11. PŘEDVÁNOČNÍ

BENEFIČNÍ
AUKCE
UMĚLECKÝCH DĚL
NADACE VERONICA
Ernův Sál, Radnická 10, Brno

sobota 23. 11. 2013 v 17:30
Investujte do umění.
Udělejte radost sobě nebo druhým.

NADACE VERONICA
Od našeho založení jsme díky výnosům nadačního jmění a darům několika set dárců z řad místních firem
i jednotlivců podpořili více než 500 projektů celkovou částkou přesahující 11 miliónů korun. Každý náš dar
je obohacený o čas, nadšení a energii lidí, kterým pomáháme chránit přírodu, zlepšovat životní prostředí
a aktivně ovlivňovat svět kolem sebe.
Díky aukcím uměleckých děl a laskavosti dárců z řad umělců se podařilo výkupem pozemků uchovat některé
vzácné části naší přírody. Za největší úspěch považujeme záchranu bělokarpatského stoletého lesa před
vykácením a záchranu květnatých mokřadních luk na Vysočině.
K našim nejúspěšnějším projektům patří síť obchodů Nadace Veronica. Zde se prodávají pěkné darované věci,
které již jejich původní majitelé nepotřebují a které si rád koupí za příjemné ceny někdo druhý. Výtěžek je
každoročně rozdělován ve prospěch ekologických, kulturních a komunitních projektů v Brně a okolí.
Mezi další naše úspěšné aktivity patří každoroční festival ekologických filmů pro školy, kde se můžou žáci
a studenti seznámit s nejnovějšími filmy z oblasti životního prostředí a společnosti, stejně jako moštárna
v Hostětíně v Bílých Karpatech, kterou jsme vybudovali a která jako první v ČR začala vyrábět mošt v kvalitě
bio. Již třikrát naše výrobky získaly ocenění Biopotravina roku.
V letošním roce jsme poprvé uspořádali benefiční večeře na podporu brněnských aktivit. Podařilo se nám
uskutečnit posezení s paní Magdalenou Vášáryovou v Dalešickém pivovaru a setkání s Davidem Vávrou ve vile
Tugendhat a kavárně ERA. Obě tyto akce byly lidsky obohacující, a navíc přinesly i další finanční prostředky
na podporu brněnských projektů. Nadace Veronica byla také pořadatelem benefičního galavečera s módní
přehlídkou na podporu Modré berušky – brněnské neziskové organizace věnující se dětem s poruchou
autistického spektra, která za získané peníze vysází s dětmi dvě stromové aleje na jižní Moravě.

www.nadace.veronica.cz
www.nadacniobchod.cz
www.aukceproprirodu.cz
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BENEFIČNÍ AUKCE

UMĚLECKÝCH DĚL A NEVŠEDNÍCH ZÁŽITKŮ
sobota 23. 11. 2013 v 17:30, Ernův Sál, Radnická 10, Brno
Večerem provede Jarmila Vykoupilová
a dražitelkou bude Hana Rybářová z aukční síně 1. Art Consulting,
dražit se bude zapůjčenými dražebními čísly.
17:30 uvítací přípitek a malé pohoštění
18:00 začátek dražby
19:30 předpokládaný konec dražby
Po skončení dražby bude následovat občerstvení s ochutnávkou vína Znovín Znojmo a Hostětínských moštů.
Od 11. do 22. 11. 2013 budou všechna umělecká díla vystavena v Galerii 10 na Radnické 10 v Brně.
Výstavní doba: pondělí–pátek 14–18, sobota 10–17, neděle 10–15
Od 25. 11. 2013 do 12. 12. 2013 bude probíhat navazující internetová aukce
na www.aukceproprirodu.cz
Bližší informace a katalog k nahlédnutí na www.nadace.veronica.cz
Ceny děl v tomto katalogu jsou stanoveny s ohledem na benefiční charakter aukce a díky laskavosti umělců jsou v řadě případů nižší než v galeriích.
Vydražená díla bude možné platit na místě hotově, nebo bezhotovostně. Rozměry uměleckých děl, pokud není uvedeno jinak, jsou v centimetrech.

ANLAUFOVÁ JITKA
1962

Absolventka AVU Praha, konceptuální malířka.
Její dosavadní malířská práce je zaměřená
na ryzí témata abstraktní malby.

BARÁNKOVÁ VLASTA
1943

Vystudovala ŠUŘ v Brně. Ilustrovala přes
čtyřicet knižních titulů. Uspořádala řadu samostatných výstav doma i v zahraničí. Získala řadu
ocenění. Její práce jsou zastoupeny v různých
galerijních i soukromých sbírkách.

1. Anlaufová Jitka – Bez názvu
2011, akryl na papíře, 41,5×29,5, volně
990 Kč

2. Baránková Vlasta – Stroječky I.
1999, akryl, 38×40, pasparta
3 000 Kč

3. Bártová Stáňa – Tři muži v automobilu
2013, kniha, grafická a typografická úprava, fotografie, 25×13
200 Kč

4. Beerová Barbora – Z hlubin
2013, náhrdelník, cínování, australský opál, 11×7
1 200 Kč

BÁRTOVÁ STÁŇA
1952

Narozená ve znamení havrana, absolventka
SUPŠ, obor graﬁka. Autorka se v současné
době mimo jiné zabývá fotografováním
přírody. Uspořádala několik výstav.

BEEROVÁ BARBORA
1973

Tvoří autorské šperky technikou fusing
a cínováním pod značkou Barbucha.
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BLAŽKOVÁ IRENA
1963

Absolventka SUPŠ Brno. Věnuje se převážně
tvorbě vyřezávaných šperků z tvrdého dřeva
v kombinaci s chirurgickou ocelí, které doplňuje
tkanými šňůrami ze lnu a hedvábí.

