
1

katalog 
dražených 
uměleckých 
děl

XIV. benefIční Večer
pro Skp-centrum, o.p.S.

NEDĚLE
10 / 12 
2 0 1 7

RYTÍŘSKÉ SÁLY
ZÁMEK 
PARDUBICE



32

milan
křiček 

2

Narodil se v roce 1962 v Pardubicích. Fotografování se učil 
pod vedením Jiřího Platenky. Nejvíce se věnuje reportáži, hlav-
ně sportovní pro noviny. Je členem fotoklubu ALFA Pardubice, 
volného sdružení fotografů GM10 a Volného sdružení východo-
českých fotografů.

Nabízená fotografie pochází z volné tvorby, která ale také 
vzniká reportážním způsobem. Scény jsou reálné, nearan-
žované. Dílo patří do souboru „Obrazy města“, který se stal 
dlouhodobým projektem Milana Křička.

luděk
VojtěchoVSký  

1

Umělecký fotograf, člen fotografické skupiny Outsider 3, držitel 
několika zlatých medailí FIAP, mnoha ocenění a diplomů. Vystavuje 
doma i v zahraničí. Žije a pracuje v Pardubicích.

1. FotograFie z cyklu „aranžovaná zátiší“
Rozměr 57 × 65 cm
Vyvolávací cena: 3.000,- Kč

2. „Pardubice, Wernerovo nábřeží“
Fotografie ze souboru „Obrazy města“, rozměr 50 × 70 cm
Vyvolávací cena: 2.500,- Kč

tomáš
kubelka 

3

Pardubický fotograf, autor Čarokraje. Čarokraj představuje 
snímky pořízené mezi psem a vlkem, či za úplné tmy. Techni-
kou extrémnějších expozic a vlastním osvitem daných lokací  
se pokouší formulovat ono nepřenositelné,  Genia Loci.

Se zapálením mapuje místa, která jste již možná mnoho-
krát navštívili. Snaží se tak ve své posunuté, až excitované at-
mosféře vyprovokovat touhu poznání krás našeho domova, 
mnohdy jen kousek za humny. Často tak blízko, že bychom 
je v rychlém běhu všedních dnů mohli nechtěně opomenout. 
Za soumraku světla jsme vnímavější, slyšíme neviditelné 
a cítíme vůni luk, která vesmíru vracejí denní teplo své nej-
bližší hvězdy. Za zpěvu nočních ptáků a pískotu netopýrů, 
tušíme prach dávno mrtvých a snažíme si představit alespoň 
zlomek jejich velkých příběhů...

3. „Hnízdo v korunácH“
Fotografie z cyklu „Čarokraj“
Vyvolávací cena: 3.000,- Kč

„ “

vážení a milí hosté,
je pro mě velkým potěšením, že Vás po roce opět 

mohu pozdravit prostřednictvím tohoto katalogu umělec-
kých děl, vydaného k již IX. ročníku benefiční dražby na 
podporu činnosti naší obecně prospěšné společnosti.

Letošní ročník je výjimečný. Rok 2017 je totiž rokem, 
kdy naše organizace slaví 25 let  od svého vzniku. Proto 
jsme jako součást dnešního večera připravili kromě tra-
diční dražby také vyvrcholení putovní výstavy fotografií 
od Tomáše Kubelky, které zachycují dění v našich služ-
bách. Prostřednictvím fotografií můžete vstoupit nejen 
do prostorů naší organizace, ale i do domácího a tedy 
přirozeného prostředí klientů. 

Stejně jako v minulých letech, i letos jsme pro Vás 
shromáždili soubor děl od uznávaných umělců. Za 
všechny si dovolím jmenovat Kurta Gebauera, Mílu 
Fürstovou, Šárku Hrouzkovou, Darju Čejkovou či Mar-
tina Víška. Jejich díla jste mohli vydražit i v roce 2016, 
a pokud Vás někdo v dražbě předstihl, máte letos opět 
šanci. Mezi novinky letošního roku patří socha Madony 
Františka Bálka, pastel Tomáše Čečetky, paličkovaný 

šperk Jiřiny Rejentové, nebo grafika Blanky Bohdanové. 
Podpory všech umělců, kteří věnovali díla do letošního 
ročníku benefiční dražby, si velice vážíme. 

