CHARITA
FRÝDEK-MÍSTEK

„Skutečná radost nepramení z bohatství ani z lidské chvály,
ale z vykonání něčeho užitečného.“
W. T. Grenfell

AUKCE VÝTVARNÝCH DĚL

Výtěžek aukce je určen na pomoc seniorům, kteří využívají služeb Charity Frýdek-Místek.

KATALOG DRAŽENÝCH DĚL
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Rytířský sál, 3. října 2014 od 17 hodin
ZÁŠTITU PŘEVZALI
Mons. František Václav Lobkowicz, sídelní biskup Ostravsko-opavský
Senátorka Ing. Eva Richtrová

Jak dražit:

Poslání a vznik Charity Frýdek-Místek

1.

Charita Frýdek-Místek je nezisková organizace působící v regionu Frýdku-Místku a Frýdlantu
nad Ostravicí. Patříme mezi největší poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském
kraji. Poskytujeme již 22 let široké spektrum pobytových, ambulantních a terénních sociálních
služeb a zdravotních služeb určených seniorům, lidem s psychickým onemocněním, rodinám
s dětmi a mládeži ohrožené sociálním vyloučením. Naším cílem je pomáhat lidem v hmotné,
sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo
náboženskému vyznání.
Katolická farní charita Místek byla založena Olomouckým arcibiskupem 20. ledna 1992 a byla
jí od počátku delegována právní subjektivita. O měsíc později vznikla Farní charita Frýdek,
která působila jako dobrovolná. V roce 1996 došlo ke sloučení obou charit a vznikla jedna
Charita Frýdek-Místek s oblastní působnosti. Jako první začala působit charitní ošetřovatelská
služba, která byla zřízena 1. 2. 1992. Poté se Charita postupně rozrůstala o další střediska
a poskytované služby.
V rámci jednotlivých středisek poskytuje Charita Frýdek-Místek následující služby: zajištění
ubytování, stravy, sociálních a zdravotních služeb v pobytových zařízeních, sociální a zdravotní
služby v domácnostech uživatelů (pečovatelská a ošetřovatelská služba), terapeutické aktivity
(muzikoterapie, pracovní terapie, canisterapie, výtvarné dílny, práce s keramikou, pohybové
aktivity a další), výlety a návštěvy kulturních zařízení, poradenské služby (dluhové, sociálněprávní a rodinné), aktivity pro rodiny s dětmi předškolního věku, aktivity pro děti a ohroženou
mládež v rámci nízkoprahového klubu, terénní sociální práci s dětmi, které tráví svůj čas na
ulici a celou řadu dalších aktivit a služeb, sociálně-aktivizační činnosti pro děti a rodiny s dětmi
v sociálně vyloučené lokalitě.
V Charitě Frýdek-Místek pracuje téměř 150 zaměstnanců. Většina z nich pracuje přímo s
našimi uživateli – jedná se o pečovatelky, ošetřovatelky, zdravotní sestry, sociální pracovníky,
fyzioterapeuty a pracovníky, kteří pracují s dětmi.

2.
3.

4.
5.

Při vstupu se zaregistrujte v recepci k dražbě. Obdržíte dražební číslo a katalog. Bez
dražebního čísla se dražby nelze zúčastnit.
V klidu si prohlédněte dražená díla.
Dražba začíná v 17:40 hod. Do dražby se zapojíte tak, že k vyvolávací ceně draženého
díla, přihazujete Vámi zvolenou částku. Horní hranice jednotlivého příhozu není 		
omezena.
Platbu vydražených předmětů provedete na základě předložení Vašeho dražebního
čísla na recepci u pokladníka. Obdržíte doklad o zaplacení a seznam vydražených děl.
Vydražená díla Vám budou po zaplacení předána po domluvě v recepci.

Program:
17:00 – 17:20
17:20 – 17:40
17:40 – 19:00
19:00 - 20:00		

Prohlídka výtvarných děl za hudebního doprovodu Beaty Boczek
Úvodní slovo, pozdravy hostů, představení Charity Frýdek-Místek
Dražba děl
Výdej vydražených děl, raut

Přejeme Vám příjemný večer a děkujeme za Vaši podporu.

1. Steffan Petr
Kříž (2013)
Technika: dřevořezba
Rozměr: 30 x 20 cm
Vyvolávací cena: 500Kč

2. Raška Milan
Přístav (1980)
Technika: kolorovaná
kresba
Rozměr: 30 x 42 cm
Vyvolávací cena: 800Kč

3. Kamil Kopřiva
Anděl strážný (2014)
Technika: dřevořezba
Rozměr: 50 x 27 cm
Vyvolávací cena: 1 000Kč

Narodil se 20. 1. 1976 v Moravské
Třebové. Žije v Městečku Trnávka.
Obor činnosti: dřevořezba.
Ve výtvarném umění našel zálibu
již v dětství. Vyučil se jako strojní
mechanik a pracuje v oděvním
průmyslu. Tvořit začal spontánně
bez jakéhokoli odborného vedení
a předchozí průpravy. Zabývá
se především řezbou se sakrální
tematikou, mezi jeho nejčastější
díla patří betlémy, sošky, reliéfy.

