AUKCE

UMĚLCI „DĚTEM ULICE“ 2020
22 umělců

(od začínajících až k vysoce renomovaným)

42 aukčních položek

(litografie, grafika, akvarely, oleje, malby akrylem,
kombinovaná technika – na plátně i na desce,
sklo, plastika, sošky…)

Vyvolávací ceny
nejnižší od 1 Kč

Více informací:
Projekt Šance, Ve Smečkách 28, 110 00 Praha 1
mobil: 721 270 250 (Pavel – asistent)
e-mail: info@projektsance.cz; www.ProjektSance.cz
Vámi vybraná díla si můžete osobně prohlédnout. Kontaktujte nás, prosím.
VSTUP DO AUKCE
www.AukceSance.cz
(tento výběrový aukční katalog online i ke stažení)
I. kolo – internetová aukce, začíná 1. 9. 2020 a končí 10. 12. 2020 v 15:00 hodin
II. kolo – sálová aukce, začíná 10. 12. 2020 v 17:00 hodin
v  Rezidenci Ostrovní, adresa: Ostrovní 8, Praha 1 (Kamenný sál)

Projekt Šance – První preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně
zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, které žijí v ČR v zapomenutí…

Projekt Šance pomáhá „dětem ulice“ nepřetržitě již 25 let.
Díky pracovní terapii, streetcentru, podporovanému bydlení a dalším našim aktivitám si mladí lidé, kteří po dětském domově skončili na ulici, budují lepší život a mnozí se postupně staví
na vlastní nohy.
My, kteří se soustředíme především na provozní agendu, máme výhodu, že z bezprostřední blízkosti můžeme sledovat práci Lászla Sümegha, jenž je zakladatelem Projektu Šance a ztraceným
„dětem ulice“ se věnuje čtvrt století. Jeho nadání a neutuchající energie věnovaná klientům vytvářejí často až zázraky.
Počet adeptů na lepší život, kterým jsme pomohli a kteří dnes normálně pracují a žijí důstojným
lidským životem, stále narůstá.

Více o Projektu Šance se můžete dozvědět zde:
www.ProjektSance.cz
Mnozí lidé dodnes nechápou, jak se v naší zemi může stát, že mladí lidé skončí na ulici. Říkají
si: „Přece máme dětské domovy, sociálku... je to vyřešené.“ To bohužel není pravda. Kvůli stávající podobě ústavní péče nezískávají děti v dětských domovech a výchovných ústavech potřebné
sociální/pracovní/životní návyky, a okolo tohoto problému se pak točí doslova celý jejich další
život. To se týká i nefunkčních rodin. Ministerstvo vnitra provedlo analýzu, kolik z těchto dětí
končí na ulici nebo ve vězení. Katastrofální výsledky byly zjištěny, ale to je tak vše, co se udělalo.
Vy s tím teď něco udělat můžete. Podpořte Projekt Šance aukčními příhozy nebo rovnou nákupem
uměleckého díla, které Vás oslovilo, a pomůžete nám tak pomáhat těm nejopuštěnějším. Třeba
dalších 25 let. Proč ne? :)
Děkujeme.
3 fotky. Jeden život. Andrej. 20 let.

Před soudem...

Dům Šance

Hilton Prague Old Town
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Všem umělcům za dary do charitativní aukce v úctě

děkujeme
Projekt Šance, Ve Smečkách 28, 110 00 Praha 1
anotace © Anita Kudličková, 2020
foto uměleckých děl © Petr Adámek, 2020
foto umělců a grafická úprava – Projekt Šance