Celkový výtěžek ze sedmnácti uměleckých děl bude 
použit na financování obnovy vnitrobloku v Městském 
azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v Pardubicích. 

Všem Vám děkuji za podporu, a věřím, že se Vám 
bude benefiční večer líbit. 

Přeji Vám jeho krásné prožití. 

mgr. jiří pitaš
ředitel Skp-centrum, o.p.s.

Záštitu nad XIV. benefičním večerem pro SKP-CENTRUM, 
o.p.s., převzal Ing. Petr Šilar, senátor PČR, Ing. Pavel Šoto-
la, člen Rady Pardubického kraje, a Mgr. Jakub Rychtecký, 
náměstek primátora města Pardubic.

Redakční zpracování: Lenka Šlezingrová
Grafické zpracování: Vydavatelství a polygrafické středisko, Univerzita Pardubice
Tisk tohoto katalogu podpořila firma Tiskárna v Ráji, s.r.o. 

©SKP-CENTRUM, o.p.s., 2017

 

Díla Do této Dražby zDarma věnovali: 
Ivan Baborák
František Bálek
Blanka Bohdanová
Tomáš Čečetka
Darja Čejková
Míla Fürstová
Kurt Gebauer
Šárka Hrouzková
Milan Křiček

Tomáš Kubelka
Ivana Lomová
Jan Pokorný
Jiřina Rejentová
Lucie Staňková
Petr J. Špaček
Martin Víšek
Luděk Vojtěchovský

Srdečně děkujeme. 

partneři večera

mediální partneři večera

VÝCHODOČESKÉ
MUZEUM
V PARDUBICÍCH

Výtěžek z charitativní dražby uměleckých děl bude použit 
na obnovu vnitrobloku v Městském azylovém domě pro 
ženy a matky s dětmi v Pardubicích.
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jiřina 
rejentoVá
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Narodila se v roce 1966 v Rychnově nad Kněžnou. Vystudovala střední od-
borné učiliště textilní, obor ruční krajkářka v Hronově. Poté pracovala 10 let ve 
Vamberecké krajce Vamberk. Od roku 1993 v tomto oboru podniká. Speciali-
zuje se na vlastní návrhy a výrobu šperků z ručně paličkované krajky. Dbá na 
detail, originalitu a preciznost zpracování. Své šperky prezentuje nejen v ČR, 
ale i v zahraničí, Japonsko, Itálie, Rakousko.

Od roku 2009 vlastní Certifikát a ochrannou známku – Orlické Hory originální 
produkt. Za svou práci získala cenu poroty na mezinárodní soutěži v Itálii. Svůj 
ateliér má v Žamberku, kde také žije.

7. „náHrdelník ester“
Ručně paličkovaná krajka
Vyvolávací cena: 2.000,- Kč

petr
špaček 

8

Holický autor zpodobující vzájemný rozhovor krajiny a života. Jeho tvorba 
evokuje pocity klidu a snivé pohody. Špačkovu malířskou technikou je olej na 
plátně a v jeho tvorbě dominovaly ponejvíce krajiny. V současné době už jeho 
obrazy nemají úplně realistické pohledy a malířovou fantazií vytváří mystický 
snový svět vnitřního ducha.

Malíř Petr Špaček má na svém kontě přes 30 samostatných výstav a 10 vý-
stav kolektivních, a to s Unií výtvarných umělců ČR. Jeho obrazy se nachází 
v soukromých sbírkách ve Francii, Anglii, Německu, Rakousku a v USA. V ne-
dávné době k těmto zemím přibylo také Japonsko. 

