Charitativní AUKCE

UMĚLCI „DĚTEM ULICE“ 2022
VÝBĚR Z AUKČNÍCH POLOŽEK
Celou aukci můžete absolvovat online.
Aukce je napínavá a zábavná do poslední vteřiny. Jde o prodej nejvyšší nabídce.
V dnešní době je dražení nanejvýš jednoduché. Nemusíte nikam chodit.
Během krátké chvíle se do aukce na internetu zaregistrujete a pak její průběh můžete
nezávazně sledovat anebo se jí aktivně účastnit svými příhozy.
Vydražené dílo si po aukci můžete vyzvednout nebo Vám bude zasláno na adresu.
Umění můžete kupovat jako investici a nebo jen pro radost. Investice do umění mají narůstající tendenci,
a Vy tak máte možnost těšit se doma nebo v kanceláři výzdobou, která se Vám časem zúročí. Aukce Projektu
Šance nabízí celou řadu děl významných umělců, ale také práce vybraných mladých a nadějných autorů,
u nichž se hodnota tvorby může v čase zvyšovat. Účastí právě v naší aukci navíc přispějete na dobrou věc.
Zavolejte nám. Rádi Vám poradíme.

VSTUP DO AUKCE, VÍCE INFORMACÍ, VŠECHNA DÍLA:

www.AukceSance.cz
Internetová aukce začíná 1. září 2022, konec limitování je 8. prosince 2022 v 15:00 hodin
» živá online aukce navazuje hned ve stejný den od 17:00 hodin

Projekt Šance, Ve Smečkách 28, 110 00 Praha 1
mobil: 721 270 250 (Pavel – asistent), e-mail: info@projektsance.cz, www.ProjektSance.cz

Projekt Šance se snaží 27 let pomáhat českým „dětem ulice“. Díky podpoře
dárců provozujeme streetcentrum, kde funguje program První pomoc v nouzi,
a Dům Šance, jehož hlavním programem je pracovní terapie, díky které se už
mnoho mladých lidí dostalo z ulice. Mají práci, domov a RODINU.
www.ProjektSance.cz
Naše poslání: Pomáháme „dětem ulice“ postavit se na vlastní nohy.
Projekt Šance pomáhá „dětem ulice“ 27 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 stavějí
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 přes 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 27 let. Proč ne? :)
3 fotky. Jeden život. Andrej. 20 let.

Před soudem...

Dům Šance

Hilton Prague Old Town

anotace autorizované umělci, foto umělců a grafická úprava – Projekt Šance
foto uměleckých děl © Robert Černohlávek, Ondřej Kocourek, Filip Ulver, není-li uvedeno jinak
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Všem umělcům za dary do charitativní aukce v úctě
DĚKUJEME

Děkujeme za záštitu Galerii Vltavín a za spolupráci LiveBid.cz
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JOSE F AC H R E R | Hledání úkrytu č. 5 / II / VI
fotogram, bromostříbrný papír; 73 × 57 cm; v rámu; 2022

Jeho galeristou je Zdeněk Sklenář, který rozpoznal a zastupuje řadu významných českých
umělců, z nichž někteří se časem stali hvězdami
svého oboru. Josef Achrer je nepřehlédnutelnou
osobností výtvarného světa, proslul uměleckým
mapováním informací a dat, jež prostupují současný život a ovlivňují jej. Je držitelem Ceny
kritiky 2012 a má na svém kontě mnoho tuzemských i zahraničních výstav. V letošním roce
se například jeho díla podívají „za moře“, a to
rovnou do Washingtonu. Kromě malby se autor
zabývá fotogramy, na které maluje světlem. Jednu
takovou zdařilou světelnou zprávu nám věnoval
do aukce. Ve vaší sbírce by Josef neměl chybět!
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ÖZ L E M A K I N | Franz Kafka
kombinovaná technika; v. 15,5 × š. 25 × h. 12,5 cm; 2010–2022
loutka z nerealizovaného animovaného filmu
V online aukci najdete další dílo věnované umělkyní.

S její tvorbou jsme se seznámili na ART PRAGUE
a okamžitě jsme věděli, že máme před sebou výjimečnou umělkyni se zajímavým potenciálem.
Özlem pochází z Turecka, žije a tvoří v Praze.
Experimentuje s různými médii, aby prozkoumala souvislosti mezi fyzickou a duševní křehkostí,
smrtelností, individuálním a kolektivním neklidem. Pro svůj surrealistický humor čerpá inspiraci
ze současné politiky, dějin medicíny, muzeologické
praxe a kabinetů kuriozit. Její jméno je zabydlené
mezi renomovanými umělci, příkladem je nedávná výstava Tajemný kabinet profesora Beneše
v Museu Montanelli. Čím ještě umí Özlem potěšit,
se podívejte zde: www.ProjektSance.cz/akin
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H A NA AU E ROVÁ | Alegorie mysli
akryl na plátně; 105 × 109 cm; v rámu; 2021

„Umění je pro mě vášnivá cesta k objevování
a vyjádření realit, které vidíme pouze skrze duši,“
říká Hanka Auerová. Při studiu na střední škole
v USA žila v rodině malířky, což ji pevněji přivedlo k vlastní tvorbě. Maluje portréty, zahrady plné
květin, vypráví příběhy, které i zručně animuje.
K dovednostem jí lze přičíst i tvůrčí psaní. Autorčin jedinečný ženský styl plný humoru, skrytých
symbolů a originálních vzorů má úspěch po celém
světě. Bývá vítanou účastnicí ArtExpo v New Yorku, v roce 2015 vyhrála startupovou cenu Můj první
milion, její akryly mají kupce od Austrálie i Japonska přes Izrael, země EU a Velkou Británii až po
USA. Doporučujeme: www.ProjektSance.cz/auerova
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PAV E L BA X A | bez názvu
do formy tavené sklo, měď; 36 × 33 cm; 2020

Pavel Baxa je velmi respektovaný umělec, který
má svá díla v mnoha zemích světa. Jeho tvorba má
široký záběr – od šperků přes interiéry až k realizacím v exteriérech. V současné době se převážně
věnuje tavené skleněné plastice v kombinaci kovu
a drahých kamenů. K tomu autor dodává: „Již od
pravěku jsou kameny součástí magie. Jsou symboly
naší sounáležitosti s touto planetou. Kámen, jeho
struktury, barevnost, energie, to vše je jedinečné,
nenapodobitelné a kombinace těchto materiálů je
vzrušující.“ Podílel se například na rekonstrukci
Obecního domu v Praze a se sklářem Vlastimilem
Beránkem se společnými díly zúčastnili výstavy
EXPO v Dubaji.
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ROBE RT Č E R NOH L ÁV E K | Galaxie
digitální fotografie na rubové straně plexi; 100 × 100 cm; v rámu; 2018

Když vás focení baví a jste v tom odborník, je
to vidět. Důkazem je Robert Černohlávek, skvělý
fotograf „všeho“, který si nechává prostor i pro
osobní umělecká vyjádření. Je to poprvé, kdy
unikátní digitální tvorbu představuje v aukci a je
možné si ji koupit. O svém hledáčku, zaměřeném
tentokrát na b u b l i n y, říká: „Velmi dobrým příkladem jsou v současné době bubliny ekonomické,
které praskají stejně rychle jako u bublifuku.
V druhé rovině může fotografie sdělit i něco víc,
a proto jsem se pustil do zpracování dynamiky
a barvy bublin, kde se snažím ukázat, že svět kolem nás je plný barev a emocí, které nás nemusí
rozrušovat, ale naopak mohou uklidňovat.“
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K A R E L DE M E L | Soucítění
hlubotisk, kombinovaná technika; 49,5 × 67 cm; 2016
V online aukci najdete další dílo věnované umělcem.

Studoval nejprve na konzervatoři tubu, kontrabas
a pozoun. Než se následně dopracoval k přijetí na
VŠUP, bylo to na několikeré zkoušky. Vytrval, věděl, co chce, a stal se z něho fenomenální grafik,
brilantní kreslíř, malíř a ilustrátor. Tvorbu Karla
Demela dlouhodobě obdivujeme a uvědomujeme si, že se řadí mezi nejlepší české grafiky. Je
jedním z nejvýznamnějších představitelů imaginativního realismu sedmdesátých a osmdesátých
let. Je zastoupen v mnoha českých i zahraničních
sbírkách. Vedle mnoha dalších ocenění obdržel
v roce 2003 francouzský řád – rytíř Řádu umění
a literatury. Patří mezi vzácné umělce, kteří Projekt Šance podporují nejdéle.
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JA N DOS TÁ L | Trio života
roztáčená nerezová ocel; 90 × 97 cm; 2020

Tento oceňovaný výtvarník je „náš objev“. Objevili jsme ho jako Ameriku… ale až po Kolumbovi.
Prostě jsme o tom, že je Honza hvězda, nevěděli.
V jeho ateliéru v Olomouci (jedná se o obrovské tovární haly!) najdete vedle menších objektů
i monumentální sochařství pro veřejný prostor.
Na světové výstavě EXPO v Dubaji Honza zazářil
největší ručně tvarovanou nerezovou plastikou na
světě – Mrak propojený skrz celý pavilon s Pramenem. Je mu dvacet devět let a už je hotovým
mistrem svého oboru. Skvělý řemeslník s nevšední uměleckou invencí. Přesto je všechna sláva
teprve před ním. Kněžna Libuše by o něm mohla
prohlásit totéž co o Praze.
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BOH U M I L E L I Á Š jr. | Slza
tavené sklo, kámen; výška 42 cm, podstavec 26 × 20 cm; 2022

foto © Gabriel Urbánek

V online aukci najdete další dílo věnované umělcem.