Hana Auerová

Studovala nejprve francouzskou sekci GML v Brně, později v USA, následně v Čechách na Vysoké škole ekonomické v Praze a dnes pokračuje v doktorském studiu
na Fakultě multimediálních komunikací ve Zlíně a zaměřuje se na rozšířenou
a virtuální realitu v umění. Její malby často připomínají shluk hravých ornamentů nebo patchworkové vzory. Na střední škole v USA bydlela rok v rodině
malířky, což ji velmi nadchlo a ještě více přimělo k vlastní tvorbě. Preferuje malbu v plenéru a nezřídka do maleb zapojuje zobrazení různých druhů květin. Své
akryly animuje a vytváří pohybové koláže a příběhy, které převádí do digitálního
světa. Za své aktivity v roce 2015 obdržela startupovou cenu Můj první milion
a umístila se na první příčce. Zajímavostí je, že mluví plynně francouzsky, anglicky a španělsky.
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Hana Auerová | Starý zahradník II
akryl na plátně, 25 × 35 cm, 2019
Další dílo věnované umělkyní najdete v online aukci na www.galerie-vltavin.cz
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Václav Bláha

Malíř a grafik žijící v Praze již za svoji uměleckou kariéru získal například cenu
za nejkrásnější knihu roku. Nechal se inspirovat obrazy Roberta Rymana, díly
sester Válových nebo Adrieny Šimotové. Má strukturalistický rukopis, kdy z jednotlivých vrstev tvoří výjevy na plátnech, jejichž celistvý obraz se divákovi většinou spojí až při výraznějším odstupu. Zblízka můžeme vnímat druhou rovinu
obrazu, jakousi pointilistickou změť teček, čárek a různorodých tvarů, tvořící jakési mikro příběhy v celku obrazu. Pro Bláhu jsou důležité světlo a stín, které mu
pomáhá vrstvit pečlivě zvolená barevnost, v níž poznáváme přesně určené a oblíbené odstíny výtvarníka. Náměty čerpá hlavně v mezilidských vztazích, jejich
komplikovanosti a mechanismech vytváření kontaktů mezi lidmi. Pomocí figur
v různých pozicích a při aktivitách v prostoru poukazuje na psychologii setkání
a interakcí mezi jedinci.
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Václav Bláha | Neklidný spánek
akryl, kombinovaná technika na ručním papíře, 97 × 85,5 cm,
v rámu pod muzeálním sklem, 2020
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Josef Bolf

Se svými velmi rozměrnými plátny v technice barevných voskovek kombinovaných s tuší patří mezi nejoblíbenější umělce českých sběratelů. Objevují se na nich
zvláštní postavy někde mezi zvířetem a člověkem, u kterých se nechal inspirovat
komiksem, surrealismem a pohádkovou tvorbou pro dětské publikum. Na agresivním barevném pozadí rozvíjí scény s infantilními, tuší vyvedenými postavami
v procesu destrukce. Odkazuje tím k dnešní době, kde se mnoho jedinců kvůli
špatným životním podmínkám pohybuje mezi melancholií, rozpolceností a neurózou. Bolf se ke zlepšení přičiňuje svým dílem, ale i četnými příspěvky charitativním organizacím v podobě svých pláten.
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Josef Bolf | bez názvu (z cyklu Obličeje)
akvarel a tuš na papíře, 41,5 × 59 cm, 2020

|9

Igor Grimmich jr.

Vystudoval obor malířství na Akademii výtvarných umění v Praze pod vedením
Michaela Rittsteina v letech 2002–2008. Vedení a odkaz učitele se v Grimmichově díle projevily dávkou expresivity, kombinovanou s realistickým zobrazením a příběhovostí. Ve svých malbách často transformuje existující předměty
do zjednodušených, až hrubě geometrických těles. Ta potom zasazuje do neurčitých, monochromních prostředí a doplňuje je figurami neznámých osob nebo
zvířat. V grafice inklinuje k podobným postupům, ale uplatňuje v nich větší míru
detailu a struktury. Nebojí se pracovat s kombinacemi složitých architektonických
struktur v krajině ani přiblížit se principu koláže. Veškerou jeho tvorbu charakterizuje náznak grotesky, která v monumentálních kulisách působí divadelním
dojmem. Nevídaná preciznost dynamických výjevů nám umožňuje na plátně sledovat, jak náhodný výsek reality vyvolává velké množství asociací.
10|