BUCHTOVÁ YVETA
1988

5. Blažková Irena – Zuby nehty
2012, náhrdelník, dřevořezba, tkaní, velikost závěsu 7,8×6,6
2 000 Kč

6. Buchtová Yveta – Kniha odpovědí
2011, ručně vázaná kniha, 11×6×1
300 Kč

Vystudovala Filozoﬁckou fakultu Masarykovy
univerzity v Brně, obor dějiny umění. V současné době studuje FaVU VUT v Brně, Ateliér
graﬁcký design. Věnuje se studiu grafologie.
Zúčastnila se několika výstav.

CÍSAŘOVSKÝ TOMÁŠ
1962

Od samých počátků své umělecké tvorby je
fascinován médiem malby. Patří k nejvýznamnějším českým autorům, kteří kolem poloviny
osmdesátých let 20. stol. v našem kulturním
prostředí formovali a prosazovali tvorbu postavenou na postmoderních názorech.

ČECHOVÁ  KADLECOVÁ
ZUZANA
1961

Absolventka SUPŠ v Brně, obor propagační
graﬁka. Zabývá se malováním svatých patronů,
vinařských motivů, řemesel a tradic technikou
podmalby na skle. Její práce jsou zastoupeny
ve sbírkách po celém světě.
7. Císařovský Tomáš – Výskok
1995, autorský tisk, 35×50, volně
3 000 Kč

8. Čechová – Kadlecová Zuzana – Otvírání studánek
2013, podmalba na skle, 136,7×42,6, rám
4 000 Kč
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ČERMÁČEK PETR
1972

Graﬁkou, kresbou a malbou se zabývá od roku
1995. Autodidakt. Publikoval řadu básní a vydal
několik autorských sbírek. Uspořádal řadu
autorských výstav a několika společných se
účastnil.

DOBRUSKÁ JANA
1974

Od roku 2011 vede vlastní výtvarný ateliér.
K tvorbě používá vlastní výtvarné techniky
a různé materiály. Je držitelkou českého rekordu
2011 za nejmenší ručně vyrobenou brož.

9. Čermáček Petr – Lednické rybníky
2013, linoryt, 21×29,7, volně
400 Kč

10. Čermáček Petr – Masopust
2013, linoryt, 21×29,7, volně
400 Kč

11. Dobruská Jana – Šperky s melodií
(„Coffee melody collection“)
2013, porcelán, kov, mletá káva – polohovatelný prsten,
náušnice 4, náušnice puzety 1,2, náhrdelník 58, brož 7,5
1 500 Kč

12. Dostál Adam – Lehce narkotizační obraz
2013, akryl na sololitu, 94×67, rám
8 900 Kč

DOSTÁL ADAM
1980

Věnuje se především volné malbě a linořezu.
Od roku 2000 se účastní výstav a sympozií
v ČR, jeho díla jsou zastoupena v soukromých
sbírkách u nás i v zahraničí.
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DOSTÁL LUBOMÍR
1950

Absolvent SUPŠ Brno. Sochař, malíř, keramik.
Zúčastnil se asi stovky výstav v ČR i zahraničí.
Je členem Spolku olomouckých výtvarníků,
skupiny Odjinud a Sudetské pětky. Známý je
hlavně tématy krajiny, koupání a hudby, je také
autorem architektonických realizací. Ilustroval
několik knih.

DOSTÁL LUDĚK
1943
13. Dostál Lubomír – Kukla
2002-2012, akryl na sololitu, 56×76, rám
8 000 Kč

14. Dostál Luděk – Podlesí
2005, barevná litografie, 16×20, volně
800 Kč

Absolvent SPŠ graﬁcká v Praze, člen Unie
výtvarných umělců ČR. Pracuje v oborech malba
a volná graﬁka, převážně s přírodní a ekologickou tematikou. Uspořádal řadu samostatných
výstav a účastnil se mnoha kolektivních. Jeho
práce nalezneme ve sbírkách doma i v zahraničí.

DÖRFL FRANTIŠEK
1934

Je členem Skupiny výtvarných umělců Vysočiny.
Získal Medaili za graﬁku v rámci Premie nacionale del Pomero, později Amici del Pomero
v italském Miláně. Je zastoupen v soukromých
a veřejných sbírkách v ČR i v zahraničí.

15. Dostál Luděk – Podzim ve Vernýřovicích
1990, barevná litografie, 16×20, volně
800 Kč

16. Dörfl František – Z cyklu „Reminiscence“
1987, kombinovaný tisk, 45×62,5, volně
3 000 Kč
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DRÁPAL VLADIMÍR
1921

Graﬁk a sochař. V barevné i tvarové nadsázce
chápavým pohledem zachycuje život blízkých
lidí – Tvarožňáků, ale i koní a stromů. Absolvoval VŠUP v Praze. Je zakládajícím členem tvůrčí
skupiny Proﬁl 58 a Sdružení Q.

DUNGEL JAN
1951

Přírodovědec, malíř, graﬁk a ilustrátor. Ilustroval
řadu knih – kniha Z. Veselovského „Chováme se
jako zvířata“, byla oceněna titulem Nejkrásnější
kniha roku, „Atlas ptáků České a Slovenské
republiky“ byl v roce 2002 nominován na prestižní cenu Magnesia Litera.

17. Drápal Vladimír – Kolařky
2011, pastel, 55×46,5, rám
3 000 Kč

18. Dungel Jan – Ptáci ve větvích
2000, kombinovaná technika, 29×40,5, volně
2 500 Kč

19. Filipová Radka – Přímá volba
2013, smaltovaný obraz, 56×56, rám
5 000 Kč

20. Halla Zdeněk – Pro les
2013, sítotisk, 70×100, volně
1 000 Kč

FILIPOVÁ RADKA
1986

V současné době tvoří obrazy převážně
kombinovanou technikou strukturované malby,
do které jsou zakomponovány smaltované prvky. Tato díla jsou speciﬁcká svým nadhledem,
sarkasmem a odkazem k vyšším ideám.