4. Hudeček Zdeněk
Jaro na větřáku

Narodil se 31. 3. 1956 v Kyjově.
Vystudoval výtvarnou výchovu
na Masarykově univerzitě v Brně.
Je významný malíř a organizátor
výtvarných akcí v regionu jižní
Moravy, organizátor celostátních
akcí Bzenecký výtvarný podzim.
V malbě a kresbě se věnuje
figurálním
motivům
se
společenskokritickým podtextem.
Významná je také jeho kreslířská
tvorba inspirovaná krajinou
domova a cestami. Žije ve Veselí
nad Moravou.

5. Hudeček Zdeněk
První květy

Narodil se 30. 7. 1962
Obor činnosti: řezbář.
Absolvoval Lesnické učiliště
a Střední lesnickou školu. Od
dětství se věnuje práci se dřevem.
Převážně samouk, ale také školen
pod vedením řezbářů předchozích
generací. Účastní se společných
výstav ve Velkých Karlovcicích
a Frýdku-Místku.

6. Hudeček Zdeněk
Valašská zima

Technika: arttisk
Rozměr: 21 x 30 cm
Vyvolávací cena: 700Kč

Technika: arttisk
Rozměr: 21 x 30 cm
Vyvolávací cena: 700Kč

Technika: arttisk
Rozměr: 21 x 30 cm
Vyvolávací cena: 700Kč

Narodil se 21. 1. 1938 v Uherském
Ostrohu.
Obor činnosti: malba, kresba,
design.
Studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském
Hradišti. Autorova souběžná
malířská a kreslířská činnost
reprezentuje fantaskní vizuální
svět, v jehož centru je příroda
a žena. V posledních letech se
věnuje
folklorním
motivům
inspirované krásou krojů Slovácka
a Valašska. Patří k významným
umělcům jižní Moravy.

7. Krhut Štěpán
Zimní podvečer (2010)
Technika: olej
Rozměr: 30 x 40 cm
Vyvolávací cena: 3 000Kč

8. Papež František
Ona a On (2013)
Technika: dřevořezba
rozměr: 60 x 19 cm
Vyvolávací cena: 1 500 Kč

9. Stoklasa Petr
Svícen (2013)
Technika: kombinace kovu
a kamene
Rozměr: 26 x 23 cm
Vyvolávací cena: 300Kč

Narodil se 2. 12. 1956 v Čeladné.
Obor činnosti: malba.
Maluje
převážně
valašskou
architekturu, ale i zátiší, portréty
a figury. Nejčastěji maluje olejem,
akvarelem a špachtlí.

10. Drda Pavel
Za nebíčkem (2011)

Narodil se 4. 8. 1947 ve Vsetíně.
Obor činnosti: malba, sochařství.
Studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském
Hradišti. Ve své tvorbě se zaměřuje
na plastiky a reliéfy ze dřeva, kovu
a skla. Materiály osobitě upravuje
a kombinuje. Formou navazuje na
výtvarné tendence informelního
umění. Mimo sochařství se věnuje
i malbě.

11. Hauser Karel
Chalupářská souprava
(2014)

Narodil se v roce 1962 ve Velkých
Karlovicích.
Obor činností: dřevořezba.
Studoval na Střední průmyslové
škole a Vysoké škole lesnické.
Již od mládí se věnoval práci se
dřevem po vzoru otce. Hlavní
výrobní artikl představují štípané
holubičky a drobné hračky ze
dřeva. Vyrábí také figurky do
betlémů a různé reliéfy.

12. Jakeš Ivan
Království permoníků
(2004)

Technika: kamenina, sklo
Rozměr: 22 x 10 cm
Vyvolávací cena: 1 200Kč

Technika: točená keramika
Vyvolávací cena: 500Kč

Technika: glazovaná
keramika
Rozměr: 60 x 52 cm
Vyvolávací cena: 2 000Kč

Narodil se 3. 3. 1958 v Hranicích
na Moravě.
Obor činnosti: keramika, kov,
dřevo, umělý kámen.
Studoval Vysokou školu umělecko
průmyslovou v Praze. Zabývá se
volnou tvorbou v oboru keramiky
- figurální plastiky zvířat i lidí.
Hlínu často doplňuje i jinými
materiály, nejraději má bronz.

Narodil se ve Valašském Meziříčí.
Obor činnosti: keramika.
Studoval
keramickou
školu
v Bechyni. Vedl keramické
kroužky v Lidové škole umění.
Stal se pokračovatelem rodinného
hrnčířského řemesla.