Igor Grimmich jr. | Marcela
akryl na plátně, 67 × 67 cm, 2020
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Patrik Hábl

Momentálně působí jako pedagog na VŠUP a navazuje na umělce, jako jsou Vladimír Kokolia nebo Josef Šíma. Věnuje se malbě a prostorovým instalacím. Má
na kontě několik intervencí v rámci stálých sbírek Národní galerie a svá díla instaloval v několika kostelích a kaplích v Česku i v zahraničí. Hlavním ohniskem
jeho zájmu jsou přírodní scenérie, u kterých umělec zkoumá jejich vyvíjející se
odraz v člověku a společnosti. Krizi jednotlivce spatřuje v nevědomé ignoraci krajiny, ve které už dnes nežijeme a jíž neprocházíme. Globalizovaná doba s miliony
obchodních center a dopravních obchvatů nás od přírody odděluje natolik, že už
nevíme, kdo jsme. Tyto myšlenky většinou zobrazuje na rozměrných plátnech,
která vytváří až sakrální prostor a podněcují k meditaci. O úspěchu autora svědčí
již druhé zařazení do prestižní aukce v Sotheby’s, do níž jsou dražená díla vybírána velmi pečlivě. Pokud se v nich daný umělec objeví, znamená to rychlý nárůst
tržní hodnoty jeho děl.
12|

Patrik Hábl | Stříbrné pohoří
olej na papíře, 100 × 70 cm, 2013
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Jan Hísek

Svůj neobyčejný vnitřní svět rozvíjí nejčastěji v technice mezzotinty, která umožňuje hluboké a detailní přechody mezi světlem a stínem a dává dílům tajemný
charakter. Symbolistní a mystická díla jsou nabitá snovou energií, mlžnými prostory, bájnými krajinami se zvláštním rostlinstvem a pro Híska typickou atmosférou. Smysl pro detail a mimořádná tvarová fantazie dávají vzniknout rozličným
prostředím, která zase dávají prostor divákově imaginaci. Inspiraci čerpá z mnoha
cest, které podniká několikrát ročně již třicet let. Nejvíce ho nadchly návštěvy
Austrálie, Irska a Mexika.
14|

Jan Hísek | Černý kocour
mezzotinta, 28 × 18,5 cm, 2019
Další dílo věnované umělcem najdete v online aukci na www.galerie-vltavin.cz
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Martin Janecký

Český sklářský umělec, který proslul především bravurním ovládnutím technologie tvarování skla zevnitř žhavé baňky, jejíž pomocí vytváří jedinečné skulptury.
Se sklem začal pracovat již ve svých třinácti letech ve firmě svého otce. Po absolvování Střední průmyslové školy sklářské v Novém Boru získával zkušenosti
například v Jižní Africe, Švédsku, Nizozemsku a především v USA, kde studoval
na Pilchuck Glass School u Richarda Royala a Williama Morrise. Své umění rovněž předvádí na mezinárodních konferencích a sklářských školách v zahraničí,
kde je vyhledávaným lektorem. Techniku inside bubble sculpting, kterou ovládá jen několik sklářů na světě, zdokonalil a přizpůsobil svým nápadům. Ve své
tvorbě se zaměřuje především na realistické ztvárnění hlavy, figury nebo lebky.
Svá díla vystavuje pravidelně v galeriích a muzeích po celém světě. V roce 2019
založil na pražské Kampě vlastní sklářské studio – Janecký Studio.
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Martin Janecký | bez názvu / untitled
ručně tvarované sklo metodou tvarování sklářské bubliny zevnitř, v. 31 × š. 14 cm, 2018
foto © Gabriel Urbánek, 2020
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Karel Jerie