Stát se Mistrem ve 42 letech je prostě fajn. Někdo
se umí narodit do správné rodiny. Bohumila zasvětil trpělivě a bez nucení do řemesla jeho otec,
přední osobnost výtvarné scény, malíř a velký
sklář. „Znal staré fígle, které se dnes nikde neučí,“
říká uznale o tátovi. Je multitalent políbený Pánem Bohem. Jako sochař díla realizuje v bronzu
či v jiných sochařských materiálech, malbu rád
uplatňuje v kombinovaných technikách a jako
sklář je už dnes Mistr, nezaměňujte s mistrem
sklenářem, to jeho táta neměl rád :-). Bohumil
Eliáš jr. má za sebou nesčetně výstav, sympozií
a je zastoupen v mnoha veřejných sbírkách u nás
i ve světě.
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BA R BOR A FAUSOVÁ | Dáma z rosy
litinová socha; výška 39 cm, podstavec 24 × 19 cm; 2016–2022
V online aukci najdete další dvě díla věnovaná umělkyní.

S Bárou spolupracujeme už velmi dlouho. Nepodporuje nás totiž pouze dary do aukce, ale pomáhá
nám, když potřebujeme i jinak využít její umění.
Naposledy navrhla pro pracovní terapii v Domě
Šance kartonové podložky k našim Knoflíkům pro
štěstí. Je to multitalent a zdá se, že na co sáhne,
to jí jde. Svým nadáním a skromností nás stále
překvapuje. Ve vývoji její tvorby vidíme, že stále překonává svoje hranice. Měli jsme štěstí, že
„kuličkovou dámu“ prý přestala mít ráda. Nám se
socha zdá výjimečná, tak jsme Báře s tou neláskou
moc rádi pomohli :-). Zároveň s jejím sebevědomím roste i velikost jejích soch. Tak se připravte…
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IVA FOLA | Český Krumlov
akryl na plátně; 75 × 100 cm; 2017

„Při první vlně koronaviru jsem začala šít své
vlastní autorské šaty. Moje tvorba je založená na
práci s chybou, reaguji na to, co je právě k dispozici, ať je to tah štětcem nebo kus látky. Nedělám
si dopředu žádné koncepty, k tvorbě přistupuji intuitivně s akcentem na přítomnost, na to, co je
právě tady a teď k dispozici. Ve své tvorbě zachycuji to, co bezprostředně zažívám. Má tvorba
je mým deníkem, zpracovávám to, co zažívám, ať
už v realitě či ve svém nitru. Baví mě zachycovat
každodennost v její různosti,“ říká o své tvorbě Iva
Fola, jak se umělecky pojmenovala. A my dodáváme, že si v tom jejím „deníčku“ rádi čteme.
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JAROMÍR GARGULÁK | Sen o rybě
kombinovaná technika; 55 × 44 cm; v rámu; 2021

Jaromír zasluhuje mnohem více popularity než
má, ale o tu lacinou nestojí. Jeho tvorba působí
silou myšlenek, estetickou noblesou, dokonalou
formou, ušlechtilým materiálem i zpracováním.
Je precizní řemeslník a sochař. Používá metodu
odlévání do ztraceného voskového modelu, kdy
z formy vzniká pouze jediný odlitek. Říká: „Někdy
mám pocit, že hnětením vosku pokračuji v usilovné činnosti včel. Sním o tom, že mě nakazily svou
pílí.“ Je zastoupen v galeriích v ČR a v mnoha
sbírkách v Kanadě, Japonsku, Švýcarsku a Norsku.
V roce 2001 byl vyznamenán cenou Masarykovy
akademie umění v Praze. Vstupte do jeho dílny na
www.projektsance.cz/gargulak
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TOMÁŠ HŘIVNÁČ | U země II
suchá jehla; 70 × 87 cm; 2021
V online aukci najdete další dílo věnované umělcem.

„Je poněkud nezařaditelný, je to solitér a důvěřuje
spíše svému citu a našeptávajícímu podvědomí než
povrchním a proměnlivým módním tendencím,“ řekl
o něm v roce 2008 historik umění, kurátor a recenzent Radan Wagner. Pro nás je Tomáš Hřivnáč
výtvarníkem světového formátu a významným
mistrem suché jehly. A nejsme sami. Autor je
v uměleckém světě ceněný grafik a kreslíř. Má na
kontě výjimečné množství úspěšných výstav a je
zastoupen v galeriích i v soukromých sbírkách
u nás, ale také například v Anglii, Francii, Belgii,
Německu, Rakousku, Japonsku, Austrálii a na Novém Zélandu.
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M AT YÁ Š C HOC HOL A | X-Rays Cocktail Edition
tyčové sklo, akrylátová pryskyřice; ø 30, v. 70 cm; 2018

Další „věčný“ mladík a další „náš objev“? Pravda je,
že Matyáše už dávno objevili jiní, my jsme ho jen
pravidelně vídali v prestižních žebříčcích nadějných
umělců, které stojí za to sledovat. V roce 2012 získal
Cenu Václava Chada a v roce 2016 se stal laureátem
Ceny Jindřicha Chalupeckého. Matyáš je nekonvenční a pro někoho může být těžko uchopitelný.
Koneckonců nazývá se „faraonem postmodernity“.
Svojí chameleonskou tvorbou vede diváka přes
volné šplíchance barvy i precizní skleněné objekty
k zamyšlení, k úsměvu a umí vzbudit úžas. Ač je při
svém věku na začátku tvorby, je nepřehlédnutelný.
Jde o velmi nadějnou osobnost výtvarného světa!
Seznamte se: www.ProjektSance.cz/chochola
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J. S. | Poněkud nemístné flirtování
kombinovaná technika, olej, inkoust, akryl; 80 × 100 cm; v liště; 2020

Osobitý český malíř a grafik o sobě říká, že se
chce užíváním iniciál odlišit od stejnojmenného
malíře z Police, s nímž jej pojí přátelství a tvorba,
ale máme dojem, že mu to přináší hlavně klid,
který má rád. POZOR! Podle nás jde o geniálního malíře. Když budete všímaví, najdete v jeho
obrazech parafráze na světově proslulé umělce
(Pollock, Kupka, Vasarely, Mondrian…) a také na
J. S. samotného, ty by si zasloužily samostatné
ztvárnění, ale asi zůstanou jen vtipnými miniaturami v jeho velkoformátových dílech. A ten klid?
Silně působí z autorovy tvorby spolu s poezií,
nadsázkou a humorem.
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V E RON I K A J E L E NOVÁ | Burleska – soubor exlibris
11 ks barevných litografií; různé rozměry v orig. obálce 10,5 × 17,5 cm; 2020–2021

Paní Veroniku jsme poznali jako manželku „našeho“ Oldřicha Jelena a časem nám bylo jasné, že
spolu tvoří velmi silnou dvojici. Díky paní Veronice získává mistr čas a prostor na svou skvělou
práci, neboť ona je mu pravou rukou a tvůrcem
zázemí. Je zajímavé sledovat, jak se paní Veronika ve své roli našla, protože sama je také skvělá
výtvarnice, a to dokonce neméně než její manžel.
Jako akademická malířka a restaurátorka bravurně ovládá štětec, plátno i techniku starých mistrů,
až nám z její práce přechází zrak. Do letošní aukce
nám věnovala krásné litografie, ale sníme o jejím
oleji na plátně. Snad si tyto řádky přečte ;-).
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OL DŘ IC H J E L E N | Tvář světa
14barevná litografie; 109 × 87 cm; v kovově lesklém rámu pod muzeálním sklem; 2017
V online aukci najdete další dvě díla věnovaná umělcem.

