
Tichá aukce



Úvodní slova

Součástí březnové Sbírky pro ženy bez domova ve 
Venuši ve Švehlovce bude dobročinná aukce děl umělců 
z Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze a Akademie 
výtvarných umění v Praze. Výtěžek aukce bude sloužit pro 
charitativní účely neziskové organizaci Jako doma, která 
se zaměřuje na ženy v sociální tísni. Studenti i absolventi 
jsou rádi, že svými díly mohou přispět k festivalu 
Venušiny dny 2019, který upozorňuje nejen na neviditelné 
ženské stránky, ale i na neviditelné ženy.



Díla pochazí přímo z rukou autorů.
Výtěžek z aukce bude sloužit pro charitativní účely
neziskové organizace Jako doma (jakodoma.org)

http://jakodoma.org/


Marek Tischler 
Kaktus

kombinovaná technika, perlinka na plátně, 30x20cm

Jádrem je pozornost k atributům prostého, všedního života. 
Pro tyto náměty Tischler volí adekvátní způsob provedení: 
jeho lapidární přednes oproštěný od všech kudrlinek, 
zaměřený na dosažení cíleného efektu minimem gest, 
aniž by to ovšem znamenalo ústupky vůči výtvarnému 
pojetí malby, kdy někdy zjevně usiluje o naivistický 
výraz, ani tehdy ale nezapře schopného malíře a kreslíře. 
A třebaže jeho obrazy působí jako osobní záznamy 
„všednodennosti bez přívlastků“, je jim vlastní sociální 
rozměr, a nikoliv náhodou v nich lze spatřovat odezvu 
sociálního civilismu 20. let minulého století,  a sociálně 
orientovaného umění vůbec s jeho humanistickým 
horizontem. Tischlerovy obrazy mohou být bezstarostné, 
nebo naopak bezstarostnost pouze předstírat, téma otevírat 
s humorem či se sebeironií, nikdy se však nepodbízejí 
všudypřítomnému kulturnímu cynismu. Tato jejich téměř 
anachronická povaha se však právě v těchto podmínkách 
jeví jako druh smělého odporu.  
(úryvek z textu Jiřího Ptáčka)





Barbora Šemberová
Green Room

akryl na plátně, 40x50cm

Obraz Green Room je součástí cyklu pokojů vycházející 
z nesmyslnosti transformování prostoru ve snu. Nereálné 
prostory se prolínají s důvěrně známými předměty 
a vzpomínkami. Stejně jako v tomto obrazu, se i ve své 
tvorbě zabývám vzájemným působením barev a kontrasty 
barevných ploch. Nacházím zátiší či předměty v okolním 
prostředí a skrze vytržení z kontextu zprostředkovávám 
vlastní pohled na věci, činnosti, objekty, postavy 
a prostory.





Kristýna Bukovčáková
Bez názvu 1

akryl na plátně 35x45 cm

Obrazy vychádzajú zo širšieho súboru kde na malých 
formátoch reflektujem impluz vnímania krehkej miznúcej 
krajiny. Ide o nefigurálnu zväčša skôr abstraktnú formu 
zobrazenia, ktorá ale naväzuje na ďalšiu sériu figurálnych 
obrazov.





Kristýna Bukovčáková
Bez názvu 2

akryl na plátně 35x45 cm

V mojej práci sa zameriavam na krajinu, skúmanie 
vzťahu človeka ku krajine a hľadanie kompromisu medzi 
človekom a krajinou.





Josefína Puah Klimentová
Altai Altai diamond

akryl na plátně





Josefína Puah Klimentová
Shma jisrael

akryl na plátně





Ester Knapová
Bez názvu

olej na plátně

Motivaci a inspiraci nacházím ve starých fotografiích, 
na nichž se postavy pro okamžik expozice stylizují tak, 
že k nám nemluví o ničem jiném, než právě o tomto 
okamžiku. Figury zde vystupují pouze jako předměty, 
které nikterak nereflektují pocity ani nálady. Omezenost 
lidského vidění je často způsobena také světlem, ať už 
jeho přítomností či absencí.