HALLA ZDENĚK
1962

Absolvent SUPŠ v Brně. Věnuje se volné tvorbě
a užité graﬁce. Od roku 1990 člen TT klubu,
od roku 2000 člen Klubu konkretistů.
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HÁVA JIŘÍ
1946

Absolvent SUPŠ Brno, obor plastika, keramika.
Malíř a kreslíř. Vystavuje na společných i samostatných výstavách a účastní se výtvarných
stáží ve Francii a Německu. Ilustruje učebnice
a publikuje kreslený humor v denním tisku.

HAVLÍČKOVÁ HANA
1974

Věnuje se tvorbě šperků a malbě na sklo.

HAVLOVÁ JITKA
21. Háva Jiří – Touha
2005, kombinovaná technika, 40,5×54, rám
3 500 Kč

22. Havlíčková Hana – bez názvu
2013, náhrdelník polymerová hmota, délka cca 50
450 Kč

1960

Vystudovala graﬁku na SUPŠ Brno a věnovala
se také studiu malby a fotograﬁe. Zabývá se
fotograﬁí, malbou a tvorbou šperků z přírodních
materiálů. Zúčastnila se řady skupinových i samostatných výstav v ČR i v zahraničí. Je členkou
TT Klubu výtvarných umělců.

HAYEK PAVEL
1959

Autorovým speciﬁkem je práce se strukturami
přírodních elementů, jako jsou například
semena, plody, listí nebo větve keřů a stromů.
Byl členem TT Klubu. Od roku 1998 je členem
Klubu konkretistů.

23. Havlová Jitka – Světlušky
2013, pigmentový tisk, 50×72, kapa deska
3 000 Kč

24. Hayek Pavel – Semínka
2009, serigrafie 26/30, 63,5×72, volně
3 500 Kč
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HOLÁNKOVÁ MIROSLAVA
1962

Od roku 1989 vedla ateliér v Brně, kde tvořila
především dekorativní keramiku a později také
skleněné vitráže a šperky. Zúčastnila mnoha
výtvarných akcí, výstav a módních přehlídek.

HOLÍK KAREL
1931

Absolvent SUPŠ v Brně a Fakulty architektury
na VUT v Bratislavě a v Brně. Výtvarná práce
byla vždy součástí jeho díla, zaměřeného speciálně na interiér. Souběžně pracoval se sklem,
tvořil zejména leptané vitráže. V poslední době
se věnuje menším formátům.

25. Holánková Miroslava – Noční obloha
2013, fusing, přívěsek 3,5×4,5, náušnice 1,9×1,5
390 Kč

26. Holík Karel – Poutníci v dávných časech
2013, akryl na sololitu, 45×45, rám
4 000 Kč

27. Horová Růžena – Náhrdelník červenofialový
2013, kroucená šňůra, délka cca 25
790 Kč

28. Höhmová Zdena – Tajemná hladina
2011, olej na plátně, 35×45, rám
7 000 Kč

HOROVÁ RŮŽENA
1964

Věnuje se tvorbě šperků ze skla, polodrahokamů, dřeva, plastu, vlastních vinutých perel.
Tvoří šité šperky.

HÖHMOVÁ ZDENA
1955

Absolventka AVU v Praze. Od roku 1980
se účastní kolektivních výstav, uspořádala
mnoho samostatných výstav v ČR i zahraničí. Je
členkou Sdružení Q Brno a Sdružení pražských
výtvarných umělců.
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HUDCOVÁ VERONIKA
1989

Studentka FaVU, Ateliéru malířství. Základním
inspiračním zdrojem je pro ni krajina, ať už jde
o krajinu reálnou nebo její vnitřní. Propojuje
imaginativní a přírodní prvky, s jejichž pomocí
se snaží vyjádřit své emocionální a smyslové
prožitky.

HUSÁK MILIVOJ
1950

29. Hudcová Veronika – Budka
2012, olej na plátně, 80×60, blind rám
5 000 Kč

30. Husák Milivoj – Prostupná pole
2005, akryl a tuš, 62×45, volně
3 000 Kč

Malíř, graﬁk, scénograf. Absolvent AVU v Praze.
Od roku 1985 vykonává svobodné povolání.
Věnuje se kresbě, malbě, tvorbě sakrálních
interiérů a scénograﬁi. Je členem sdružení
Otevřený dialog.

KÁBELOVÁ NELA
1989

Zabývá se tvorbou šperků technikou beadweaving. Tvoří velké a nápadné šperky, pracuje
s českými skleněnými korálky a přírodními
kameny.

KAPOUNOVÁ  VESELÁ
MARIE
1982

Absolventka SŠUŘ Brno. Graﬁčka a kreslířka. Vystavuje samostatně a se svým otcem, graﬁkem
Petrem Veselým.
31. Kábelová Nela – Apache
2013, náušnice beadwaeving, 3×3
350 Kč

32. Kapounová – Veselá Marie – Záznamy
2003–2013, serigrafie, 70×100, volně
900 Kč
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KARÁSKOVÁ ANNA
1997

Studentka Střední školy řemesel Třebíč, obor
umělecký pasíř.

KOSKOVÁ INGE
1940

Kreslířka, graﬁčka. Její vzdělání v oboru matematika a deskriptivní geometrie se promítá
i do její tvorby. Příležitostně se věnuje ilustraci
knih. Její jméno je úzce spjato s Olomoucí.
Členka spolku olomouckých výtvarníků. Její
dílo je zastoupeno ve veřejných sbírkách.

33. Karásková Anna – Náramek I
2013, mosaz, šíře 2,6, průměr 6,5
200 Kč

34. Kosková Inge – Klenby
1995, pero a tuš na papíře, 20,5×30,2, volně
1 200 Kč

35. Kotýnková Ivana – Polní květiny
2013, olej na plátně, 55×55, rám
12 000 Kč

36. Kubíček Josef – Kontrasty
2013, fotografie, 14,5×19, rám
1 500 Kč

KOTÝNKOVÁ IVANA
1958

Absolventka SŠUP v Praze. Věnuje se malbě,
kreslení a tvorbě objektů ze dřeva a keramiky.
Je členkou Unie výtvarných umělců České
republiky.