Narodil se 14. 8. 1935 ve Velkých
Karlovicích.
Obor
činnosti:
sochařství,
keramika, malba.
Studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském
Hradišti. Věnuje se třem okruhům
tvorby: volné plastice, reliéfům na
dřevě a závěsné keramice, které těží
z polarity hrnčířské a sochařské
práce. Námětem jeho výtvarných
děl je lidová poezie a starověká
mytologie.

13. Pawera Martin
Cyklus domov (2013)
Technika: serigrafie
Rozměr: 42 x 30 cm
Vyvolávací cena: 400Kč

14. Pawera Martin
Cyklus domov (2013)
Technika: serigrafie
Rozměr: 42 x 30 cm
Vyvolávací cena: 400Kč

15. Pawera Martin
Cyklus domov (2013)
Technika: serigrafie
Rozměr: 42 x 30 cm
Vyvolávací cena: 400Kč

Narodil se roku 1952 v Poličce.
Mládí prožil ve Frýdku-Místku,
od počátku 90. let žije v Havířově.
Vystudoval Akademii výtvarných
umění v Praze v ateliéru profesora
akad. malíře Karla Součka.
Věnuje se figurálním námětům.
Učil na Pedagogické fakultě
a SUPŠ v Ostravě, v současnosti
vyučuje na ZUŠ Bohuslava
Martinů v Havířově. Od roku
2000
organizuje
sochařská
sympozia Lípa Havířov.
Má za sebou na 140 samostatných
výstav v ČR i v zahraničí.

16. Pawera Martin
Cyklus domov (2013)
Technika: serigrafie
Rozměr: 42 x 30 cm
Vyvolávací cena: 400Kč

17. Pawera Martin
Cyklus domov (2013)

Narodil se roku 1952 v Poličce.
Mládí prožil ve Frýdku-Místku,
od počátku 90. let žije v Havířově.
Vystudoval Akademii výtvarných
umění v Praze v ateliéru profesora
akad. malíře Karla Součka.
Věnuje se figurálním námětům.
Učil na Pedagogické fakultě
a SUPŠ v Ostravě, v současnosti
vyučuje na ZUŠ Bohuslava
Martinů v Havířově. Od roku 2000
organizuje sochařská sympozia
Lípa Havířov.
Má za sebou na 140 samostatných
výstav v ČR i v zahraničí.

Technika: serigrafie
Rozměr: 42 x 30 cm
Vyvolávací cena: 400Kč

18. Janošec František
Panna Maria s Ježíškem
(2010)
Technika: polychromovaná
plastika
Rozměr: 21 x 26 cm
Vyvolávací cena: 1 000Kč

Narodil se 18.8.1953 ve Starých
Hamrech.
Vyučil
se
jako
truhlář památkář. Absolvoval
restaurátorský kurz.
Pracoval
jako
restaurátor
starožitného nábytku ve Valašském
muzeu v přírodě.
Ve své tvorbě se zaměřuje na
polychromované plastiky. Vyřezává
i reliéfy a plastiky v lidovém duchu.
Zúčastnil
několika
výstav.
V Jindřichově Hradci jeho betlém
získal 3. cenu - Bronzový Nožík
Tomáše Krýzy.

19. Novický Josef
Zimní krajina (2012)
Technika: olej
Rozměr: 31 x 43 cm
Vyvolávací cena: 3 000 Kč

Narodil se 20. 5. 1927 ve
Václavovicích u Frýdku-Místku.
Obor
činnosti:
propagační
grafika, dekorace, malba.
Vystudoval Střední průmyslovou
školu stavební. Námětem pro
jeho obrazy je okolní beskydská
krajina, ve které autor žije. Rád
experimentuje, a proto v jeho
tvorbě můžeme vidět spojení
reálného pohled až k abstrakci.
Maluje také zátiší a figurativní
motivy.

20. Novický Josef
Zátiší (2002)

Technika: digitální grafika
Rozměr: 45 x 32 cm
Vyvolávací cena: 1 200 Kč

Technika: akryl na plátně
Rozměr: 85 x 55 cm
Vyvolávací cena: 500 Kč

23. Odvárka Jan
Zima na Vysočině (2014)
Technika: akvarel
Rozměr: 29 x 42 cm
Vyvolávací cena: 3 000 Kč

Technika: olej
Rozměr: 48 x 36 cm
Vyvolávací cena: 1 500 Kč

21. Szpyrc Ladislav
Těšínské niebo (2014)

22. Šťastná Věra
Zátiší s tulipánem (2013)

Narodil se 3. 1. 1955 v Českém
Těšíně.
Obor činnosti: malba, propagační
výtvarnictví, užitá a volná grafika.
Studoval Střední průmyslovou
školu v Ostravě.
Účastnil se mnoha výstav nejen
u nás v republice, ale také
v zahraničí.