Zlé jazyky tvrdí, že tohoto umělce neměli na AVU
rádi. My se tomu nedivíme, protože jeho talent
je nevšední a projevil se určitě už při studiu, kdy
se nenechal „ohýbat“. Mistrovství Oldřicha Jelena
sledujeme řadu let a svými dokonalými litografiemi nám bere dech, a nejen nám. Má sběratele
po celém světě. Jím ilustrované Příběhy skřítků
Leprikónů předal Baracku Obamovi irský premiér
Cowen jako dárek pro jeho dcery. Autor dává
přednost poctivé technice tisku z kamene, a protože má obrovské nároky na kvalitu, spolupracuje
s tiskařským „guru“ Petrem Korbelářem. Záznam
vzniku aukční čtrnáctibarevné litografie běží na
www.ProjektSance.cz/jelen
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BORIS JIRKŮ | Manoir de Langourian
kombinovaná technika; 58 × 72 cm; 2012

Kariérní přemet, kdy se stal pan profesor z uklízeče rektorem UMPRUM, máme prostě rádi. Boris
Jirků je bytost. Akademický malíř, kreslíř, ilu
strátor, grafik a sochař. Škoda, že jeho sochařství
není běžně vidět, je unikátní. Součástí jeho tvorby plné barev a energie jsou ikonické ilustrace,
podmanivé portréty, figurální tematika a obrazy
inspirované malířovou cestovatelskou vášní. Těší
se trvalému zájmu mnoha sběratelů a milovníků
umění. Stejně jak je velký duchem a postavou, má
i velké srdce – podporuje Projekt Šance dlouhé
roky, a těší nás, že spolu s námi miluje hudbu
Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers.
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FRANTIŠEK JUNGVIRT | Felicity
skleněná váza – první ze série; 23 × 11 cm; 2021

foto © Michal Kertész

Jen málokdy představujeme v naší aukci práce
studentů. Přece jen umění i umělci potřebují svůj
čas, aby dozráli a v procesu tvorby se našli. Když
jste ale talent a vaším profesorem je například
Rony Plesl… mnohé to mění. František Jungvirt
je nejmladším umělcem letošní aukce (25 let), ale
spolehněte se na náš šestý smysl pro umělce, kteří
teprve dojdou slávy. Je pravda, že když o Františkově práci psali v UniCredit Art Bulletin a když
teď má klienty v Singapuru, na Slovensku, ve
Švýcarsku, v Paříži, Itálii, Francii i ve Spojených
státech, tak už se „trošku“ o něm ví. Mnohem
víc je ale ještě před ním… Pojďte jej spolu s námi
objevit i vy.
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J I T K A K A M E NCOVÁ SK U H R AVÁ | Drops
hutní plastika s broušenou strukturou; v. 13,5 × š. 57 × h. 13 cm; 2009

Bylo to asi první NE, které šejk Muhammad v životě slyšel. Jitka Kamencová Skuhravá se svými
kolegy odmítla nabídku na realizaci ve Spojených
arabských emirátech. Obratem ale vytvořila protinávrh, a výsledkem je plastika Water pro stanici
dubajského metra BurJuman, které obyvatelé přezdívají Medúza. Obdobný výrazný úspěch má
po světě více než tisíc jejích světelných plastik
do různé reprezentační architektury. Jak už to
bývá, ač je paní Jitka slavná a oceňovaná, přesto
každoročně podporuje naši aukci, a to s tichou,
neokázalou noblesou. Od roku 2014 realizuje svůj
skleněný a světelný design převážně v rámci studia Jitka Skuhrava Glass.
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MARIAN KAY | diptych: Loyalty & Betrayal
olej na plátně; oba obrazy 80 × 80 cm; 2022
V online aukci najdete další dílo věnované umělcem.

Postgraduálně vystudovaný ekonom a doktor filozofie. Výtvarné tvorbě se věnuje od 80. let, kdy si
za svůj typický projev zvolil minimalismus, jímž
dává výrazům, vztahům a emocím vizuální podobu; tím spojuje prostor obou svých uměleckých
vášní – slova a obrazu – a na divákovi ponechává jejich rozklíčování. Zatímco Marian využívá
subtilní prostředky – tři barvy a tři tvary, rozsah
jeho námětů je pestrý – od psychologie, filozofie,
sociologie přes ekonomii a politologii až po environmentalistiku. Vzestup, který jsme Marianovi
kdysi předpověděli, se i k naší radosti naplňuje
dokonale; jeho díla mívají v aukci iniciační příhoz
jako první.

foto © Marian Kay
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IVAN KOMÁREK | Kytka č. 126
kombinovaná technika na plátně; 50 × 70 cm; 2021

Ivan Komárek je svůj. Nenabízí kompromis. Buď
jeho tvorbu nesnášíte, nebo ji musíte milovat.
Letos přečetl naše myšlenky a hned při prvním
hovoru nám je splnil a pro aukci sáhl do rozsáhlé série kytek. Kdysi mu celníci prohlíželi obsah
beden a pozastavili se, že vlastně našli svoje dětské práce ze školky. Tedy, neměli úplně pravdu,
„školkové dělání“ uchopil Ivan mistrovskou rukou,
a my i po letech vzpomínáme na výstavu v Galerii
Vltavín a chceme ji domů. Teď jedno z děl můžete
mít doma vy. Stačí kliknout… možná párkrát :-).
Ivan Komárek je zastoupen svými různorodými
díly v mnoha galeriích, včetně Národní galerie
v Praze a jeho četné realizace jsou fascinující.
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JAN SKORKA LAUKO | Love Song
olej na plátně; 80 × 80 cm; 2016
V online aukci najdete další tři díla věnovaná umělcem.

Zřejmě nejosobitější a nejpotetovanější umělec
naší aukce. Těžko jej zařadit, včetně jeho výtvarného projevu. Jak sám říká: „Podstatou mých obrazů
je prostá radost z tvorby. Já ani tolik nemaluju,
spíš vyprávím, a každý můj obraz je skrytým příběhem. Jsem spíš takový outsider.“ To samozřejmě
není pravda. Honza má za sebou v Čechách i ve
světě množství výstav, jeho plátna i grafiky mají
u dražitelů velký úspěch, a pozorovat lze i zvyšující se zájem sběratelů, galerií i široké veřejnosti.
Nepochybujeme o tom, že to letošní aukce potvrdí.
Pro tu další už máme vybráno dílo s názvem Pan
starosta kárá nepřizpůsobivé občany. Tak se těšte!
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LUCIE MÖSR | Mechárium (terrigema)
bioaktivní rostlinné terárium; ø 20, v. 25 cm; 2022
V online aukci najdete obraz věnovaný umělkyní.

ilustrační foto je z května 2022

Myslíte si, že výtvarné umění musí být jen litografie, grafiky, akvarely, oleje, malby akrylem,
koláže, fotografie, plastiky, sochy, keramika,
šperky…? S Lucií Mösr se vás letos pokusíme přesvědčit, že uměním může být i bioaktivní rostlinné
terárium neboli mechárium. Pro ty, kteří se pěstování rostlin bojí, doplňujeme, že domácí skleníček
s uzavřeným ekosystémem nepotřebuje pravidelnou zálivku a větrání si vyžádá pouze tehdy, když
se na více dnů objeví tropické teploty. Rostlinky budou samozřejmě růst (umělecky a pomalu)
a občas je vhodné je zastřihnout nebo odstranit
nevzhledný lísteček. Toto terárium zaručeně neobsahuje žádná zvířátka :-).
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IVAN ANGELOV PANOV | Hrnek s klikou 1
keramika a mosaz; ø 10,5, v. 9 cm; 2022
V online aukci najdete další hrnek s klikou věnovaný umělcem
a zároveň je v aukční nabídce kachel Město od Ivanovy manželky, umělkyně Any Panovy Vasić.

Můžete umění milovat? Musíte! Alespoň to, co
vytváří v Bulharsku narozený umělec Ivan Angelov Panov, na vás tak prostě bude působit. Ivan
nestíhá… má mnoho zakázek a zájemců, tak jsme
rádi, když dílo do letošní aukce stihl vytvořit. Říkali jsme mu, že v jeho podání budeme rádi i za
hrníček, vzal to jako nápovědu, a teď nám můžete
utrhnout ruce. Jak recykluje staré mosazné kliky
nebo držadla k novému užití, to je na medaili za
nápad a důvtip. Patří k umělcům s mnoha talenty
a mohl by se věnovat tvorbě, která by mu přinesla
víc peněz i slávy, ale to by pak nebyl Ivan Angelov
Panov. Jeho baví, co dělá, a nebude to měnit. Díky
Bohu :-)!
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MARTIN PATŘIČNÝ | Břehy, prameny
(Voda se ukryla pod ticho břehů... Ondřej Fibich)
dřevěný obraz-reliéf, javor a mořený jírovec; 60 × 50 cm; 2019

Tady to voní… zkuste si představit. Dřevem. Martin Patřičný je původní profesí řezbář. Dřevem žije,
dřevo miluje, hluboce o něm přemýšlí a nebojí se
o své podrobné znalosti podělit třeba ve 26 dílech
seriálu vysílaném v letech 2008–2011 Českou televizí. Přivedl na svět „dřevěné obrazy“, skládá je
ze dřeva různých druhů stromů a dává jim rozličnou povrchovou úpravu. Jak to u dobrých nápadů
bývá, hned se našli plagiátoři, kteří si mysleli, že
sestaví pár dřívek a bude to, ale nebylo. Dřevěné skladby, mozaiky a koláže Martina Patřičného
jste mohli vidět v Rudolfinu, v Lichtenštejnském
paláci, v Obecním domě anebo v Národním muzeu v Praze.
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I ng. PAV E L PAV E L | Moai z ostrova Rapa Nui - velká
replika sochy z Velikonočního ostrova
železobeton; socha moai 450 kg, klobouk pukao 50 kg, v. 211 cm; 2022
Převoz sochy ze Strakonic a odborná instalace na vlastní náklady vydražitele.
V online aukci najdete další sochu moai – malou.