KUBÍČEK JOSEF
1981

Pracuje pod vlivem současné společnosti
i trendů fotograﬁe minulého století, věnující se
práci s atmosférou skrze ﬁguraci s přesahem
inscenace až k příběhovosti dokumentární
fotograﬁe.
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KUKLÍK LADISLAV
1947

Absolvent VŠUP Praha. Graﬁk, malíř a ilustrátor.
Uspořádal řadu samostatných výstav doma i v zahraničí a účastnil se i výstav skupinových. Jeho
práce jsou součástí domácích i zahraničních sbírek.

LAMR ALEŠ
1943

37. Kuklík Ladislav – Jaguár
2013, kombinovaný reliéfní hlubotisk AT 1/50, 50×60, volně
7 000 Kč

38. Lamr Aleš – Nebeská akrobacie
1996, litografie, 3/60, 62×80, volně
4 000 Kč

Absolvent SUPŠ v Brně. Je činný graﬁk, sochař
a keramik. Uspořádal ke stovce samostatných
výstav a účastnil se řady skupinových. Získal
řadu ocenění. Jeho práce jsou zastoupeny
v našich nejvýznamnějších sbírkách a zahraničních galeriích.

LEPŠ VLADIMÍR
1927

Kreslí od studentských let, v posledních dvou
desetiletích se intenzivně věnuje dokumentaci
starých stromů. Spolu s Jaroslavem Michálkem
uspořádali po celé České Republice řadu výstav
na téma starých stromů.

LUPAČOVÁ  ŠVARCOVÁ
MARTINA
1971

Výtvarnice divadelní scény, graﬁčka, knižní
ilustrátorka, též autorka básní. Od roku 2008
tvoří akrylovými barvami technikou barevných
skvrn, které charakterizují její výtvarný styl.
39. Lepš Vladimír – Podléšky pod Blaníkem
2013, kolorovaná kresba fixou, 20×30, pasparta
300 Kč

40. Lupačová – Švarcová Martina – Londýn v hlavě
2007, akryl na plátně, 49×54, rám
1 800 Kč
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MACHÁČEK ZDENĚK ML.
1975

Absolvent VOŠUP v Praze. Se sochařstvím se
setkává díky svému otci, akademickému sochaři Zdeňku Macháčkovi již od dětství. K tématům
lásky, mezilidských vztahů a duchovního
hledání ho inspiruje především jeho rodina,
příroda a jak sám říká „vesmír v nás“.

MARIŠLEROVÁ IVANA
1967

Výtvarnice vlastní fantazie. Od roku 2005
realizuje především zahradní sochy a plastiky.
Je členkou Sdružení lidových řemeslníků
a výrobců.

41. Macháček Zdeněk ml. – Zvuk ticha I.
2013, dřevěná plastika v kombinaci s vitráží, 30×30
1 800 Kč

42. Marišlerová Ivana – Koule
2013, lampa, výška 30
680 Kč

43. Morávková Nikola – Náramek I
2013, mosaz, 2,6, průměr 6,5
200 Kč

44. Nepevná Vlastimila – Souprava
2013, keramika, váza výška 20, mísa průměr 15,3
220 Kč

MORÁVKOVÁ NIKOLA
1995

Studentka Střední školy řemesel Třebíč, obor
umělecký pasíř.

NEPEVNÁ VLASTIMILA
1951

Její tvorba je zaměřena na točenou užitkovou
keramiku. Dále tvoří keramické šperky, přívěsky,
korále, náušnice, dekorace apod.
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NEUMANNOVÁ SYLVIE
1971

Od roku 2009 se věnuje tvorbě autorských
cínových šperků s drahými kameny.

NIKL PETR
1960

45. Neumannová Sylvie – Strom
2013, náhrdelník cínování, chryzokol, kůže, cín, 5,4×5,9
600 Kč

46. Nikl Petr – Ryba
2011, litografie, autorský tisk, 71×70, volně
4 000 Kč

Absolvent AVU v Praze. Je všestranným umělcem realizujícím svou bohatou představivost
formou obrazů, performancí, zpěvu, divadelních
představení, graﬁky a nejrůznějších kombinací
tradičních uměleckých forem. Jeho dosavadní
činnost obsahuje i kurátorskou aktivitu, divadelní
režii a dirigování orchestru.

NOVÁKOVÁ JOLANA
1967

Absolventka VŠUP, Ateliéru kov a šperk. Zabývá
se ateliérovou tvorbou šperků a koláží. Kombinuje drahý kov a plast.

47. Nováková Jolana – Náhrdelník
2013, stříbro 17,45g, Ag 925/1000, délka 64
2 100 Kč

48. Nováková Jolana – Náušnice
2013, stříbro 4,30g, Ag 925/1000, sladkovodní perly, délka 4
1 200 Kč
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NOVÁKOVÁ VLASTA
1951

Je členkou výtvarného spolku Pátečníci, se
kterým vystavuje na společných výstavách.
Motivem jejích děl je především jachting, moře
a lodě.

NOWAK MAYA
1982

Absolventka PedF UHK. Sochařka, malířka,
graﬁčka. Ve své tvorbě se primárně zabývá
lidskou tváří. V současné době je na mateřské
dovolené.

49. Nováková Vlasta – Lodička
2013, olej na plátně, 33×33, rám
1 000 Kč

50. Nowak Maya – Autoportrét
2009, čárový lept, 21×29,7, volně
900 Kč

51. Obrdlík Milan – Apolón a Dafné
2011, akryl na plátně, 50×40, blind rám
3 500 Kč

52. Olšanová Ivana – Souvislosti
2013, olej – kombinovaná technika, 60×60, rám
1 100 Kč

OBRDLÍK MILAN
1985

Umělecký rytec kovů, pedagog v oblasti
arteterapie pro mládež. Je kurátorem Galerie
Hády a zakládajícím členem umělecké skupiny
DIALOGY.