24. Šimurda Miloš
Pohádkový podzim (2004)
Technika: akvarel
Rozměr: 58 x 42 cm
Vyvolávací cena: 2 500Kč

Narodila se ve Zlíně.
Obor činnosti: malba akrylem,
kresba portrétů, malba na textil,
batika.
Studovala Pedagogickou fakultu
v Ostravě se zaměřením na
výtvarnou výchovu.
Maluje akrylem na plátno
energetické, meditativní a abstraktní
obrazy, kombinuje je i s verši.
Věnuje se také malbě zátiší,
krajiny i portrétu. Své malované
košile vystavuje na festivalech
i výstavách.
Narodil se v roce 1943 ve Dvoře
Králové nad Labem.
Obor činnosti: malba.
Hlavním tématem autorových
obrazů je krajina, především
krajina Vysočiny. Do výtvarného
projevu vložil svoji výjimečnou
osobnost, talent, houževnatost a
nezměrnou píli. Uspořádal přes
dvacet výstav.

Narodil se 5. 6. 1924 ve Frenštátě
pod Radhoštěm.
Obor činnosti: akvarel, olej,
mozaika, asambláže.
Studoval na Vysoké škole
výtvarných umění v Bratislavě.
Většina námětů se vztahuje
k Novému Zákonu. Inspiraci také
čerpá z rodného kraje a zobrazuje
ho ve svých obrazech, často
stylizované do poetické polohy
(Chalupa u pěti nevěst, Honem
ovce zavírat). Věnuje se také
monumentální tvorbě.

25. Strnadel Pavel
Klobouk I (2011)
Technika: barevná
litografie
Rozměr: 18 x 20 cm
Vyvolávací cena: 500Kč

26. Strnadel Pavel
Klobouk II (2011)
Technika: barevná
litografie
Rozměr: 18 x 20 cm
Vyvolávací cena: 500Kč

27. Strnadel Pavel
Radhošť (2011)
Technika: barevná
litografie
Rozměr: 18 x 20 cm
Vyvolávací cena: 500Kč

Narodil se 17. 9. 1951 ve Frýdku
- Místku.
Obor činnosti: malba, pedagogika.
Vystudoval výtvarnou výchovu
na
Univerzitě
Palackého
v Olomouci u prof. F. Nováka,
V. Navrátila, A. Berana a M. Štolfa.
Pracoval jako asistent na katedře
výtvarné výchovy PedF v Ostravě
a od roku 1980 učí na Gymnáziu
a ZUŠ ve Frenštátě, kde také žije.
Ve svých obrazech zachycuje
proměny krajiny Frenštátska.
Vystavuje doma i v zahraničí.

28. Planerová Kamila Veronika
Přístav (2013)
Technika: pastel
Rozměr: 38 x 59 cm
Vyvolávací cena: 2 800Kč

29. Dujka Tomáš
Tvůj anděl strážný (2013)
Technika: dřevořezba
Rozměr: 21 x 10 x 10 cm
Vyvolávací cena: 900Kč

30. Ročák Jiří
Modrá kompozice (2014)
Technika: vosková batika
Rozměr: 80 x 63 cm
Vyvolávací cena: 500Kč

Narodila se 15. 1. 1942 v Dambořicích.
Obor činnosti: malba, keramika,
textilní výtvarnice.
Pravidělně vystavuje v galerii
Cornier v Brně. Za svou
mnohaletou činnost úspořádala
na dvacet výstav.

Narodil se na Valašsku.
Obor činnosti: tesař, řezbář.
Studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Novém
Boru.
Věnuje
se
tesařské
i řezbařské tvorbě a vyřezává
různé motivy.

Narodil se 27. 3. 1965 ve Zlíně.
Obor činnosti: kresba, malba,
grafika, neobatika a videoart.
Při tvorbě se orientuje na
abstraktnější formy s využitím
základních geometrických tvarů.
Dalším důležitým tématem je
žena. Křivky ženského aktu
doplněné přírodními komponenty
zpracovává v mnohovrstevných
kompozicích v malbě a grafice.

31. Špůrek Dušan
Valašská chalupa a zvoničky
(2014)
Technika: dřevořezba
Rozměr: 13 x 13 cm,
zvoničky 15 x 5 cm
Vyvolávací cena: 300Kč

32. Skotnica Miroslav
Indonéský bubínek (2013)
Rozměr: 20 x 38 cm
Vyvolávací cena: 600Kč

33. Klimková Šárka
Závěsný kachel (2014)
Technika: glazovaná
keramika
Rozměr: 10 x 7 cm
Vyvolávací cena: 500Kč

Rožnovský
rodák,
původní
profescí soustružník. K řezbářství
se dostal jako samouk v roce
1973. Hlavní obor činnosti jsou
reliéfy a postavy.

34. Stoklasa Vladislav
Váza (2014)

Zabývá se prodejem a servisem
hudebních nástrojů od roku 1988.
V roce 2004 otevřel hudební školu
Yamaha s výukou keyboardů
a kytary.
Zabývá se i komplexním servisem
hudebních nástrojů - servis,
prodej i hudební škola.