Sochy moai, klobouky pukao, Velikonoční ostrov,
mořeplavec Thor Heyerdahl… to jsou atributy příběhu Ing. Pavla Pavla, který v osmdesátých letech
minulého století „rozchodil“ záhadné sochy na
ostrově Rapa Nui v Polynésii. Byla z toho světová senzace. Vášeň pro tyto sochy přivedla Pavla
Pavla k tvorbě replik z betonu – těžko popsat,
co svým hleděním vytvářejí. Je v tom energie, je
v tom síla… a navíc jisté tajemství, které si nesou
i sochy na Velikonočním ostrově. 13. ledna 2022
udělil chilský prezident Gabriel Boric panu Pavlovi státní vyznamenání – Řád Bernarda O’Higginse
III. třídy za neúnavnou propagaci kultury Velikonočního ostrova.
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PAT R I K H Á BL | Zlatočerné hory
olej na kartonu; 129 × 536 cm, dílo je určené k zavěšení i na výšku; 2013
svitek ve schránce pod muzeálním sklem

Přísaháme, že jsme Patrika Hábla objevili těsně předtím,
než se stal opravdovou superstar. První dílo nám věnoval
do aukce v roce 2018, tedy ještě dříve, než se o jeho tvorbu začaly zajímat světově proslulé aukční domy Sotheby’s
a Christie’s. Pokud se daný umělec objeví v těchto renomovaných aukčních síních, přinese to vždy rychlý nárůst tržní
hodnoty jeho děl. Patrik je jediným žijícím českým umělcem, jehož tvorba se objevila v obou slavných aukčních
domech. Možná jste příznivé ceny tohoto autora „prošvihli“, tak ať se vám to nestane s těmi současnými. Jednoho
dražitele jsme dokonce k nákupu díla v roce 2019 museli
popostrčit, a dnes si mne ruce :-).
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Patrik si myslel, že do letošní aukce
vybereme některou z jeho dekonstrukcí. Patrně byl připraven nám
některou věnovat, ale převezli jsme
ho a vybírali dílo z těch jeho úplně
abstraktních. Jejich duchovní přesah nás totiž fascinuje. Pak skoro
převezl on nás, když jsme se každým výběrem netrefili – obraz byl
zrovna prodaný či na výstavě buď
v Asii, nebo v Americe. Jak vidíte,
nakonec to dopadlo skvěle a v aukci
můžeme nabídnout, zvláště pro sběratele, autorovo typické mistrovské
dílo. Kvůli jeho rozměrům je uložené
ve svitku, pro který jsme vytvořili
bezpečnou schránku. V letošním
říjnovém čísle časopisu Forbes je
s Patrikem obsažný rozhovor, uvádíme jej i na našich stránkách.

foto © Petr Adámek, 2022

Forbes, rozhovor: www.ProjektSance.cz/habl
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MUDr. Milena Černá

* 24. 4. 1942
† 15. 9. 2021
v úctě děkujeme
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László
touto etiketou
etiketous žije
žije aa etiketou
pomáhá.žije
Nepřizpůsobivý
jako
jeho ssklienti.
László
touto
a pomáhá. Nepřizpůs
Stejně
klienti.
László
touto
pomáhá.
Nepřizpůsobivý
léčí
nepřizpůsobivé.
László
je
značka,
László
je
originál.
A
jeho
klienti
jej
milují.
léčí nepřizpůsobivé.
László
je je
značka,
László
je originál.
A milují.
jeho
klienti jej m
léčí nepřizpůsobivé.
László je značka,
László
originál.
A jeho
klienti jej
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srpna
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V
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MUDr. Milena
Milena MUDr.
Černá, Milena Černá,
MUDr.
Černá,
Výbor dobré
dobré vůle
vůle
Nadace
Olgy–Havlové,
Havlové,
Výbor
dobré vůle
Nadace Olgy Hav
Výbor
–– Nadace
Olgy
předsedkyně
správní
rady
předsedkyně
správní
rady|33
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Proč
jste
se
rozhodly
podpořit
Projekt
Šance?
Proč jste
jste se
se rozhodly
rozhodly podpořit
podpořit Projekt
Projekt Šance?
Šance?
Proč
Marta Kubišová, PATRONKA Domu Šance:

Marta Kubišová, PATRONKA Domu Šance:
Marta
Kubišová,
PATRONKAžeDomu
Šance: lidé, kteří se z růzPřipadá
Připadá mi
mi bohužel
bohužel normální,
normální, že existují
existují mladí
mladí lidé, kteří se z růzPřipadá
mi bohužel
normální,
že existují
mladí lidé, kteří
se z různých
důvodů
ocitnou
na
periferii
lidské
ných důvodů ocitnou na periferii lidské společnosti.
společnosti. Připadá
Připadá mi
mi
ných důvodů
ocitnou naže
periferii
lidské
společnosti.
Připadá
mi
ovšem
stejně
normální,
se
někdo
snaží
těmto
lidem
ovšem stejně normální, že se někdo snaží těmto lidem pomoci.
pomoci.
ovšem
stejněbyli
normální,
že se někdo
snaží těmto
lidem
pomoci.
Kéž
bychom
občas
citlivější
k
problémům
našeho
okolí…
Kéž bychom byli občas citlivější k problémům našeho okolí…
Kéž bychom byli občas citlivější k problémům našeho okolí…
Táňa
Táňa Fischerová,
Fischerová, PATRONKA
PATRONKA Domu
Domu Šance:
Šance:
Táňa
Fischerová,
PATRONKA
Domu Šance:
Protože
o
tuto
skupinu
se
nikdo
Protože o tuto skupinu se nikdo nestará,
nestará, je
je pořád
pořád mimo
mimo zájem
zájem
Protože
o tuto skupinu
sepostižené
nikdo nestará,
je pořád mimo
zájem
celé
veřejnosti.
V
péči
o
a
handicapované
celé veřejnosti. V péči o postižené a handicapované děti
děti jsme
jsme
celé veřejnosti.
V péči že
o postižené
asehandicapované
děti jsme
pokročili,
ale
myslím,
je
na
čase
podívat
i
do
těchto
pokročili, ale myslím, že je na čase se podívat i do těchto ododpokročili,
ale myslím, že je na čase se podívat i do těchto odlehlých
lehlých míst.
míst.
lehlých míst.
Marie
Marie Rott
Rott rová,
rová, PATRONKA
PATRONKA Domu
Domu Šance:
Šance:
Marie
Rott rová,
PATRONKA
Domu Šance: sdružení PROJEKT
Byla
jsem
požádána
zástupci
Byla jsem požádána zástupci občanského
občanského sdružení PROJEKT
Byla jsem
požádána
zástupci občanského
sdružení PROJEKT
ŠANCE,
ŠANCE, abych
abych se
se stala
stala patronkou
patronkou Domu
Domu ŠANCE.
ŠANCE. Když
Když jsem
jsem vše
vše
ŠANCE, abycha se
stala patronkou
Domu
ŠANCE.
Kdyžokamžitě
jsem vše
prostudovala
zjistila,
o
co
se
přesně
jedná
a
co
dělají,
prostudovala a zjistila, o co se přesně jedná a co dělají, okamžitě
prostudovala
a zjistila, o podpořit.
co se přesně jedná to
a co dělají,
okamžitě
jsem
jsem se
se rozhodla
rozhodla projekt
projekt podpořit. Považuji
Považuji to za
za velmi
velmi potřebné
potřebné
se rozhodla projekt
podpořit.
Považuji
to za velmi potřebné
ajsem
a záslužné,
záslužné, protože
protože „děti
„děti na
na ulici“
ulici“ jsou
jsou skupinou,
skupinou, která
která nikoho
nikoho
a záslužné,
protože „děti
na ulici“ jsou skupinou, která nikoho
moc
moc nezajímá
nezajímá aa která
která potřebuje
potřebuje pomoc.
pomoc.
moc nezajímá a která potřebuje pomoc.