OLŠANOVÁ IVANA
1963

Výtvarné tvorbě se věnuje aktivně od roku
2000. Naslouchá při ní vnitřním pocitům
a inspiraci nachází v nekonečné dokonalosti
přírody a vesmíru.
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ONDRÁČEK VÍT
1959

Absolvent SUPŠ Brno, obor graﬁka. Uspořádal řadu samostatných výstav, účastnil se
mezinárodních výstav a společných výstav
knižní graﬁky. Získal hlavní cenu na Bienále
české kresby a graﬁky v Liberci. Natočil tři krátké
nezávislé ﬁlmy, které získaly mnohá ocenění
doma i v zahraničí.

PAVLOVSKÁ EMILY
1941
53. Ondráček Vít – Ilustrace (R. M. Rilke)
2013, tisk z korkové masky, 23,5×32, pasparta
500 Kč

54. Ondráček Vít – Ilustrace (R. M. Rilke)
2013, tisk z korkové masky, 19,5×34, pasparta
500 Kč

Ve své tvorbě klade důraz na nacházení barevné
harmonizace a její pozitivní působení. Vyjadřuje
se většinou abstraktní formou s důrazem na detail a vnitřní sdělení. Účastnila se již nejméně
dvaceti společných výstav se skupinou Pátečníci.

PEJŠOVÁ MONIKA
1982

Absolventka SŠUŘ Brno. Tvoří šperky ze skla
a dekorativní předměty. Věnuje se malbě
a dětské ilustraci.

55. Pavlovská Emily – Bez názvu
2012, olej – kombinovaná technika, 53,5×54, rám
1 000 Kč

56. Pejšová Monika – Bez názvu
2013, náhrdelník malované sklo, 8×3
190 Kč
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PEŠKOVÁ JANA
1982

Absolventka SUPŠ v Turnově, obor broušení
a rytí drahých kamenů. Věnuje se volné tvorbě,
především malbě a graﬁce.

PETRŮ MARIANNA
1984

Absolventka oboru výtvarná výchova − vizuální tvorba na PdF MU v Brně. Nyní pokračuje
na katedře Výtvarné výchovy v doktorském
studijním programu. Věnuje se malbě.

PIKARTOVÁ EVA

57. Pešková Jana – V televizi XIII
2011, linoryt, 19,5×27, volně
200 Kč

58. Pešková Jana – V televizi XVI
2011, linoryt, 19,5×27, volně
200 Kč

59. Petrů Marianna – Bez názvu (z cyklu Sakrální téma)
2013, akryl na plátně, 45×55, blind rám
6 000 Kč

60. Pikartová Eva – Anděl ochránce
2013, zdobená keramika, výška 52
1 300 Kč

1969

Umělecká keramička, jejíž tvorba přesahuje
do sochařské oblasti. Používá čistě zemitou,
přírodní barvu vypálené hlíny bez výrazně barevných glazur. Její doménou jsou lidské tváře,
které dokáže podat s odzbrojující něžností.
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POSPÍŠIL ROSTISLAV
1950

Věnuje se kresbě, užité graﬁce, malbě a scénograﬁi. Pravidelně vystavuje od roku 1973.
Samostatně vystavoval v Anglii, Německu,
Polsku, Rakousku, USA, na Moravě a v Čechách.

RŮŽIČKOVÁ PETRA
1988

Absolventka FaVU v Brně, Ateliéru tělový design.
Typické jsou pro ni konceptuální práce zabývající
se obsesivním chováním. Dále se věnuje tvorbě
šperků a šitých obrazů.
61. Pospíšil Rostislav – Velký pochod trubačů
2013, serigrafie – autorský tisk, 120×550, volně
1 500 Kč

62. Růžičková Petra – Masai Warrior
2009, textilní náhrdelník, šířka v ramenou 37, délka přední části 12
400 Kč

ŘÍDKÁ ALENA
1997

Studentka Střední školy řemesel Třebíč, obor
umělecký pasíř.

SLÁMA MILOŠ
1965

Absolvent výtvarné školy V. Hollara Praha.
Vystavuje od roku 1993. Získal Čestné uznání
Graﬁka roku 2005 a nominace na Graﬁku roku
2006. Jeho díla jsou zastoupena ve veřejných
i soukromých sbírkách doma i zahraničí.

63. Řídká Alena – Náhrdelník
2013, nerez, achát, velikost achátu 5,1×5,7
800 Kč

64. Sláma Miloš – Rákosí
2006, linoryt, 70×50, volně
3 000 Kč
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SMRŽ JAROMÍR
1962

Absolvent brněnské konzervatoře. Bývalý člen
orchestru Národního divadla v Brně. Malování
se věnuje ve volném čase, jeho výtvarné vyjádření zahrnuje krajiny, detailní přírodní motivy
i městské scenérie, včetně Brna.

SPĚVÁČEK JAN
1973

Absolvent FaVU v Brně, Ateliéru malířství.
Do podvědomí se dostal jako malíř vodních
scenérií, které pojednává jak v meditativním
duchu, tak jako plochu pro groteskní setkání
vodních živočichů.

65. Smrž Jaromír – Kytice I
2011, akvarel, 30×40, klip rám
1 100 Kč

66. Smrž Jaromír – Kytice II
2011, akvarel, 30×40, klip rám
1 100 Kč

67. Spěváček Jan – Žabí skok
2013, olej na plátně, 75×85, blind rám
7 600 Kč

68. Straka Jan – Kázání kravám
2013, černobílá fotografie, 21×29,7, volně
1 000 Kč

STRAKA JAN
1973

V žádném případě se nepovažuje za umělce,
nevystavuje. Zde se jen podle svých možností
snaží prospět dobré věci.
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STRÝČKOVÁ JIŘINA
1946

Působí především v oblasti textilní tvorby. Méně
známé jsou její kresby. Skrze stylizované ﬁgury
se na každé perokresbě odvíjí drobný příběh,
zkušenost, pocit, který nehledě na nevelký
formát a minimalistickou práci s barvou přesahuje z roviny záznamu a stává se symbolem,
postihnutím obecné lidské zkušenosti.