35. Stoklasa Vladislav
Homér (2014)

Narodila se 30. 1. 1979 ve
Slavičíně.
Obor
činnosti:
glazovaná
keramika.
Studovala
na
Univerzitě
Palackého v Olomouci. Ve své
tvorbě se zaměřuje na glazovanou
závěsnou keramiku. Účastní
se výstav v rámci Vincúchu sdružení Valašskoklobouckých
výtvarníků.

36. Čech Vilém
Neposkvrněná (2013)

Technika: litá keramika
Rozměr: 20 x 11 cm
Vyvolávací cena: 200Kč

Narodil se 1959 ve Slaném.
Obor činnosti: keramika.
Tvorbě z keramiky se věnuje od
roku 2008. Se svým týmem vyrábí
zahradní dekorace ve své dílně
v malebné vesničce Oznice na
Valašsku.

Technika: litá keramika
Rozměr: 40 x 24 x 13 cm
Vyvolávací cena: 300Kč

Technika: pálená hlína
Rozměr: 34 x 7 cm
Vyvolávací cena: 2 000Kč

Narodil se 30. 5. 1977 v Hodoníně.
Obor
činnosti:
sochařství,
keramika.
Začínal v oboru restaurování.
Nyní se věnuje sochařské práci
v romantické kulise moravského
venkova.

37. Král Josef Bartoloměj
Dům o tisíce patrech (2013)
Technika: kombinovaná
technika
Rozměr: 48 x 31 cm
Vyvolávací cena: 700Kč

38. Král Josef Bartoloměj
Mezi domy noční ulice (2013)
Technika: kombinovaná
technika
Rozměr: 49 x 33 cm
Vyvolávací cena: 700Kč

39. Král Josef Bartoloměj
Jiné světy (2013)
Technika: kombinovaná
technika
Rozměr: 55 x 37 cm
Vyvolávací cena: 700Kč

Narodil se 6. 2. 1950 v Olomouci.
Obor činnosti: malba, kresba,
grafika.
Studoval malbu na Ostravské
univerzitě.
Autor
začínal
s malovanými kolážemi, dále se
věnoval fragmentu a fraktálu. Ve
svých dílech ztvárňuje řád chaosu
a nyní se věnuje symbolice.

40. Mikeska Zdenek
Sen pana K. (2014)
Technika: grafika
Rozměr: 42 x 30 cm
Vyvolávací cena: 1 200Kč

Narodil se v roce 1929 v Brně
Obor činnosti: kresba, malba,
grafika.
Dříve se věnoval převážně
učitelské činnosti a vedení
zájmových výtvarných kroužků.
V současné době kreslí a maluje
krajinu, portréty i fantazijní
kompozice různými malířskými
a grafickými technikami. Zamýšlí
se nad filozofií výtvarného umění
a vymýšlí své originální způsoby
tvorby, kde se pohybuje od reality
k abstrakci.

41. Mikeska Zdenek
Řidička (2014)
Technika: grafika
Rozměr: 42 x 30 cm
Vyvolávací cena: 1 200Kč

42. Mikuš Roman
Orel (2014)
Technika: řezba
Rozměr: 100 x 40 cm
Vyvolávací cena: 3 000Kč

Narodil se v roce 1987 ve Vsetíně.
Obor činnosti: řezbář, truhlář.
Ve své tvorbě nejvíce zobrazuje
valašské motivy, krajinky a hlavně
dravé ptáky.

43. Molinová Dagmar
Deštivé snění (2014)
Technika: smalt
Rozměr: 48 x 48 cm
Vyvolávací cena: 700Kč

44. Beran Metoděj
Kříž (2012)

Narodila se 4. 11. 1964 ve FrýdkuMístku.
Obor činnosti: smalt, olejomalba,
pastel, akryl, enkaustika.
Autorka
nejen
výtvarných
děl, ale také poezie. Ke tvorbě
energetických a meditačních
obrazů využívá různé techniky.
Uspořádala již řadu výstav. Ráda
kombinuje své obrazy s verši.

46. Sošták Libor
Průhled (2012)

Příborský loutkař, řezbář a malíř.

47. Sošták Libor
Čočka (2012)

Technika: dřevořezba
Rozměr: 40 x 18 x 85 cm
Vyvolávací cena: 500 Kč

45. Kobzáňová Dočkalová Jana
Valašské paseky (2014)
Technika: olej na skle
Rozměr: 16 x 29 cm
Vyvolávací cena: 500Kč

Technika: olej
Rozměr: 30 x 24 cm
Vyvolávací cena: 700Kč

Narodil se 27. 2. 1959 ve Vsetíně.
Obor činnosti: architektura,
malířství a kresba.
Studoval
na
SUPŠ
Brno,
architekturu na FA VUT Brno a
AVU Praha.
Autor školením i profesí architekt.
Čas od času vstupuje s barvami
na paletě a štětcem v ruce do
imaginárního,
svobodného
prostoru malířství, aby ztvárnil
podněty ze svého podvědomí.
Vedle abstraktních maleb s motivy
energie a pohybu je jeho tématem
krajina, civilizační témata, ale
také výtvarné záznamy z cest za
uměním a architekturou.