Klaudie Hlavatá
Increase

kombinovaná technika - koláž

Na obraze znázorňuji deformovaná těla, která předem 
digitálně upravuji a posléze vystříhávám a domalovávám. 
Určitým způsobem se tak vyrovnávám s otázkou intimity a 
pocitu nedostatečnosti vlastní tělesné schránky





Lucie Michnová
Antropoložka na 

Marsu
akryl na plátně – 160x120cm

Z tvého chladného pokoje díváš se na hvězdy a slečna se 
chvěje, mé jméno se nikdo nedozví sotva úsvit vzejde, kde 
nikdo nesmí spát a jen magická groteska ze záhrobí loví 
skrze podbříšky dam bez hladu svou porci pro nás nevěřící 
neslyšící , přesto chtivé lačně plné chybných překladů.





Tereza Sýkorová
Nové město, nový byt, 

noví lidé.

Potřebuji se zabydlet, chybí mi soukromí, musím si 
odpočinout –
Schovám se do obrazu. Olejem jsem zapatlala své kabáty.
Nový byt a nový pokoj, se stavají mým
domovem 
pak jsem jej přestala malovat





Matouš Hrbek
Bez názvu

Autor je studentem na pražské Akademii výtvarného 
umění v ateliéru Vladimíra Skrepla. Za dobu studia prošla 
forma jeho práce četnými střety a odlišnými způsoby 
ztvárnění. V současné tvorbě dochází ke kontinuální 
konfrontaci se staršími obrazy – přemýšlením v sériích. 
Posledním rokem se náhodě v malbě zabývá především 
po stránce procesuální, kdy koketuje mezi abstraktní 
a figurální polohou.





Lenka Štěpánková
 Autoportrét: 

“Malířka se chystá 
malovat”
akryl na plátně – 70x50cm

Má práce je založena na olejomalbách zobrazujících lidi, 
kteří mě inspirují a obklopují. Hlavní témata se mimo jiné 
odráží v určitých situacích a často čerpají z dějin umění. 
Má nejnovější práce se soustřeďuje na každodenní situace 
v životě žen.





Veronika Nemejovská
Bez názvu

kombinovaná technika

V poslední době jsem ve své tvorbě dospěla k jakési 
formě magického realismu, pokud bych se ji snažila 
nějakým způsobem charakterizovat. Baví mě, že často 
dopředu úplně přesně nevím, co vznikne. Ráda propojuji 
různé, zdánlivě nesmyslné elementy. Intuitivně vytvářím 
prostředí a situace s více či méně osobní symbolikou 
odkazující k lecjakým prožitkům, inspiracím, iniciačním 
bodům, zvratům, vzpomínkám, odporu, fascinaci, údivu či 
kritickému pohledu.





Nikol Lourková
xY0001

kombinovaná technika

Konfrontace se surově barevnou realitou. Uhel jakožto 
prostředek zachycení nepříjemné nervózní reality. 
Abstrakce = vyprázdnění. Zjednodušení = současné. 
Současně reálné?





Rozálie Prokopcová
Pohled

akryl na plátně





Adela Kostkánová 
Z cyklu vážky

lept

Autorka se zde zabývá tématem hmyzu. Metaforicky 
poetizované téma je v konfrontaci s instalacemi v podobě 
objektů. Výtvarnice výstavou navazuje na tématiku, 
které se věnovala během stáže na Akademii výtvarných 
umění v roce 2015 – 2016. Téma zpracovávala v podobě 
video – performance, kde pracovala s vlastním tělem jako 
předobrazem zakuklence, přirovnávaného vývojovým 
stádiím hmyzu. Expozice je tak výběrem převážně 
grafických prací z let 2016 – 2018.
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