SVOBODA ONDŘEJ
1983
69. Strýčková Jiřina – Otáčení
2012, perokresba, 31×41, rám
3 500 Kč

70. Strýčková Jiřina – Vítání
2012, perokresba, 31×41, rám
3 500 Kč

Absolvoval SPŠ slévárenskou v Brně, obor
umělecký kovář. Vystavuje především v České
republice. Jeho tvorba zahrnuje sochy, šperky
a užité umění. Pracuje především s kovem,
nerezovou ocelí a dřevem.

SYPĚNOVÁ ANNA
1988

Absolventka FaVU Brno, Ateliéru malířství.
Zabývá se otázkou jak zpřítomnit posvátno skrze
krajinomalbu a člověka.

71. Svoboda Ondřej – Mísa
2013, nerez, 31,5×31,5
800 Kč

72. Sypěnová Anna – Mrakodlak
2012, olej na plátně, 30×25, blind rám
1 400 Kč
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ŠEVČÍK PETR
1962

Od roku 2007 se zaměřuje na exteriérové
a interiérové plastiky ze šamotové kameniny,
které často vyvolávají dojem, že jsou odlité
z kovu. Nejčastějším zdrojem jeho inspirace
je lidské tělo a tvář. Zabývá se také tvorbou
abstraktních dekoračních kachlí.

ŠIDÁK JOSEF
1944

Malbě, převážně temperovou technikou, se
věnuje již od mládí. V současné době pracuje
s olejem a temperami, zajímá se o reliéfní
malbu. Je členem uměleckého sdružení Parnas
a Sdružení umělců Moravy a Slezska. Uspořádal
téměř desítku samostatných výstav.

73. Ševčík Petr – dekorační kachle Švanki
2011, keramika, 42×32
3 000 Kč

74. Šidák Josef – Břízky
2009, olej na plátně, 46×56, rám
1 800 Kč

75. Šperková Blanka – Zlaté vejce
2013, prsty pletený nerez drát, cca 40×25×25
20 000 Kč

76. Šplíchal Zdeněk – Začátek zelené tapety
2013, akvarel a tuš, 70×50, volně
3 500 Kč

ŠPERKOVÁ BLANKA
1948

Věnuje se ﬁlmové tvorbě, ilustracím dětských
knížek, graﬁce, drátěné plastice a šperku.
Vytvořila jedinečnou techniku pletení prstem,
nepoužívá ani pletací jehlice ani jiné nástroje.

ŠPLÍCHAL ZDENĚK
1948

Věnuje se malbě, graﬁce, plastice, ale i textilu.
Vystavuje samostatně a účastní se i kolektivních výstav. Získal tři ocenění za graﬁku. Jeho
práce jsou zastoupeny v mnoha soukromých
sbírkách v ČR i v zahraničí.
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ŠTĚPÁNEK MIROSLAV
1953

Vyučen v oboru tváření kovů. Nejbližší je mu tvarosloví kubismu a oproštěnost funkcionalismu.
Ve šperku pracuje s nerez ocelemi v kombinaci
s barevnými i drahými kovy, s nerosty, vzácnými
i netradičními. Uspořádal několik desítek výstav,
samostatných i kolektivních.

ŠVEJDOVÁ VLASTA
1946

77. Štěpánek Miroslav – Náramek
2012, nerez, bronz, 8×6×3,5
1 500 Kč

78. Švejdová Vlasta – Advent
2013, giclée fine art print 4/40, 34,5×31, volně
2 500 Kč

Absolventka SUŠ oboru loutkářství a hračky.
V 80. letech vytvořila ve spolupráci s Filmovým studiem Barrandov 7 kreslených ﬁlmů.
Ilustrovala nespočet knížek pro děti a sama
dvě napsala. Je nositelkou ceny Pohádkový
zvoneček. V současné době se věnuje především
olejomalbě a perokresbě.

TEPLÝ LIBOR
1955

Absolvent Školy výtvarné fotograﬁe. Ve své volné
tvorbě se věnuje tematickým celkům, např.
Tma a světlo, Řád a svoboda, v současné době
tématu O dobru, zlu a o naději. Uspořádal řadu
samostatných výstav a vydal několik autorských
fotograﬁckých publikací.

TREJKLOVÁ KATEŘINA
1975

79. Teplý Libor – Přírodní motiv z vily Tugendhat
2001/2013, černobílá fotografie, 28,7×38,5, volně
900 Kč

80. Trejklová Kateřina – African Queen
2013, náhrdelník mosaz, africký tyrkys
750 Kč

Věnuje se navrhování a výrobě originálních
šperků ze stříbra a mědi. Pracuje jako graﬁčka
v neziskovém sektoru.
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VESELÁ  RENDLOVÁ IRENA
1964

Absolventka SŠPP v oboru umělecká řemesla,
rytec kovů. Tvorba šperků je inspirována secesí
a přírodními motivy. Tvoří z kovu nebo v kombinaci s přírodními kameny.

VESELÝ PETR
1953

Absolvent AVU v Praze. Malíř, tvůrce objektů
a instalací, graﬁk, kreslíř a pedagog. Byl členem
Tovaryšstva malířského. Podnikl mnoho
kolektivních i samostatných výstav, jeho díla
jsou zastoupena v mnoha sbírkách domácích
i zahraničních galerií.