Technika: olej
Rozměr: 19 x 18 cm
Vyvolávací cena: 700Kč

Narodila se 14. 3. 1946 ve Zlíně.
Pochází z malířské rodiny
Kobzáňů,
ale
malířství
nestudovala a vyučila se malířkou
skla v Novém Boru.
K malování se dostala až ve třiceti
letech. Inspiroval ji její otec, ale
mnoho cenných rad jí poskytl
i Josef Hapka. Žije v Karolince
a vystavuje zejména jako členka
Urgatiny.

48. Hartinger Ilja
Předjaří (2013)
Technika: kvaš, akvarel
Rozměr: 34 x 100 cm
Vyvolávací cena: 4 500Kč

Narodil se 20. 8. 1935 v Karolince.
Obor činnosti: malba, grafika.
Maluje olejem i akvarelem,
nejčastěji
kombinuje
kvaš
s pastelem, zabývá se volnou
a užitou grafikou, zvláště linorytem.
Vytváří
artprotisy,
vitráže
technikou leptaného a pískového
skla, později klasické mozaiky.
Je znám především jako krajinář.
V jeho interpretaci má krajina
Valašska neobyčejně sugestivní
a poetické kouzlo.

49. Bednář Petr
Trojice (1995)
Technika: smalt
Rozměr: 60 x 80 cm
Vyvolávací cena: 1 200Kč

50. Liberda Bronislav
bez názvu (2012)
Technika: digitální grafika
Rozměr: 47 x 42 cm
Vyvolávací cena: 1 200Kč

51. Hrubá Blanka
Ryba (2014)
Technika: keramika, šamot
Rozměr: 17 x 13 cm
Vyvolávací cena: 400Kč

Narodil se v roce 1946 v Ostravici.
Obor činnosti: smalt, kresba,
malba.
Malbu studoval u malířky E.
Servátkové. Kromě malby se
věnuje také tvorbě smaltu.
Ve své tvorbě mistrně spojuje kov,
sklo, oheň, křehkost, bohatství
barev, odolnost i neměnnost.
Ve svých dílech spojuje krásu
přírody, vnitřní prožitky a často
ztvárňuje neustálý koloběh života
a smrti.

52. Schmuckerová Helena
Slaměnky (2013)

Narodil se 28. 8. 1937 v Třinci.
Obor činnosti: malíř, grafik,
ilustrátor, loutkař, hudebník.
Zabývá se malbou, grafikou,
ilustrací,
léta
se
věnoval
scénografii, návrhům loutek, je
také hudebníkem a skladatelem.
Jeho kreslený humor vyšel v roce
1997 ve výboru Szóstka wygrywa.
Vystavuje nejen v České republice,
ale i v zahraničí.

53. Schmuckerová Helena
Česnek (2013)

Obor
činnosti:
výtvarník,
keramik.
Vytváří autorskou keramiku plastiky, dekorativní objekty,
převážně ze šamotu. Je majitelkou
Galerie Blanka Hrubá na
Hukvaldech, kde vystavuje své
práce.

54. Schmuckerová Helena
Kopretiny (2013)

Technika: olej
Rozměr: 28 x 24 cm
Vyvolávací cena: 500Kč

Technika: olej
Rozměr: 30 x 30 cm
Vyvolávací cena: 500Kč

Technika: olej
Rozměr: 30 x 18 cm
Vyvolávací cena: 500Kč

Narodila se v Chebu.
Výtvarnému umění se vzdělávala
soukromě. Maluje kytice a zátiší,
inspirací je jí především krása
přírody.
Pracuje
jako
galeristka
Výtvarného
centra
Chagall
v Ostravě.
Dříve vystavovala pod dívčím
jménem Hermannová.

55. Pavliňák Petr
Trávy I (2013)
Technika: olej
Rozměr: 50 x 50 cm
Vyvolávací cena: 1 500Kč

56. Pavliňák Petr
Trávy II (2013)
Technika: olej
Rozměr: 34 x 42 cm
Vyvolávací cena: 1 000Kč

57. Zoubek Olbram
Dívka (2008)
Technika: dusaný cement
Rozměr: 59 x 30 cm
Vyvolávací cena: 20 000Kč

Narozen 8. 10. 1946 ve Strážnici.
Studoval propagační výtvarnictví
na SPŠS v Ostravě, teorii a dějiny
kultury na FF UP v Olomouci,
dějiny umění na FF UK v Praze
a uměleckou fotografii na Lidové
konzervatoři v Ostravě.
Věnuje se galerijní, kurátorské
a vydavatelské činnosti, je
odpovědným
redaktorem
Slovníku českých a slovenských
výtvarných umělců. Zabývá
se užitou grafikou a grafickým
designem, plakátovou tvorbou,
knižní grafikou.
Ve volné tvorbě se od studentských
let věnuje malbě, fotografii a volné
grafice. V malířství zobrazuje
nejen krajinu Beskyd, Jeseníků a
Slovácka, ale také přírodu a její
poetickou krásu, vytváří cykly
krajin s výrazným motivem trav.