Malíř tvořící v Dobříši se věnuje také komiksu, knižním ilustracím a houbaření.
Vystudoval malbu na AVU v Praze pod vedením A. Střížka a M. Rittsteina. Je
členem výtvarné skupiny Natvrdlí (Jerie, Micl, Miffek, Valečka). Zabývá se propagací komiksu a je členem České akademie komiksu. Jeho ilustrace a komiksy
se objevují v časopisech jako Reflex, Nový prostor, XB1, Junák, Časostroj, Aargh,
Crew, Bublifuk nebo Raketa. Je autorem komiksové trilogie „Candide“, komiksového alba „Jak Dubček v Moskvě kapituloval“ ze série Češi podle scénáře Pavla
Kosatíka nebo komiksu „Jan Amos v Exilu“ podle scénáře jeho bratra Denise
Jerieho. V září vyjde nová knížka Ondřeje Neffa „Barbora a zlatý robot“, která je
doplněna řadou maleb, perokreseb a skic Karla Jerieho. V roce 2008 získal ocenění
v kategorii profesionálů na Mezinárodním komiksovém festivalu v polské Lodži
a v roce 2014 dvě ceny Muriel. „Komiks je pro mě především možnost vyprávět
příběh. Hlavní je pro mě zajímavý a pokud možno smysluplný obsah. Tudíž nemám
vysloveně oblíbený žánr, v němž bych se nějak uzavíral. Spíše se snažím s každou novou věcí zabrousit někam jinam (obsahem i formou).“
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Karel Jerie | Znamení
akryl na plátně, 70 × 45 cm, 2020
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Boris Jirků

Akademický malíř (AVU Praha), kreslíř, ilustrátor, grafik, sochař a profesor se
proslavil hlavně ilustrací knih Gabriela Garcíi Márqueze – Kronika ohlášené smrti, Sto roků samoty, Podzim patriarchy, a Michaila Bulgakova – Mistr a Markétka.
Za ilustrace ke Kronice ohlášené smrti získal cenu, která mu otevřela nejedny
dveře a stala se kultovní. Byl zvolen předsedou revoltujícího Aktivu mladých
výtvarníků a následně v roce 1989 předsedou OF (Občanského fóra československých umělců – se sídlem v Mánesu) a aktivně se podílel na obnově demokracie.
Dělal uklízeče, po změně režimu pedagoga a rektora UMPRUM. Pro umělecký
projev Borise Jirků je charakteristické použití výrazných barev, citová a obsahová nadsázka a využití výrazné dynamické perspektivy. Motivy jsou nejčastěji
figurálního charakteru, vyobrazené s expresivní a až absurdní pitoreskností. Osobitý charakter maleb řadí autora ke škole české grotesky. Je zastoupen v Národní
galerii Praha a ve Slovenské národní galerii. Těší se velkému zájmu sběratelů
a milovníků výtvarného umění.
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Boris Jirků | Ostrov pluje
kombinovaná technika na dřevě, 74 × 90 cm, v rámu, 2016–2020
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Marian Kay

V New Yorku usazený umělec tvoří geometrická minimalistická plátna založená
na třech základních barvách – černé, bílé a červené. O těchto barvách víme, že
jejich pomocí lze dosáhnout čistých grafických symbolů a dokonalé vyváženosti
určitého znaku. Marian Kay jich využívá k vyjádření široké škály emocí, vztahů
sociálních a existenciálních témat. Každé plátno má přesně stanovenou, obvykle
unifikovanou velikost a systematicky cílí na stálost věčných lidských dilemat.
Zároveň se však snaží jejich prostřednictvím chránit křehkou a měnící se situaci
a okolnosti během řešení každé z nich. Ke svým dílům výtvarník dodává: „Je tohle
umění zábavné? Je léčivé? Je inspirativní a vede k přemýšlení a sebereflexi? Má divák
pocit, že je mu adresováno nebo ho rozrušuje? V pořádku, to byl umělcův záměr.“
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Marian Kay | diptych: Love & Hate
akvarel, 59 × 79 cm, v rámu pod muzeálním sklem, 2020
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Krištof Kintera