Naše
poraněná mláďata
Naše
Naše poraněná
poraněná mláďata
mláďata

Před časem,
časem, když
když jsem
jsem působil
působil jako
jako vedouvedouPřed
Před
časem, když
jsem působil
jako fakulty
vedoucí Uměleckého
Uměleckého
provozu
Hudební
cí
provozu
Hudební
fakulty
cí
Uměleckého
Hudebnípřípravu
fakulty
AMU,
kde jsem
jsemprovozu
měl na
na starosti
starosti
AMU,
kde
měl
přípravu
AMU,
kde jsem
měl veřejné
na starosti
přípravu
a
organizaci
veškeré
aktivity
škoa organizaci veškeré veřejné aktivity škoaly,organizaci
veškeré
veřejné aktivity
škojsem potkal
potkal
představitele
občanského
ly, jsem
představitele
občanského
ly,
jsem potkal
představitele
občanského
sdružení,
které se
se
stará o
o naše
naše
poraněná
sdružení,
které
stará
poraněná
sdružení,
které ve
se strašných
stará o naše
poraněná
mláďata,
žijící
podmínkách,
mláďata, žijící ve strašných podmínkách,
mláďata,
žijící
ve strašných
podmínkách,
doslova na
na
okraji
společnosti.
Uvědomil
doslova
okraji
společnosti.
Uvědomil
doslova
na mlčky
okraji chodím
společnosti.
Uvědomil
jsem
si,
jak
i
já
okolo
věcí,
jsem si, jak mlčky chodím i já okolo věcí,
si, jak
mlčky
chodím
já okolo
věcí,
které by
by mne
mne trápit
trápit měly,
měly, jak
jak jsem
jsem vlastně
vlastnějsem
naivní,
když
si myslím,
myslím,
že inějaké
nějaké
institukteré
naivní,
když
si
že
institukteré
by zajištění
mne trápit
měly,
jak jsem
vlastněpomoci.
naivní,Snažil
když si
myslím,
že vstříc
nějakétěm,
institucionální
může
těmto
chudákům
jsem
se vyjít
vyjít
kdo
cionální
zajištění může
těmto
chudákům
pomoci. Snažil
jsem
se
vstříc těm,
kdo
cionální
zajištění
můžepostižené
těmto chudákům
pomoci. Snažil
jsem
se vyjít
vstříc
těm, kdo
se
pokoušeli
seznámit
děti
a
mladistvé
i
s
jiným
světem,
než
ve
kterém
se
se pokoušeli seznámit postižené děti a mladistvé i s jiným světem, než ve kterém se
se
pokoušeli
seznámit ipostižené
děti
a mladistvé
i s jiným
ve kterém
se
ocitli
oni, samozřejmě
samozřejmě
za cenu,
cenu, že
že
naše
snaha nechat
nechat
na ně
něsvětem,
působit než
hudbu
divadlo
ocitli
oni,
i za
naše
snaha
na
působit
hudbu
aa divadlo
ocitli
oni,minout
samozřejmě
i za cenu,
že naše
snahaAsi
nechat
ně působit
hudbu však.
a divadlo
se může
může
účinkem.
Povedlo
se, přišli.
přišli.
byli na
zaskočeni,
neodešli
Obse
minout účinkem.
Povedlo
se,
Asi byli
zaskočeni,
neodešli
však. Obse
můžejsem
minout
účinkem.
Povedlo
se, přišli.
Asi bylinasazovat
zaskočeni,své
neodešli
však.
Obdivoval
a
obdivuji
práci
obětavců
neváhajících
zdraví,
mnohdy
divoval jsem a obdivuji práci obětavců neváhajících nasazovat své zdraví, mnohdy
divoval
obdivuji
práci obětavců
neváhajících
nasazovat
své zdraví,
mnohdy
bezpečíjsem
své aa svého
svého
nejbližšího
okolí, aby
aby
alespoň něco
něco
málo dali
dali
těm potřebným.
potřebným.
ii bezpečí
své
nejbližšího
okolí,
alespoň
málo
těm
iPostupně
bezpečí své
a měl
svého
nejbližšího
okolí,
aby
alespoň
něco málo
dali itěm
potřebným.
jsem
možnost
poznat
i
něco
z
toho,
co
skutečně
dělají,
hloubku
celého
Postupně jsem měl možnost poznat i něco z toho, co skutečně dělají, i hloubku celého
Postupně
poznat i něco
z toho,trápit
co skutečně
dělají, isehloubku
celého
problému,jsem
jenžměl
by možnost
naši bohorovnou
bohorovnou
společnost
měl. Jestliže
Jestliže
dnes naskýtá
naskýtá
problému,
jenž
by
naši
společnost
trápit měl.
se dnes
problému,
by další
naši krok
bohorovnou
společnost
měl. pocit
Jestliže
se dnes
naskýtá
eventualitajenž
udělat
pro vylepšení
vylepšení
protrápit
pozitivní
oněch
nešťastníků,
eventualita
udělat
další krok
pro
aa pro
pozitivní
pocit oněch
nešťastníků,
eventualita
udělat
další krokpřipojuji
pro vylepšení
a prosrdce
pozitivní
pocitdoporučením
oněch nešťastníků,
že
nejsou
zcela
„odepsáni“,
se
z
celého
se
svým
prože nejsou zcela „odepsáni“, připojuji se z celého srdce se svým doporučením aa prože
nejsou
„odepsáni“,
připojuji
se z celého
srdce
se svým se
doporučením
prosím,
aby se
sezcela
k žádosti
žádosti
občanského
sdružení
přihlédlo
pomohlo
mu. Zdá
Zdá se
se ami,
mi,
že
sím,
aby
k
občanského
sdružení
přihlédlo
aa pomohlo
se mu.
že
sím,
aby
se k správnou
žádosti občanského
sdružení
přihlédlo
a pomohlo
se mu. Zdá
sekdo
mi, že
naší
jedinou
cestou
je
cesta
prevence
a
dodávání
sebedůvěry
těm,
se
naší jedinou správnou cestou je cesta prevence a dodávání sebedůvěry těm, kdo se
naší
jedinou
správnou
cestou
je cesta prevence
a dodávání sebedůvěry těm, kdo se
bez
ní
zmítají
jako
všichni
jim
podobní
ztroskotanci.
bez ní zmítají jako všichni jim podobní ztroskotanci.
bez ní zmítají jako všichni jim podobní ztroskotanci.
Prof. Václav
Václav Riedlbauch
Riedlbauch
Prof.
Prof. Václav Riedlbauch
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Vážená paní, vážený pane, bez lidí dobré vůle se srdVážená
paní,
váženýnedokázapane, bez lidí dobré vůle se srdcem
cem na správném místě
bychom
pomáhat
na
správném
místě
bychom
pomáhat nedokázali. Jen díky
li. Jen díky Vám, kteří máte vnímavou duši a nejste
Vám,
kteří
máte
vnímavou
duši
lhostejní k osudům druhých, můžeme my v Projektua nejste lhostejní k osudům
druhých,
můžeme
my vlet.
Projektu Šance pomáhat a snažíŠance pomáhat a snažíme
se o to
přes dvacet
me se o to přes dvacet let.
Počet „dětí ulice“ je obrazem sociálního stavu spoPočetse„dětí
je obrazem
lečnosti. Každým rokem
takéulice“
vůči těm,
kdo ne-sociálního stavu společnosti.
Každým
rokem
se
také
vůči těm, kdo nemají rodinné
mají rodinné zázemí a žijí doslova v bídě na okrazázemí
a
žijí
doslova
v
bídě
na okraji společnosti, zvyšuji společnosti, zvyšuje represe. Vyhánějí je z míst,
je
represe.
Vyhánějí
je
z
míst,
kde by je mohl běžný občan
kde by je mohl běžný občan vidět, a jsou hnáni
vidět,
a
jsou
hnáni
až
za
horizont
naší společnosti. Často
až za horizont naší společnosti. Často žijí v kanážijí
v
kanálech,
v
křoví,
všude
tam,
kde je nelze hned spalech, v křoví, všude tam, kde je nelze hned spatřit.
třit.
Před
lety
tahle
mládež
vytvářela
v podstatě rodiny.
Před lety tahle mládež vytvářela v podstatě rodiny.
Každý
z
nich
věděl,
že
dlouho
na
ulici
žít
nechce.
Každý z nich věděl, že dlouho na ulici žít nechce.
Věřte,Věřte,
děláme
pro něpro
vše,něcovše,
můžeme
a umíme,
ale není
jednoduché.
Minulost,
špatděláme
co můžeme
a umíme,
aletonení
to jednoduché.
Minuné vkročení
do
života
nelze
smazat,
zapomenout.
Pro
„děti
ulice“
je
minulost
těžký
lost, špatné vkročení do života nelze smazat, zapomenout. Pro „děti ulice“ je
kříž, který
jim PROJEKT
pomáhá
nést!ŠANCE pomáhá nést!
minulost
těžký kříž,ŠANCE
který jim
PROJEKT
Nepatříme
mezi mezi
organizace,
kterékteré
ve své,
ač chvályhodné
snaze
podporují
zaběhlý
Nepatříme
organizace,
ve své,
ač chvályhodné
snaze,
podporují
zasystém
jednorázové
pomoci,
čímž
utvrzují
svoje
klienty
v
tom,
že
roli
„potřebných“
běhlý systém jednorázové pomoci, čímž utvrzují svoje klienty v tom, že roli
mají možnost
přijmout
alepřijmout
o pomocnavždy,
budou muset
společnost
žádat
až do
konce
„potřebných“
majínavždy,
možnost
ale o pomoc
budou
muset
společsvéhonost
života.
žádat až do konce svého života.
Naopak.
Snažíme
se klientům
pomoci,
aby se postavili
na vlastní
Těm,
kteří
mají
Naopak.
Snažíme
se klientům
pomoci,
aby se postavili
na nohy.
vlastní
nohy.
Těm,
zájemkteří
změnit
svůj
život,
nejprve
v
našem
Domě
Šance
nabídneme
jednoduchou
prámají zájem změnit svůj život, nejprve v našem Domě Šance nabídneme
ci, přijednoduchou
níž je učíme práci,
sociálním
a
pracovním
návykům.
Později
takto
připravení
klienti
při níž je učíme sociálním a pracovním návykům. Později
pokračují
především
v hotelech Hilton, spředevším
nimiž dlouhodobě
taktobrigádou/zaměstnáním
připravení klienti pokračují
brigádou/zaměstnáním
v hotespolupracujeme
a
kde
se
s
naší
pomocí
snaží
trvale
změnit
svůj
život.
lech Hilton, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme a kde se s naší pomocí snaží