81. Veselá – Rendlová Irena – Bez názvu
2007, paktong, hadec, ocel, 6,5×3,4
1 000 Kč

82. Veselý Petr – Texty
1981–2013, serigrafie 6/14, 100×70, volně
1 500 Kč

83. Vojtek Antonín – U Hraničního zámečku
2004, olej na plátně, 57×42,5, rám
11 000 Kč

84. Voráčková Karla – Sparaxis Grandiflora
2013, akvarel a kaligrafie, 13×21, volně
400 Kč

VOJTEK ANTONÍN
1934

Malíř, graﬁk. Hlavním námětem jeho děl je
především jižní Morava. V současné době tvoří
zejména olejomalby, můžeme však sledovat
i jeho tvorbu kresebnou, graﬁckou, akvarely
a plastiky. Jeho obrazy jsou zastoupeny v galeriích a soukromých sbírkách v ČR i v zahraničí,
kde uspořádal i nespočet výstav.

VORÁČKOVÁ KARLA
1997

Studentka pražského gymnázia Jana Keplera.
Věnuje se kaligraﬁi a akvarelu.
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VORÁČKOVÁ LUCIE
1968

Absolventka VŠUP v Praze, Ateliéru malby.
Věnuje se malbě kombinovanou technikou,
kolorovanému tisku z výšky, malbě voskem. Vystavuje samostatně i na kolektivních výstavách
v ČR i v zahraničí.

WOLF JAN
1941

85. Voráčková Lucie – Krajina s kotvou
2012, akvarel, 15,8×15,8, volně
700 Kč

86. Wolf Jan – Jihomoravská krajina s vodou
1998, olej, 27×19, rám
1 200 Kč

Žák prof. Bohdana Laciny. Malíř a autor kreseb,
graﬁk, komorních plastik a řady monumentálních realizací. Je členem surrealistické skupiny
Stir up. Jeho obrazy jsou umístěny ve sbírkách
v Evropě, Austrálii, Americe a Africe.

ZÁBOJOVI, ALEŠ A RADKA
1956 Aleš, 1966 Radka

Společně se několik let věnovali tvorbě autorských ručních papírů a ručních kartonů. Radka
se nyní více zabývá kresbou a malbou. Své
zkušenosti z vlastní výtvarné tvorby uplatňuje
v brněnském AteliéRku, který se věnuje arteterapeutické práci s dětskými i dospělými autisty
a arte-koučovací práci s duševně zdravými
dospělými. Aleš vyučuje na JAMU v Brně.

ZÁBRANSKÝ VLASTIMIL
1936

87. Zábojovi Aleš a Radka – Návrat domů
2003, ruční karton, kolorování, 42,5×44,5, volně
1 500 Kč

88. Zábranský Vlastimil – Krajina kolem Lanžhota
2013, kombinovaná technika, 40×30, rám
25 000 Kč

Malíř, graﬁk, karikaturista, ilustrátor. Má za sebou desítky samostatných a stovky kolektivních
výstav doma a především v zahraničí. Získal
hlavní ceny na předních přehlídkách a festivalech výtvarného humoru po světě.
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ZORYA POŠTA DANIEL
A VACEK ZDENĚK
Tvoří pod značkou ZORYA. Designéři roku 2011
v kategorii šperk. Pro jejich šperky je typické
propojení organických tvarů s technickými detaily a sci-ﬁ estetikou. Kombinují ušlechtilé kovy
s materiály, jako jsou perly, satén či polymery.

ZOUBEK OLBRAM
1926

Studoval na VŠUP. Je autorem posmrtné masky
Jana Palacha, pomníku Jana Zajíce a Pomníku
obětem komunismu na pražském Petříně. Je
členem Unie výtvarných umělců, skupiny Trasa,
Nové skupiny a Umělecké besedy. V roce 1996
byl oceněn státní Medailí za zásluhy v oblasti
kultury. Jeho dílo je zastoupeno v soukromých
i veřejných sbírkách v ČR i zahraničí.

89. Zorya (Daniel Pošta, Zdeněk Vacek) – Pivoňky
2013, náušnice chirurgická ocel, organza, 6,5
3 900 Kč

90. Zoubek Olbram – Dívka s hadem
2007, reliéf, cement, část zlacená, 24×43
8 000 Kč

91. Ženatá Kamila – Dotýkání
1984, lept, 59×50, volně
3 000 Kč

92. Ženatá Kamila – Noční město
1975, litografie, 57,5×38,5, volně
1 500 Kč

ŽENATÁ KAMILA
1953

Absolventka AVU. Graﬁčka a malířka. Kombinuje své poznání a intuici s cíleným zájmem
o individuální a sociální paměť. Vystavuje
od roku 1974, její práce jsou zastoupeny
ve sbírkách doma i v zahraničí.
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93. Zážitkový program – Lamí Bača pro celou rodinu (4–5 osob)
Už se vám stalo, že na vás v zoologické zahradě lama plivla? Nebo jste slyšeli, že se někomu tato nepěkná věc přihodila? Inu, je to pravda – lamy plivají.
Proč? To se dozvíte v tomto jedinečném programu, kdy budete mít možnost
se s těmito krásnými tvory sblížit, dozvědět se o nich spoustu zajímavého
a zúčastnit se tréninku či vycházky s lamou na ohlávce. Také nahlédnete
do „zákulisí“ chovu a provozu lamí farmy. Délka programu 3 hodiny.
1 000 Kč

94. Portrétní fotografie zhotovené zrcadlovkou
Flexaret od Romana France
Roman Franc je mladý fotograf z Brna, svérázný staromilec v klobouku
a anglických polobotkách, tygr, kterého svět stále tahá za vousy, běžec
a neklidný romantik, vášnivý básník lidských příběhů. Památkou na tento
netradiční den Vám bude jedna fotografie zhotovená na klasickou dvouokou zrcadlovku Flexaret a vytištěná v archivní kvalitě na bavlněný papír.
6 000 Kč

95. Vstup pro dvě osoby do wellness centra
Otevřou se Vám dveře do moderního wellness centra Infinit Maximus
u Brněnské přehrady s vodní SPA zónou a saunovým světem, kde najdete
několik druhů saun. Dále do privátního SPA se zážitkovými koupelemi,
vířivým whirpoolem a masážemi. Součástí balíčku je poukaz na vstup
do wellness na 120 minut pro dva (vodní SPA a saunový svět).
500 Kč