Studoval v ateliéru Milana Knížáka na AVU a na Rijksakademie v Amsterdamu.
Oblibu si u veřejnosti i kritiků získal svými hravými, často monumentálními konstrukcemi a plastikami, převážně z odpadových materiálů. Sám o sobě prohlašuje,
že je vetešník a nebojí se pracovat s jakýmkoliv předmětem, který najde. Nechybí
mu ani odvaha učit se a vytvářet si většinu složitých instalací samostatně nebo
s minimálním počtem pomocníků. Základním sdělením jeho tvorby je darovat
věcem, které ztratily svou funkci, nový význam a hodnotu. Mezi jeho významné
počiny patří realizace památníku sebevrahům pod Nuselským mostem v podobě
lampy, která svítí k nebi, nebo spolupráce s Davidem Černým na plastice Entropa. V roce 2017 vytvořil ve spolupráci s Galerií Rudolfinum interaktivní výstavu
Nervous Trees, která zaznamenala velký úspěch a dosáhla rekordního počtu návštěvníků.
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Krištof Kintera | El Seriozo
sprej na papíře, 84 × 63 cm, v rámu mezi skly (vrchním muzeálním), 2001
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Ewa Nemoudry

Akademická architektka a malířka vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, v ateliéru profesora Josefa Svobody. Dlouhodobě vstřebává vliv
francouzské kultury, který se svými imaginativními zážitky a vnitřním poetickým
světem zasazuje na svých akrylech, olejích, kvaších a litografiích do kulis běžného života. Tvoří figurativní kompozice a klade v nich důraz na zobrazení komunikace mezi ženou a mužem. Práce se vyznačují záměrnou deformací, spolu s nezaměnitelným koloritem a vtipem. Variace na objevování tajemství barev nebo poznání ve smyslu malířského dobrodružství a výrazové bohatosti mají specifickou
náladu. Díla se ve své komplexnosti stávají obrazem světa, v němž panuje zvláštní
rovnováha mezi snem a skutečností. Autorka již dlouho žije a tvoří v Praze.
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Ewa Nemoudry | triptych: Monday Episode
akryl na plátně, 30 × 150 cm, v rámu, 2020
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Dalibor Nesnídal

„Je tolik věcí, které bych se chtěl naučit, a tolik věcí bych chtěl ještě vytvořit, že
na to jeden lidský život nemůže stačit.“ Takto se sám charakterizuje na svých oficiálních webových stránkách rytec skla, sochař, malíř a muzikant. Během své kariéry spolupracoval s firmou Moser, v níž se živil rytectvím, a později zde vznikly
jeho vlastní skleněné objekty. Rád tráví čas v přírodě a pracuje s přírodními materiály, které ho inspirují ke tvarům soch nebo je samé umisťuje do kompozice.
Plastiky většinou zobrazují zvířata nebo lidské postavy a jsou složeny z mnoha
druhů materiálů. Nesnídala však většina lidí zná díky hravým barevným ilustracím ke knihám Josefa Formánka, jako je Syn větru a Prsatý muž a další.
28|

Dalibor Nesnídal | Venuše z doby železné
soška, kombinovaná technika, v. 28 cm, 2017
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Petr Nikl

Osobitý český výtvarník se mimo jiné věnuje i divadlu, fotografii a hudbě. Patřil
do již neexistující skupiny Tvrdohlaví, která navazovala na českou kuboexpresionistickou skupinu Tvrdošíjní a patřili do ní rovněž umělci jako Jiří David nebo
Jaroslav Róna. Aktivně se rovněž věnuje vlastní spisovatelské činnosti a knihy
si sám ilustruje. Jeho grafická tvorba se vyznačuje detailní precizností a hravou
formou tvarů a postav. Nikl miluje dětský svět a hra po něj představuje hlavní
část přístupu k výtvarné tvorbě. Proto se rovněž zabývá realizací pohyblivých
instalací a interaktivních výstav, na kterých mohou účastníci hrát na jím vytvořené hudební nástroje apod. Za knihu Pohádky získal v roce 2008 cenu Magnesia
Litera. Výtvarník je už dlouho jednou z nejkreativnějších postav české umělecké
scény a investice do jeho díla je velmi vhodná.
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Petr Nikl | Ryba
litografie, 70 × 75 cm, 2010
Další dílo věnované umělcem najdete v online aukci na www.galerie-vltavin.cz
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Viktor Pivovarov