trvale změnit svůj život.
Děkuji Vám, že spolu s námi pomáháte těm, kteří se bez pomoci zmítají jako všichni
jim podobní
ztroskotanci,
to poeticky
napsal
o klientech
Děkuji Vám,
že spolujak
s námi
pomáháte
těm,prof.
kteříVáclav
se bezRiedlbauch
pomoci zmítají
jako
Projektu
Šance.
všichni jim podobní ztroskotanci, jak to poeticky napsal o klientech Projektu
Šance prof. Václav Riedlbauch, bývalý ministr kultury ČR.
Děkuji Vám.
Děkuji Vám.

László Sümegh
předseda
| PROJEKT ŠANCE

Lucie
Lucie vyrůstala v neúplné rodině… Nejhorší zážitek pro Lucii byly bezesné
noci na hlavním nádraží v Praze. Už už to vypadalo, že „hlavák“ se pro ni stane
trvalým domovem. Nestalo se tak. Dům Šance a pracovní terapie se pro Lucku
staly osudovou cestou z „ulice“. Lucii se v hotelu Hilton Prague moc líbí a je
tam oblíbená. Je jen na ní, aby tomu tak bylo i nadále…
PROJEKT ŠANCE |

K L I E N T PROJ E K T U ŠA NC E

M A RT I N VÁ R A DI | deset snímků v aukci
fotografie, digitální tisk; 40 × 30, 30 × 40, 30 × 20 cm; 2022

Štěstí

Plamínky

Před bouří…

Mýdlová růže
Žonglér

Motýlí sosání

Kytička žlutička

Šiška

Loď v bouři

Svíčka & šneček

„Mám tady kamaráda, koukněte se, László!“ Na
podzim se nám zjevil ve dveřích Martin, přišel do
pracovní terapie v Domě Šance, objímal svůj batůžek s plyšovým medvídkem IINOU a šťastně se
usmíval. Už je to více let, co se snaží s naší podporou v Projektu Šance na sobě pracovat, ale má
svou hlavu. Často sám sobě nerozumí – proč je
tak zranitelný. Není to s ním občas lehké. Všude
hledá vysněnou rodinu, kterou nikdy nepoznal.
Jeho touha, ve své opuštěnosti někam patřit, promlouvá i z jeho citlivých snímků. S naší podporou
se v arteterapii věnuje fotografování důsledněji,
má velkou šanci v životě uspět. Jeho snímky vám
nabízíme jako součást letošní aukce.
| PROJEKT ŠANCE

VIKTOR PIVOVAROV | Červen-červen
sítotisk; 70 × 50 cm; 2020

Viktor Pivovarov je hodnota! Jeho díla jsou ve
významných světových sbírkách, v Tate Gallery
v Londýně, Centre Pompidou v Paříži i v Národní galerii v Praze. Kombinuje snad všechny druhy
uměleckých technik, včetně fotografie a k
oláže.
Před předáním letošního daru jsme mohli pár
minut tiše pozorovat, jak od plátna, které zrovna tvořil, soustředěně odstupuje a zpět k němu
přistupuje. Vznikající dílo nás pak v ateliéru překvapilo. Zírali jsme hlavně na několik podob bílé,
na autorské sudoku. Máme radost, že se rozhodl
podporovat činnost Projektu Šance. Oslovily ho
příběhy „dětí ulice“ a přiložil – v jeho případě –
štětec pro dobrou věc.
38|

FRANTIŠEK PON | Tři kočky na procházce...
tempera, plátno na lepence; 58 × 72 cm; 1998

Velmi svérázný manželský pár se „skrývá“ pod
uměleckým pseudonymem František PON. Jejich
malované kočky, často ve společnosti autoportrétů obou, zaujmou od první chvíle. Manželé
se jmenují Jitka Baliharová a Oldřich Přibík. Jejich spolupráce je časem natolik propojila, že už
se nedá rozlišit, kterého z nich je nápad, obrázek
nebo text, protože v jedné chvíli společně malují, dělají litografie a i píší. Jitka je specialistkou
na jemné detaily a Oldřich zastává „hrubší práci“.
Jsou odborníci i na kočky živé, při návštěvě nás
přišly dvě zkontrolovat. Heriet z bezpečí a Viktorie si vlezla rovnou na stůl. Kočková tvorba vás
určitě uhrane.
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JA ROSL AV PROŠE K | Vlny

foto © Crystal Caviar s.r.o.

broušené tavené sklo; v. 29 × š. 25 × h. 12,5 cm; 2022

Skrytý talent českého sklářského umění! Jaroslav
bravurně ovládl technologii starých mistrů a díky
silnému zázemí sklárny Crystal Caviar je schopen
vytvořit snad cokoliv. Na začátku své umělecké
dráhy měl možnost učit se základům v ateliérech
Vlastimila Beránka, Pavla Baxy a Jana Frydrycha,
jejichž vlivu na svoji práci si cení. Inspiracemi
pro jeho sochy jsou příroda, moře, jachting a také
věci používané k běžné spotřebě. Jaroslav využívá při tvorbě svých plastik tavení ve formě,
broušení a ryteckou práci. V Čechách si své jméno
sice úspěšně, ale zatím vytváří, zato jeho hodnotné skulptury jsou už součástí domovů šejků ve
Spojených arabských emirátech.
40|

TOMÁŠ PROCHÁZKA | náhrdelník
stříbro, přírodní kameny; 8 × 3 cm; 2020

Šperkař, který je stále na vzestupu. Od roku 1997
pravidelně vystavuje na samostatných i společných
výstavách. Věnuje se převážně tvorbě autorských
šperků a artefaktů z drahých kovů a kamenů technikou lití do ztraceného vosku. Tomáš Procházka
vychází z principu prostoru, který chce být vědomě
uchopen a poznán. Šperky v jeho podání jsou dokonale technicky zpracované, často inspirované
dnešním industriálním světem, přesto jsou citlivě
propojené s říší bytostí, které nejsou z tohoto světa. Vše je podpořeno řemeslnou zručností a letitou
zkušeností. Jeho šperky jsou zastoupeny v mnoha
galeriích a našly zřetelnou oblibu jak v Evropě, tak
i v zámoří.
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MICHAEL RITTSTEIN | Vzhůru
akvarel, tužka; 34,5 × 25 cm; 2015
V online aukci najdete další dvě díla věnovaná umělcem.

Jestli někdo navazuje na přístup Olbrama Zoubka,
který se vždy živě zajímal o osudy klientů Projektu Šance, pak je to Michael Rittstein. Podporuje
nás už mnoho let. Stala se nám s ním jistá nepříjemnost. Dar do aukce nám nechal ve vrátnici
AVU, a když jsme pak od něho telefonicky zjišťovali název díla, už nevěděl, o kterou litografii
jde. Při našem popisu se dozvěděl něco o červené,
modré a bílé, víc jsme opravdu neviděli. Napětí
trochu houstlo, až z Michaela vypadlo: „Jsou to
Krávy na zastávce!“ A překvapeně jsme ty krávy
i zastávku jako na povel uviděli. Říkat o něm, že
je výrazný, jedinečný, osobitý, je zbytečné, protože se to ví a hodnota jeho tvorby stále roste…
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KATEŘINA SIDONOVÁ | Zlatonoši
tuš, anilinka na papíře; 40 × 29,5 cm; 2021
V online aukci najdete další dvě díla věnovaná umělkyní.