58. Kumalová Hana
Svítání (2014)

Narodil se 21. 4. 1926 v Praze.
Obor činnosti: kamenná plastika.
Studoval na Vysoké uměleckoprůmyslové škole v Praze.
Výrazným
způsobem
se
zasloužil
o
rozvoj
české
architektonické
plastiky.
Je
jedním
z
nejvýznamnějších
českých sochařů současnosti. Jeho
osobitý styl je charakteristický
spřízněností a reakcí na antické
dědictví. Vystavuje v České
republice i v zahraničí.

60. Volkmer Tomáš
Portrét loutky II. (2013)

Technika: olej
Rozměr: 80 x 50 cm
Vyvolávací cena: 800Kč

59. Volkmer Tomáš
Portrét loutky I. (2013)
Technika: digitální tisk
Rozměr: 70 x 50 cm
Vyvolávací cena: 1 000Kč

Technika: digitální tisk
Rozměr: 70 x 50 cm
Vyvolávací cena: 1 000Kč

Narodila se 19. 9. 1957.
Obor
činnosti:
výtvarnice,
malířka.
Věnuje se olejomalbě, malbě
akrylem, figurální malbě, malbě
v plenéru s využitím sakrálních
motivů.

Narodil se v roce 1961.
Studoval na uměleckoprůmyslové
škole v Uherském Hradišti obor
Užité grafiky u akademického
malíře prof. Františka Nikla.
Během
několikaleté
práce
v scénických dílnách Státního
divadla v Ostravě začal výtvarně
spolupracovat s divadelními
soubory, převážně loutkovými.
Od roku 1993 navrhl více než
150 scénických výprav nejen
pro loutková divadla v České
republice, ale i v Polsku, Německu
a na Slovensku. Výtvarně
spolupracoval na televizních
pohádkách a filmech.
Věnuje
se
také
designu
interiérů a solitérního nábytku
a grafice související s divadlem.

61. Štreit Jindřich
Portrét (1976)
Technika: fotografie
Rozměr: 30 x 40 cm
Vyvolávací cena: 2 000Kč

62. Jaroš Rostislav
Ostrov Frýdek (2014)

Narodil se 5. 9. 1946 ve Vsetíně.
Obor činnosti: fotograf, pedagog.
Vystudoval
Pedagogickou
fakultu na Univerzitě Palackého
v Olomouci. Je jedním z předních
českých fotografů. Věnoval se
zobrazení vesnického života,
soustředil se na portrét a na
romskou tematiku. Za svoje
fotografie získal řadu domácích
i mezinárodních ocenění.

64. Sibinský Jiří
Z cyklu horizonty (2012)

Frýdecký malíř a samouk.
V současné době pracuje
v nemocnici ve Frýdku-Místku.

65. Holubová Gabriela
Radost (2013)

Technika: akvarel,
kombinovaná technika
Rozměr: x cm
Vyvolávací cena: 800Kč

63. Nytra Zdeněk
Na návsi (1993)
Technika: olej
Rozměr: 37 x 55 cm
Vyvolávací cena: 1 000Kč

Technika: digitální tisk
Rozměr: 106 x 106 cm
Vyvolávací cena: 4 000Kč

Technika: keramický kachel
Rozměr: 42 x 18 cm
Vyvolávací cena: 1 000Kč

Narodil se 15. 7. 1947 ve FrýdkuMístku.
Obor činnosti: malba, kresba,
grafika, řezbář.
Jeho výtvarná činnost má široký
záběr - od kresby, příležitostné
grafiky, malby, až po dřevěné
skulptury doplněné upraveným
kamenem. Věnuje se také výrobě
loutek a volné řezbě.

66. Gaja Martin
Portrét (2014)
Technika: dřevořezba
Rozměr: 30 x 15 cm
Vyvolávací cena: 2 000Kč

Narodil se 24. 3. 1947 ve
Václavovicíh u Frýdku-Místku.
Vyučil se zámečníkem a později
vystudoval
SPŠ
výtvarné
propagace v Ostravě.
Započal malbou krajiny. Malíř
se zaměřuje na celkový dojem,
zachycení uměleckého prožitku.
V posledním období přechází
k
abstrakci.
Vyniká
také
sochařskou a achtitektonickou
tvorbou.

Výtvarné činosti se věnuje přes 20
let.
Vzorem a inspirací jsou jí
výtvarníci hnutí Arts & Craft.

Narodil se 3. 9. 1973 ve Valašském
Meziříčí. Žije a pracuje v Hutisku
- Solanci.
Obor činnosti: malba, sochařství.
Vystudoval střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském
Hradišti, obor kamenosochařství.
Dále studoval VUT v Brně.
Účastnil se desítek výstav
a sympozií. Velkým dílem je
realizace hlavního a bočního
oltáře v kostele sv. Anny ve
Valašském muezu v přírodě, dále
tvoří náhrobky, sochy a plastiky.