Ruský výtvarník se do Prahy přestěhoval v roce 1982. Ještě předtím ale studoval v Moskvě na umělecké škole, kde vystavoval svá první díla. Uplatnil se jako
ilustrátor dětských knih a konceptualista. Kombinuje snad všechny druhy uměleckých technik včetně fotografie, koláže, malby, kresby a dalších. Snaží se v nich
pokaždé uplatnit jiný rukopis a zdůraznit aspekt, který daná forma nabízí. Pomocí
širokého spektra výrazů ukazuje prchavé okamžiky a životní situace a poukazuje
na jedinečnost měnícího se času.
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Viktor Pivovarov | Hlava
tuš a běloba na papíře, 73 × 57,5 cm, v rámu pod muzeálním sklem, 2010
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Jiří Pošva

Vystudoval Střední keramickou školu v Bechyni a od roku 1974 začal pracovat
v keramickém ateliéru ČFVU. V současné době se věnuje vlastní tvorbě a živí se
jako nezávislý keramik. Ohnisko jeho zájmu představuje lidská postava, kterou
většinou zobrazuje s groteskní nadsázkou a malebným odkazem k erotice. Ukazuje hlavně baculaté ženy a dámy, jejichž ladné křivky ho uchvacují. Keramické
sochy a sošky různých velikostí oplývají naturalistickými rysy a občas jsou kolorovány. Nejčastěji vidíme červenou, oranžovou nebo modrou barvu. V rámci námětů a vlastního stylu nejde pouze o autorovu fascinaci plnými ženskými
i mužskými tvary, ale zčásti také o kritiku. Pošva figurami nastavuje společnosti
zrcadlo a varuje národ před obezitou. Už asi dvacet pět let tvoří v Ateliéru Kampa
na břehu Čertovky.
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Jiří Pošva | Gymnastka
soška, šamotová hlína, v. 16 × š. 27 cm, 2016
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J. S.

Český malíř, grafik a zlepšovatel. Vystavuje pod iniciálami, aby se odlišil od stejnojmenného malíře z Police, s nímž jej pojí přátelství a tvorba. Vystudoval psychologii a pedagogiku na FF UK. Počátkem sedmdesátých let intenzivně navštěvoval přednáškové cykly Dr. Antonína Balíka v Národní galerii, což jej vedlo
k opatření si olejových barev a k malování obrazů.
V roce 1981 spojil svoji životní pouť s malířkou Norou Blankou Vláškovou.
Ve druhé polovině osmdesátých let jej galerijní kontakty zavedly do Francie, Švýcarska a USA, kde se jeho obrazů ujímali sběratelé. Zvýšený zájem sběratelů v Čechách a na Moravě vedl v devadesátých letech k omezení zahraničních aktivit.
Od počátku maluje olejem na plátno i na pevné podklady. Po osmi letech života
v Jamrtále (Nuselské údolí u parku Folimanka) a častých vycházkách do čtvrtí
Karlov a Albertov vytvořil sérii vedut, které vystavil v roce 1979 přes odpor úřadů
na vnější zdi psychiatrické kliniky. V roce 2003, po třiceti letech volné tvorby, se
mu podařilo překonat psychickou bariéru a začal tvořit i abstraktně (J. S. Brut).
Od té doby maluje „abstraktní toulání“ i „snové krajiny duše“. Při práci do obrazů „vstupuje“, a tudíž je komponuje tak, aby v nich bylo příjemně jak jemu, tak
i komukoli dalšímu.
Od počátku devadesátých let tvoří grafické listy technikou xerografie a faksimile.
Spolu s Národní galerií a firmou Trico se podílel na vývoji techniky Offlith, vyznačující se jemnou strukturou tisku a barevnou věrností reprodukce.
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J. S. | Marnost
grafika na plátně (giclée), 73 × 100 cm, 2005
Další díla věnovaná umělcem najdete v online aukci na www.galerie-vltavin.cz
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Leoš Suchan