Trochu nestíháme, a tak jsme si neověřili, že
paní Kateřina je dcerou Karola Sidona, vrchního
zemského rabína. Nesměle jsme se při návštěvě
zeptali, zda mají něco společného, a chvíli jsme se
cítili trapně, než se tomu s pochopením zasmála.
Je překladatelka, spisovatelka, blogerka, speciální pedagožka a v neposlední řadě výtvarnice. Její
tvorba podněcuje k opakovanému a podrobnému prohlížení, je specifická, neobvyklá, poutavá
a často i mystická. Jeden náš podporovatel dokonce vidí v jejím díle aboridžinskou tematiku. Postoj
Kateřiny k sociální problematice je shodný s naším, asi proto ji činnost Projektu Šance oslovuje.
Je to vzájemné.
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E L A SM RČ E K | Zlatá rybka

foto © Crystal Caviar s.r.o.

broušená tavená plastika; v. 48 × š. 27,5 × h. 8 cm; 2013

Inspiraci k tvorbě získává Ela v dialogu s přírodou. Připomínky přírodních krás se snaží ztvárnit
právě ve skle, jež je tak silným, a přesto křehkým materiálem, stejně jako příroda, která je
silná, dokáže neuvěřitelné věci, ale je také křehká
a zaslouží si od nás chránit. Říká: „Mým cílem je
v lidech probudit pocit vůně čistých moří, vůni
lesů a luk, a snahu uchovat to nejen pro nás, ale
i pro naše děti a budoucnost celé modré planety.“
Své dovednosti Ela tříbila u Vlastimila Beránka
a Pavla Baxy. Přes svůj mladý věk zaujala mnoho
sběratelů po celém světě.
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KLÁRA STODOLOVÁ | Jabloňová větvička v misce
akvarel; 50 × 70 cm; 2022

„Maluji větve, co se k sobě naklánějí, a ta třetí
ne. Maluji mraky. Voda si dělá, co chce… Lesní
šero kreslím pastelem, když je jako mech. A ptáky
taky.“ Motto na Klářiných stránkách prozrazuje,
že přírodu, rostliny a květy nemaluje, ale zří. Většinou za svými obrazy chodí do plenéru a zpět
přináší účinnou výpověď o kráse. Každá maličkost
na každém jejím akvarelu, ač by se zdála náhodná, nese neoddiskutovatelné opodstatnění. Její
akvarely nás oslovují natolik, že sbíráme odvahu účastnit se některého z jejích kurzů malování.
Svou tvorbou Projekt Šance podporuje dlouhá
léta, a tak jsme svědky, že hodnota Klářiných děl
trvale roste.
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L Á SZ LÓ SÜ M EGH | Na tvůj návrat čekám
kombinovaná technika na sololitu; 71 × 104,5 cm; v rámu; 2018

Musíme si dát POZOR , jsme na „horké půdě“! Pan
László je totiž především šéf a zakladatel Projektu Šance. Začínal jako výtvarník a zůstal jím
bytostně doteď. Z umělecké potřeby se vyjadřuje malbou, a ta mu zároveň pomáhá, aby mohl
dlouhodobě vést svoje „děti ulice“, a přitom neztratit sílu z jejich šílených osudů. Vždyť už před
27 lety si všiml bezprizorních mladých lidí, kteří
byli často komerčně sexuálně zneužíváni, a začal
jim pomáhat. Tak postupně vznikl Projekt Šance. Svoji vytrvalou práci bere jako poslání. László
nevidí smysl v jednorázové pomoci. Říká: „Není
umění někomu v nouzi dát najíst, ale naučit ho na
jídlo si vydělat.“
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M A RT I N S T R A N K A | Believe
archivní autorský tisk; 48 × 79 cm; v rámu; 2016

Martin Stranka působí na české umělecké scéně
jako zjevení. Veškerá jeho tvorba je od začátku až
do konce čistě digitální, ale umí tuto „chladnou“
technologii umělecky využít k citlivému vstupu
do otázek lidského bytí. Na snímcích vytváří působivé scény, ve kterých stírá hranice mezi snem
a skutečností, fotografie je pro něho uzdravující prostor, a ten zároveň divákovi nabízí. Je
velmi úspěšný po celém světě a vášně vzbuzuje
i v Čechách. Obdržel okolo sta významných mezinárodních ocenění, a fanoušky je považován za
jednoho z nejslibnějších umělců svojí generace.
Přes všechny úspěchy si zachovává pokoru, nepřestává se ptát a hledat.
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RADOMÍR SURMA | Julie (Romeo, kde jsi?)
pastel a uhel na papíře; 69,5 × 100 cm; v rámu; 2018

Přední český restaurátor. Letos se veřejnosti představil i jako akademický malíř – člen Unie výtvarných
umělců Olomoucka – výstavou s několika díly, která
vytvářel v posledních letech. Restaurátoři bývají ti
nejlepší umělci, u Radomíra to platí doslova. Má invenci, vhled do umění starých mistrů, odborné
znalosti a ví, kdy uplatnit, nebo potlačit vlastní výtvarný názor. „Proč se neinspirovat těmi největšími?“,
řekl nám. Tak proto při restaurování slunečních hodin v Olomouci, kde z 80 % chyběly zdrojové
informace, „spolupracovala“ trojice Radomír, Michelangelo a Raffael. Není divu, že obdržel Cenu
města Olomouce 2018 a uspěl v anketě Osobnost
Moravy 2021. www.projektsance.cz/surma
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TOMÁŠ ŠTOLBA | Anděl
malovaná dřevořezba; v. 17 cm; 2022

Řezbář Tomáš Štolba patří svou tvorbou mezi další
takřka světově unikátní umělce. Vy jste jej možná
doteď neznali? Tomáš dokazuje, kolik je v České
republice talentovaných umělců, kteří by si zasloužili širší povědomí. Svou tvorbou navazuje
osobitým způsobem na tradici lidového řezbářství.
Originální stylizací tvarů a řešením barevnosti
svých prací tyto hranice překračuje. Těžiště Tomášovy práce jsou plastiky, které polychromuje
olejovými barvami. Nejčastěji zpodobňuje postavy biblického světa i s jejich atributy. Tomáš
Štolba své práce vystavuje v českých i zahraničních galeriích a zájem o jeho tvorbu mají sběratelé
z celého světa.
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R E NATA Š TOL BOVÁ | Neboj se!
olej na plátně; 100 × 100 cm; v rámu; 2022
V online aukci najdete další dílo věnované umělkyní.

Malířka nás podporovala před mnoha lety. Pak se
nějak nedařilo, ale my jsme na ni mysleli a občas
jsme se ozvali. Letos na její dávnou přízeň navazujeme. Před tvorbou paní Renaty ale musíme
varovat. Je doslova návyková. Má určitě tajný recept, jímž dává malbě neidentifikovatelný rozměr
navíc, a ten způsobuje, že paní Renatu a její tvorbu musíte mít rádi. Popravdě… je to jen o vlásek,
že v aukci dílo máme, protože jak se autorka umí
přiznat, je pro ni obtížné vůbec začít malovat:
„Jsem prokrastinátor, odkládám to, někdy se také
podezírám z lenosti, ale když už se chytím, tak to
jede...“
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JARMILA TLITEN | Pavel z Velikonočního ostrova
šamotová hlína; v. 21 cm; 2022
V online aukci najdete další tři díla věnovaná umělkyní.

