixed media on
canvas, 100 x 140 cm
Rozložené KOMOLO / Dismantled KOMOLO, 2012, kombinovaná technika, plátno / mixed media on
canvas, 140 x 140 cm
Ivan Ouhel
Korunka / Les // Crown / Forest, 2011, olej, plátno / oil on canvas, 150 x 130 cm
Ticho / Silence, 2008, olej, plátno / oil on canvas, 170 x 155 cm
Déšť / Rain, 2016, olej, plátno / oil on canvas, 130 x 120 cm
Bez názvu / Untitled, 2009, olej, plátno / oil on canvas, 160 x 130 cm
Žena – krajina / Woman – Landscape, 2015, olej, plátno / oil on canvas, 130 x 160 cm
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Máchův kraj / Mácha’s Country, 2016, olej, plátno / oil on canvas, 120 x 130 cm
Indonésie / Indonesia, 2013, olej, plátno / oil on canvas, 130 x 135 cm
Hořící krajina / Burning Landscape, 2014, olej, plátno / oil on canvas, 120 x 95 cm
Moře / Korýši // The Sea / Crustaceans, 2013, olej, plátno / oil on canvas, 160 x 150 cm
Dno / The Bottom, 2010, olej, plátno / oil on canvas, 120 x 145 cm
Sněžení / Vertikály // Snowing / Verticals, 2009, olej, plátno / oil on canvas, 145 x 120 cm
Z přírody / From Nature, 2010, olej, plátno / oil on canvas, 150 x 140 cm
Geometrie a světlo / Architektura // Geometry and Light / Architecture, 2012, olej, plátno / oil on
canvas, 130 x 150 cm
Toronto, 2014, olej, plátno / oil on canvas, 160 x 170 cm
Aleš Růžička
Balkon V / Balcony V, 2015, akryl na plátně / acrylic on canvas, 105 x 170 cm
Balkon IV / Balcony IV, 2014, akryl na plátně / acrylic on canvas, 105 x 170 cm
Balkon VI / Balcony VI, 2015, akryl na plátně / acrylic on canvas, 105 x 170 cm
Balkon VII / Balcony VII, 2015, akryl na plátně / acrylic on canvas, 105 x 170 cm
Park (diptych), 2005, akryl na plátně / acrylic on canvas, 110 x 350 cm
Políčko XII / Frame XII, 2016, akryl na plátně / acrylic on canvas, 95 x 175 cm
Políčko VII / Frame VII, 2015, akryl na plátně / acrylic on canvas, 95 x 175 cm
Dalibor Smutný
Durman / Jimsonweed, 2000, mezzotinta / mezzotint, 32 x 32 cm
Durman / Jimsonweed, 2004, mezzotinta / mezzotint, 40 x 40 cm
Kosatec / Iris, 2006, mezzotinta / mezzotint, 40 x 40 cm
Nebe / Sky, 2012, olej, plátno / oil on canvas, 140 x 140 cm
Mučenka / Passionflower, 2003, mezzotinta / mezzotint, 32 x 32 cm
Mučenka / Passionflower, 2007, mezzotinta / mezzotint, 40 x 40 cm
Orchidea I / Orchid I, 2008, olej, plátno / oil on canvas, 140 x 140 cm
Orchidea II / Orchid II, 2008, olej, plátno / oil on canvas, 140 x 140 cm
Orchidea III / Orchid III, 2008, olej, plátno / oil on canvas, 140 x 140 cm
Rododendron / Rhododendron, 2003, mezzotinta / mezzotint, 32 x 32 cm
Svlačce / Bindweed, 2004, mezzotinta / mezzotint, 40 x 40 cm
Svlačec / Bindweed, 2001, mezzotinta / mezzotint, 32 x 32 cm
Jiří Voves
z cyklu Havrani / From the Crows series, 2005, akryl, plátno / acrylic on canvas, 135 x 175 cm
z cyklu Potopy / From the Floods series, 2012, akryl, tmel, plátno / acrylic, sealant on canvas,
90 x 80 cm
Olbram Zoubek
Meneláos / Menalaus, 1985, cement, v. / h. 62 x 62 cm
Prsa Achillova / The Breast of Achilles, 1985, cement, 62 x 62 cm
Pythagoras, 2011, cement, 207 cm
Tělo ženy / Body of a Woman, 1984, cement, 62 x 62 cm
Torzo – Strážce / Torso – Guardian, 2006, bronz / bronze, v. / h. 158 cm
Torzo – Marie / Torso – Marie, 2006, bronz / bronze, v. / h. 158 cm
Vítězství myšlenky / The Victory of an Idea, 1980, bronz / bronze, v. / h. 90 cm
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