96. Po stopách prince Charlese – ubytování v certifikovaném
ekopenzionu a pasivním domě Centra Veronica Hostětín
Pobyt v energeticky pasivní budově, která je ukázkou kvalitní ekologické
architektury, využívá obnovitelných zdrojů energie (slunce, biomasa), má
minimální spotřebu energie na vytápění a ekologicky šetrný provoz. Váš
program můžeme po dohodě obohatit o exkurzi po hoštětínských ekologických projektech, nabídku výletů do přírody a za kulturními zajímavostmi
Bílých Karpat, řemeslnou dílnu a jiné. Princ Charles věděl, proč k nám přijet.
Jak jste na tom vy?
900 Kč
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97. Den strávený s „top“ cukrářkou Rebia
Budete se aktivně podílet na výrobě cukrářských výrobků v restauraci
zdravého životního stylu. Restaurace Rebio v maximální možné míře
vaří z čerstvých a sezonních biosurovin vypěstovaných na moravských
biofarmách. Vnitřní dispozice restaurací jsou projektovány podle zásad
Feng-Šuej. Restaurace Rebio jsou koncipovány jako ekologicky šetrné
provozy, třídí a maximálně redukují odpad a používají energeticky
šetrné technologie.
1 000 Kč

99. Znovín Znojmo – Rulandské bílé 2012
Vína označená samolepkou „Ještěrka zelená“ latinsky Lacerta viridis jsou vyráběna z hroznů z viničních
tratí, které jsou současně i teritoriem vzácné a velmi
krásné ještěrky zelené. Ještěrka zelená se v České
republice vyskytuje pouze v ekologicky čisté krajině.
Bohaté a komplexní Rulandské bílé zaujme pro svou
příjemnou vůni po domácím ovoci a medu. V chuti
potěší harmonie jemného zbytkového cukru a šťavnaté kyseliny. Víno má velmi dobré předpoklady
k archivaci.
110 Kč
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98. Prohlídka centra Brna
Prohlídka Brnem s průvodkyní Irenou Maškovou, která vám s radostí ukáže
Brno známé i neznámé. Při prohlídce s ní se naučíte vnímat krásu, naučíte
se dívat a vidět. Pro 2 osoby na 2 hodiny.
1 000 Kč

100. Znovín Sealsfield SClaret Brut Znojmo –
Sekt Charles
Tento bílý sekt byl vyroben z modrých hroznů odrůdy
Pinot noir (Rulandské modré). Jemným odlisováním
hroznů byl rychle oddělen mošt, aby narůžovělý
odstín v budoucím víně byl co nejmenší. Vzniklý claret
je velmi vhodný pro výrobu sektů tradiční metodou
kvašením v láhvi. Proměna modrých hroznů v bílý sekt
symbolizuje tajemnou proměnu Karla Postla, kněze
a sekretáře řádu Křižovníků s červenou hvězdou.
Po jeho náhlém zmizení v Karlových Varech se objevil
po mnoha letech v Americe pod novým jménem
Charles Sealsfield .
150 Kč

Přispějte k zachování unikátní přírodní
lokality Hády na okraji Brna
Pomozte přírodu nejen aktivně chránit, ale zpřístupnit všem,
kdo o to mají zájem.
Hády jsou jeden z mála mimobrněnských vrchů, které jsou vidět i z centra Brna. Vrchol leží v katastrálním
území Kanice. Na jeho vrcholové plošině se nachází národní přírodní rezervace Hádecká planinka. Jihozápadní svah je výrazně poznamenán dřívější těžbou vápence v nedalekém lomu.
Jižní svah Hádů se však od začátku 20. století změnil. Uprostřed se rozrostl vápencový lom a části svahu byly
zavezeny navážkami.
Od roku 1998 byla na Hádech ukončena těžba vápence a původní vlastník jižního svahu kopce Hády – Českomoravský cement, a.s. nemá v úmyslu ji obnovit. Objevila se řada nápadů, jak území Hádů ekonomicky
využít, avšak bez ohledu na přírodní bohatství této lokality.

Pozemkový spolek Hády
V roce 2000 tedy vznikla nezisková organizace Pozemkový spolek Hády, jejíž dlouhodobým cílem je zajistit optimální využívání lokality Hády tak, aby byla zachována její jedinečná přírodní hodnota a zároveň umožněno šetrné rekreační využití. Organizace navázala s vlastníkem partnerství, realizovala zde několik důležitých projektů
na ochranu přírody, v nepřístupném terénu vybudovala dvě trasy pro environmentální výuku dětí základních škol,
pomohla vyhlásit další chráněná území a pečuje o vzácné rostliny a živočichy. Z projektu LIFE se podařilo značnou
část pozemků odkoupit a zbylou část má organizace v dlouhodobém pronájmu. Spravuje území o celkové rozloze
asi 500 ha.
Vlastnictví a pronájem stávajících ploch je obrovským závazkem. Aby toto území nezůstalo opuštěné a nevyužité,
vybudovala zde organizace malou farmu se stádem lam alpak, které slouží jako výborný prostředník mezi dětmi
a zdejší přírodou. Dříve nepřístupný lom a „krajina nikoho“ je dnes plný dětí, turistů a výletníků. Ročně sem zavítá
kolem 3500 návštěvníků a další přibližně 3000 dětí v rámci výukových programů.
Výtěžek 11. benefiční aukce uměleckých děl bude určen na výkup dalších pozemků na Hádech a jejich správu.
www.pshhady.cz
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Za pomoc a podporu děkujeme především všem výtvarníkům, umělcům, ale i dárcům zážitkových poukazů,
bez jejichž dobré vůle a vstřícnosti by se aukce nemohla uskutečnit.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pomáhali s přípravou a organizací aukce.
Děkujeme Ivaně Mitáčkové za grafické práce, Haně Rybářové z aukční síně 1. Art Consulting, Jarmile Vykoupilové za moderování večera.