Vystudoval AVU v ateliéru malby u Michaela Rittsteina a Zdeňka Berana a již během univerzitních let se svou vlastní tvorbou začal projevovat jako vyzrálá osobnost. Jeho rukopis je kompromis mezi realistickým a abstraktním zobrazením.
Jedině tak může Suchan vyobrazit jemné nuance a vnímání mnohovýznamovosti
reality. Na obrazech kombinuje světy lidí, věcí a přírody, které se zdají být odděleny, ale v jisté fázi se prolínají a souvisí spolu. Všechno tak souvisí se vším
a pravda všedního života se všemi jeho aspekty může být odhalena pouze několikanásobným zobrazením nebo zdůrazněním zprostředkování pohledů na různé
věci kolem nás. Nejčastěji tvoří technikou olej na plátně a s fotorealistickou pečlivostí ukazuje výseky běžné reality. Vidíme obrazy s nashromážděnými nákupními
taškami, detaily struktur běžně používaných materiálů nebo zátiší ze soustavy
pracovních pomůcek.
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Leoš Suchan | Studie baroka II
olej a akryl na plátně, 40 × 40 cm, 2017
Další dílo věnované umělcem najdete v online aukci na www.galerie-vltavin.cz
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László Sümegh

Výtvarník maďarského původu, narozený na Slovensku, jenž od poloviny devadesátých let působí v České republice. Po studiích se věnoval textilnímu výtvarnictví. Vystavoval ve světových metropolích, jako jsou New York, Londýn, Budapešť
nebo Praha. Je autorem prvního českého quiltu na památku člověka, který podlehl
nemoci AIDS. Aktivně spolupracoval s muzeem holokaustu v koncentračním táboře Majdanek v Polsku. Jeho díla většinou odkazují ke světlé budoucnosti, v níž
se ale postupně promítají očekávatelné komplikace. Sümeghovu práci charakterizuje hutná strukturovaná barevnost, jejíž škála je odstínově velmi bohatá, atraktivní a pohybuje se na mnoha úrovních. Obdobně lze pohlížet i na jeho rozsáhlý
život psychoterapeuta a erudovaného streetworkera. Je zakladatelem a předsedou
Projektu Šance. Svoji sociální práci začal na pražském Hlavním nádraží, kde centrem jeho zájmu byli, a doteď jsou, bezprizorní mladí lidé. Mnozí z nich prošli
ústavní péčí anebo se na ulici dostali vinou nefunkční rodiny. Mnohdy tyto „děti
ulice“ bývají komerčně sexuálně zneužívané. László se snaží začlenit je do společnosti v rámci pracovní terapie v Domě Šance. Nevidí smysl v jednorázové pomoci,
a proto denně cílenou prací naplňuje svoje motto: „Není umění někomu v nouzi
dát najíst, ale naučit ho na jídlo si vydělat.“
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László Sümegh | Půlnoční návštěva
kombinovaná technika na sololitu, 156 × 141 cm, v rámu, 2007
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Richard Štipl

Narodil se ve Šternberku, kde strávil pouze část svého dětství. V sedmdesátých
letech emigroval s rodiči do Kanady, studoval malbu na Ontario College of Art
a získal prestižní ocenění Governor General’s Award. V devadesátých letech
po sametové revoluci se vrátil zpět do České republiky a v současné době tvoří
v Praze. Těžištěm jeho tvorby jsou hyperrealistické kolorované sochy, zachycující
jeho samého v různých emocionálních stavech, náladách, činnostech a pozicích.
Připomínají charakterové hlavy od vídeňského barokního sochaře Franze Xavera
Messerschmidta, který však vytvářel pouze busty k vlastnímu studiu lidských
obličejových grimas. Přesvědčivosti soch dosahuje Štipl materiálem, kterým je
vosk. Pro svou stálost a barevnost je pro tento typ soch ideální, navíc jím jde přesvědčivě simulovat jen těžce zachytitelná prosvítavost pleti. Svou podobu a výraz
výtvarník zachycuje pomocí tří zrcadel, v nichž se sleduje klidně několik dní až
týdnů, aby vše přesně vytvaroval a soše vtiskl drobné nuance. Vzhledem k dlouhodobě významnému postavení autora na světové i české scéně je velmi vhodné
investovat do jeho děl.
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Richard Štipl | Tři hlavy – Dýchání