67. Šebíková Michaela
Madona (2014)

70. Vítková Kamila
Borůvky v trávě (2013)
Technika: malba kreditkou
Rozměr: 69 x 50 cm
Vyvolávací cena: 400Kč

Technika: vyšívaný obraz
Rozměr: 28 x 20 cm
Vyvolávací cena: 500Kč

68. Lepík Karel
Duha (2013)
Technika: litografie
Rozměr: 30 x 32 cm
Vyvolávací cena: 700Kč

69. Prudký Petr
Frýdek-Místek ze
vzducholodě (2006)
Technika: fotografie
Rozměr: 26 x 130 cm
Vyvolávací cena: 1 000Kč

Narodil se 25. 12. 1940
v Metylovicích.
Obor činnosti: malba, grafika.
Působí jako docent Katedry
výtvarné výchovy PF Ostravské
univerzity. Studoval figurální
a portrétní malbu u prof. K.
Součka na AVU v Praze.
Ve své tvorbě vědomě navazuje
na imaginaci surrealistického
a symbolistního pojetí světa.
Realizoval desítky výstav u nás
i v zahraničí.

71. Gallová Petra
Lev (2012)

Narodil se ve Frýdku-Místku.
Obor činnosti: fotograf.
Jeden
z
nejvýznamnějších
představitelů tradiční krajinářské
fotografie.
Autor vždy usiluje o formálně
dokonalý, vytříbený a zejména
vizuálně sytý fotografický obraz.
Na mnoha snímcích se setkáme
s
pečlivě
prokreslenými
strukturami přírodních detailů.

72. Mleczko Štěpán
Pustevny (2009)

Technika: akryl
Rozměr: 50 x 60 cm
Vyvolávací cena: 500 Kč

Technika: suchá křída
Rozměr: 11,5 x 21 cm
Vyvolávací cena: 500Kč

Narodila se v roce 1985 ve FrýdkuMístku.
Obor činnosti: kresba, malba.
Splnila si vůj sen a otevřela
galerii obrazů se specializovanou
prodejnou výtvarných potřeb.
V prostorách vede soukromé
kurzy kresby a malby.
Věnuje
se
portrétování,
krajinomalbě, zátiší, kresbě či
malbě zvířat a abstrakcí.
Techniky, které nejčastěji používá
jsou uhel, pastel či akryl.
Narodil se 18. 12. 1953 v Ostravě.
Obor činnosti: malba, grafika,
keramika.
Studoval propagační výtvarnictví
u F. Formana na SPŠ stavební
v Ostravě.
Zpracovává převážně figurální
motivy, také tématiku krajin
Beskyd. Z grafických technik
používá suchou jehlu, serigrafii
a monotyp.
Vystavuje hlavně ve FrýdkuMístku, ale účastnil se několika
výstav ve Skotsku.

73. Mleczko Štěpán
Zima (2009)
Technika: suchá křída
Rozměr: 11,5 x 21 cm
Vyvolávací cena: 500Kč

74. Pantůčková Dagmar
Černo-bílá kompozice
(2013)
Technika: olej
Rozměr: 38 x 29 cm
Vyvolávací cena: 600Kč

75. Pantůčková Dagmar
Černo-bílá kompozice
(2013)
Technika: olej
Rozměr: 38 x 29 cm
Vyvolávací cena: 600Kč

Narodil se 18. 12. 1953 v Ostravě.
Obor činnosti: malba, grafika,
keramika.
Studoval propagační výtvarnictví
u F. Formana na SPŠ stavební
v Ostravě.
Zpracovává převážně figurální
motivy, také tématiku krajin
Beskyd. Z grafických technik
používá suchou jehlu, serigrafii
a monotyp.
Vystavuje hlavně ve FrýdkuMístku, ale účastnil se několika
výstav ve Skotsku.

76. Kocurek Vladimír
Frýdek 1 (2012)

Obor činnosti: malba.
Olejomalbou se zabává od roku
2004. je to její koníček. V běžném
životě je účetní. Její obrázky už
ale zdobí mnoho domácností
a interiérů.

77. Kocurek Vladimír
Frýdek 2, basilika (2012)

Technika: pastel
Rozměr: 34,5 x 24 cm
Vyvolávací cena: 600Kč

Technika: pastel
Rozměr: 34,5 x 24 cm
Vyvolávací cena: 600Kč

78. Kocurek Vladimír
Frýdek 3, zámek (2012)
Technika: pastel
Rozměr: 34,5 x 24 cm
Vyvolávací cena: 600Kč

Narodil se 9. 3. 1946.
Obor činnosti: tužka, pastel,
fotografie.
Ve své tvorbě nejčastěji ztvárňuje
krajinu nejen ze svého regionu.
Vystavuje převážně v našem
regionu.
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