Výtvarnici Jarmilu Tliten to vždy táhlo k matematice, tak ji vystudovala a později vyučovala.
Naštěstí je nádavkem ještě také umělkyně, a letos
jsme u ní dokonce směli do aukce vybírat. Vysoká
mísa původně neměla název, ale tak nám připomínala tajuplný strom, že jsme se na pojmenování
Baobab s paní Jarmilou domluvili. Pokud se vám
domů nevejde těžkotonážní replika sochy z Velikonočního ostrova, nabízíme od autorky sošku
podstatně menší, ale bude umět stejně dobře vyhlížet cosi záhadného i z vašeho parapetu. Do
příští aukce jsme už také vybírali, a to mistrovská
díla paní Jarmily. Připravte se, protože to ještě
bude legrace.
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PAV E L T R N K A | skulptura z cyklu Kosmické doteky
broušené, lepené, pískované, leštěné, optické a barevné sklo; ø 27 cm, 29 kg; 2018
V online aukci najdete další dílo věnované umělcem.

změnou stanoviště pozorovatele vznikají barevné proměny díla

Ve světě oceňovaný malíř, sochař a sklářský výtvarník se ctí drží tradici toho nejvyššího českého
sklářského umění. V letech 2004–2008 byl hostujícím profesorem ve sklářském institutu TIGA
Toyama v Japonsku. V jeho tvorbě se propojují
vlivy jak evropské, tak i japonské kultury, i když
je jejich podstata do značné míry odlišná. Je zastoupen ve sbírkách Musea Kampa Praha, Musée
des Ars Décoratifs Paris, v Yokohama Museum
of Art Japan, Corning Museum of Glass USA …
V Projektu Šance je zastoupen svým velkorysým
přístupem k pomoci, a to i s oběma svými nadanými syny. Magie zde draženého díla je zachycena
na www.ProjektSance.cz/trnka
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LUKÁŠ TRNKA | bez názvu III
kombinovaná technika; 40 × 50 cm; 2022
V online aukci najdete další dvě díla věnovaná umělcem.

Lukáš je starší syn Pavla Trnky. Jeho tvorbě dominují kresba, asambláže a malba. Je absolventem
SUPŠ v Jablonci nad Nisou, kde studoval rytí
kovů a tvarování raznic. Na Univerzitě J. E. Purkyně studoval grafický design. V kresbě a malbě
skvěle uplatňuje zkušenost z rytí kovů, když potřebuje využít pevnou ruku a pevná gesta při
tvorbě. Na společných výstavách vystavoval převážně s Novým sdružením pražských umělců.
První samostatnou výstavu asambláží a obrazů
měl v Chvalské tvrzi v Praze. V zahraničí měl samostatnou výstavu v Gallery BAU Toyama
v Japonsku. Věříme, že jeho další cesta bude plná
tvůrčí energie, jsme na jeho straně.
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ONDŘEJ TRNKA | 3235 B
kresba mikrotužkou; 84 × 59 cm; 2022
V online aukci najdete další tři díla věnovaná umělcem.

Ondřej je mladším synem Pavla Trnky. Na první
pohled vypadá jako chlapec, vždyť je i sběratelem
plyšových medvídků, ale nás svojí zralou tvorbou
zneklidňuje, a tím nám konvenuje, neboť když
umění nevzbuzuje vůbec nic, je to špatné. Na
UMPRUM vystudoval textilní tvorbu, a grafický
design jej pohltil při ročním pobytu v Japonsku,
v Muzeu moderního umění 21. století v Kanazawě. Kreslí (i vrtačkou na kov), maluje, vytváří
sochařské multimateriální objekty a performuje.
Při tom všem si hraje i zahrává s vlákny – svoje
původní vzdělání užívá nevídaně! Jeho tvorba je
zvláštní a má sílu. Pozorujte s námi tohoto umělce, vyvíjí se osobitě, bude to zajímavé.
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DA N I E L IGNÁC T RU BAČ | Svatá rodina
bronzové sousoší; ø 14, v. 24 cm; 2017
V online aukci najdete další dvě díla věnovaná umělcem.

Akademický sochař a medailér, jehož potenciál je
obrovský, dílo rozsáhlé a významné. Zabývá se
výzdobou sakrálních prostor a návrhy pamětních
mincí. Z jeho dílny je dva a půl metru vysoká
bronzová socha Koruny svaté Anežky, kterou
osobně předal na Svatopetrském náměstí papeži
Františkovi. Na přání papeže je socha umístěna
v kapli sv. patronů Evropy v bazilice sv. Petra ve
Vatikánu vedle děl Michelangela Buonarrotiho
a Leonarda da Vinciho. Zdobí ji skleněné krystaly
v národních barvách a její kovové stuhy nesou
Seifertovy verše. O Danielovi se vyjádřil jeden galerista: „Není divu, že je dnes nepochopen, protože
jeho tvorba je nadčasová…“
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PE T R VA N Ě K | Něco se blíží...
vrstvení tvaru svarem; 135 × 41 cm; 2017
V online aukci najdete další dvě díla věnovaná umělcem.

Sochař. Svářeč. Neuvěřitelně talentovaný umělec.
Našli jsme ho doslova uprostřed lesů a budeme si
na něj muset dát všichni pozor…! Tvoří od 25 let
a jeho sochy stále rostou, spojují se, vyvíjejí se,
stejně jako on. Přestože by mohl svou tvorbou některé světové autory připomínat, on vlastně žádné
srovnávání nepotřebuje, protože je unikát. Teď je
Petrovi 35 let a očekáváme u něj hvězdnou karié
ru. Mohlo by se vám zdát, že je naše hodnocení
přehnané. Tak uvidíme, a nezapomeňte na náš cit
na špičkové umělce. Nahlédněte do jeho dílny:
www.ProjektSance.cz/vanek a přečtěte si rozhovor s ním: www.ProjektSance.cz/forbes
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ROBERT VANO | S Milanem v posteli, Praha 1999
fotografie, digitální tisk; snímek 45 × 56 cm na papíře 59 × 84 cm; 2022
V online aukci najdete další tři díla věnovaná umělcem.

„Je to dobrý?“ ptal se v době svého učení Robert
Vano svého mistra, v jehož studiu pracoval jako
asistent, a sám začínal fotit. Ten jeho práci sotva
přehlédl a úsečně odpověděl: „Když se ptáš, tak
ne.“ Tenkrát byly na jeho fotkách jen holky. I další
rada byla dost odměřená: „A proč nefotíš kluky?
Holky fotí všichni.“ A tím se Robert Vano, fotograf
ikonických fotek, sám stal ikonou. Jednou nám
do aukce věnoval zátiší. Nejsme zvyklí o výběru
umělců pochybovat, ale když následně o autorství
pochyboval vydražitel (to se nás dotklo :-)), tak
už chceme raději ty kluky, a nikdo není na pochybách. Nadto se Robert stal dobrým kamarádem
Projektu Šance.

foto ČTK © Petr Šálek
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L A DISL AV V L NA | Eva
metalurgická malba na ocelové desce; 110 × 90 cm; 2022

změnou osvětlení
vznikají zajímavé proměny díla

Ladislav je unikát na české výtvarné scéně, ale
troufáme si říci, že i na scéně světové. Vynalezl totiž vlastní techniku malby, v níž kombinuje
ocel a oheň. K metalurgické malbě používá různé hořáky, leštiče povrchu a vrypové nástroje.
V podstatě maluje ohněm místo štětcem, kov se
tak barevně mění, a díky reliéfním záhybům jsou
obrazy v každou denní dobu jiné. To autora nepřestává fascinovat. Nás také, neboť vyfotit jeho
proměnlivé dílo do aukce je pěkný oříšek! Svou
techniku neustále zdokonaluje a experimentuje
s nástroji, připravený i na omyly. Jeho tvorba nás
oslovuje, a vnímáme, že velký čas tohoto umělce
ještě přijde… neboť má nepochybně co říci.
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JIŘÍ VOTRUBA | Cartoon
akryl na plátně; 30 × 30 cm; 2022
V online aukci najdete další dílo věnované umělcem.

Malíř, grafik a ilustrátor – umělec s charakteristickým rukopisem. Autorova volná i užitá tvorba
je široce žádaná a oceňovaná. Jeho grafický design, který srší nápady a chytrým humorem, je
snadno rozpoznatelný na první pohled a má jej
v povědomí snad každý z nás. Grafické cykly
Jiřího Votruby věnované Praze byly od počátku zaměřené na hudbu, na židovskou kulturu či
české panovníky. Úspěch měly ihned. Stejně tak
ilustrace určené dětem. Není divu, že začal spolupracovat s Mozartovým muzeem v Salcburku
a s velkou odezvou s japonskými koncertními síněmi. Obrazy vystavoval na mnoha samostatných
výstavách po celém světě.
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PETR ZLAMAL | Noční nebe
olej na sololitu; 59 × 59 cm; 2019
V online aukci najdete další dílo věnované umělcem.

Ateliér expresivního malíře je ukryt na pomezí úrodné Hané a tajuplného Nízkého Jeseníku.
Právě rodný moravský Šternberk si Petr vybral
po studiích na pražské AVU za své celoživotní
umělecké působiště. Zde duchem mladý, pozitivní energií sršící a zároveň životními zkušenostmi
ostřílený 73letý malíř dennodenně tvoří svá pozoruhodná velkoformátová díla přesně tak, jak je
popsala historička umění, básnířka a signatářka
Charty 77 Věra Jirousová: „Zlamalovy obrazy se
nedají přesně reprodukovat, musíte je spatřit naživo.“ Potvrzením dlouhodobé kvality Zlamalovy
práce byla i letošní rozsáhlá retrospektivní výstava v Muzeu umění Olomouc.
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