plastika, v. 23 × š. 37,5 × h. 14,5 cm, v uzavřeném boxu pod muzeálním sklem, 2020
foto © Gabriel Urbánek, 2020
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Žít na ulici

GENERÁLNÍ
PARTNEŘI:

pomocný biskup pražský

„… se dá. Oblečení i jídlo dostanete za
nic od dobročinných organizací a teplo
vyfukují větráky metra nebo sexuální
turisté,“ říká László Sümegh, zakladatel Projektu Šance.
Proč by vlastně „dětem ulice“ měl někdo pomáhat?
Protože jsou zraněné daleko víc a hlouběji, než je
na nich vidět. Většina z nich nezná rodinné zázemí, základní péči, natož lásku, přijetí, laskavost.
Jejich příběhy jsou o bolesti, samotě, odmítnutí
a ponížení. Po takové „průpravě“ je bez pomoci
téměř nemožné vstoupit do běžného dospělého
života. Je to postižení, které není vidět.

Záštitu nad koncertem převzali:
Jeho Excelence Mons. Václav Malý,
Ing. Petr Hejma,

starosta městské části Praha 1, která pomáhá českým
„dětem ulice“ od roku 1998 v rámci streetcentra,
jež nabízí program PRVNÍ POMOC V NOUZI

Jeho Excelence Dr. Miklós Boros,
velvyslanec Maďarska

HLAVNÍ
PARTNEŘI:

V Praze je nabídka pomoci opravdu pestrá, čím se lišíte?
» Známe každého klienta osobně, jeho osud,
povahu, selhání i potenciál, proto můžeme
mít individuální přístup.
» S klienty jsme dlouhodobě ve spojení.
» Naše péče má více rovin.
Streetcentrum: Program PRVNÍ POMOC V NOUZI.
Dům Šance: Je mostem mezi ulicí a běžným životem. Klíčové programy jsou pracovní terapie
a podporované bydlení. Klientům pomáháme
najít brigádu, učíme je řešit finanční i zdravotní
problémy, ale náš záběr je mnohem širší…

Na koncert Vás zvou
PARTNEŘI:

ONDŘEJ HAVELKA
a jeho

MELODY MAKERS

László Sümegh
Člověk s křídly pod sakem. Svérázný
muž maďarského původu už 26 let žije
posláním pomáhat v Praze ztraceným
mladým lidem. Streetworker, terapeut,
výtvarný umělec, neúnavný bojovník
s lhostejností, obětavec, ale i nesmlouvavý vychovatel – to je šéf Projektu
Šance, jenž denně naplňuje motto:
Není umění někomu v nouzi dát najíst,
ale naučit ho na jídlo si vydělat.

Jste výrobní pás na nové vzorné lidi?
Ó jé, kéž by tomu tak bylo. Snažíme se a jsme
často úspěšní, ač je to mnohdy překážkový
běh na44|
velmi dlouhou trať.
» Více informací najdete na: www.ProjektSance.cz

ŘÁDNÝ
PRO MIMO

PA K U J E M
ÚSPĚCH O

E

9:00 hodin

2. 9. 2021 od 1

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI:

Rapsodie
v modrém pokoji
ve Smetanově síni Obecního domu v Praze
Benefiční koncert pro české „děti ulice“
a László Sümegha, který se jim snaží 26 let pomáhat
Vstupenky v síti