8. „krajina u jimramovskýcH Pasek“
Akvarel, rozměr 63 × 53 cm
Vyvolávací cena: 2.000,- Kč

martin
Víšek

9

Narodil se v roce 1952 v Pardubicích. Absolvoval katedru jevištního vý-
tvarnictví na Divadelní fakultě AMU  v Praze. Působil v angažmá v divadlech 
v Opavě, Hradci Králové a Olomouci. Od roku 2002 je ve svobodném povolání. 
Spolupracuje s řadou českých a moravských divadel. Je autorem knižních ilu-
strací. V roce 2008 vytvořil návrh expozice „Tajemné znojemské podzemí.“ Ta 
byla zpřístupněna v roce 2009 a získala prvenství v ceně portálu Kudy z nudy. 

9. „staré Pardubice“
Olej na plátně, rozměr 58 × 48 cm
Vyvolávací cena: 2.500,- Kč

5

lucie
StaňkoVá

4

Dcera královéhradeckého malíře Jiřího Šindlera, vystudovala gymnázium 
J.K. Tyla ve třídě s výtvarným zaměřením a posléze pokračovala na vyšší umě-
leckoprůmyslové škole se zaměřením na textilní techniky v Praze.  Po ukončení 
studií žila a pracovala v Praze, věnovala se tkaní gobelínů a tapiserií, později 
k tomu přidala i malbu. Po narození dvojčat se roku 1995 vrátila i s rodinou 
zpět, žije a pracuje ve svém domě na Novém Hradci Králové. V současnosti se 
věnuje především malbě. Kombinuje techniky malby na hedvábí s akrylovými 
barvami, na plátnech a deskách maluje olejem a akrylem.

4. „Doteky“
Malba na hedvábí, rozměr 66 × 65 cm
Vyvolávací cena: 4.000,- Kč

František 
bálek 

Sochař František Bálek se narodil 4. června 1954. Vyučil se keramikem v Karlovarském porcelánu 
v závodě Duchcov, ale zájem o plastiku jej přivádí na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou do Prahy, 
kde u prof. Josefa Malejovského studuje v letech 1979 - 1985 obor užité sochařství. Po ukončení stu-
dia se vrací do rodné Plzně zde spolupracuje na veřejných zakázkách například s Aloisem Soprem či 
Ladislavem Fládrem.

Hlavním tématem v jeho tvorbě je lidská figura, především ženská, oblíbené jsou rovněž sportovní 
motivy. Vedle klasického ztvárnění se v poslední době zabývá i pojetím abstraktním. Kromě tradičních 
sochařských materiálů jako kámen a kov, užívá pro svá sochařská ztvárnění též materiálů současných 
- pryskyřic, drátů a různých kombinovaných technik. Největších úspěchů dosahuje v mezinárodních 
soutěžích tvorby z ledu a písku - je zakladatelem Asociace momentary art, sdružující sochaře, kteří 
pracují s těmito pomíjivými materiály.Vystavuje doma i v zahraničí, věnuje se také restaurátorství a pe-
dagogické činnosti. 

Je autorem bronzové plastiky Jana Kašpara umístěné na Třídě Míru v Pardubicích.

5. „MaDona“
Socha, akrilik, kámen, rozměr: výška 50 cm
Vyvolávací cena: 4.000,- Kč

kurt 
gebauer

6

Narodil se v roce 1941 v Hradci nad Moravicí. Vystudoval Střední školu uměleckých 
řemesel v Brně a absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze. V 70. letech navštěvuje 
sochařský ateliér pařížské Academie des Beaux-Arts vedený Césarem Baldaccinim. V té 
době se začíná u nás distancovat od oficiální tvorby. V roce 1992 byl jmenován profe-
sorem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde dodnes působí jako emeritní 
profesor. Gebauerovy sochy jsou určeny zejména pro veřejný prostor. Charakteristicky 
se povalující kamenní trpaslíci nebo spěchající holčičky zdobí hned několik českých par-
ků a náměstí. Kurt Gebauer je významnou osobností českého sochařství. 

6. „Belaaxa“
Litografie, rozměr 52 × 73 cm
Vyvolávací cena: 10.000,- Kč
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blanka 
bohdanoVá
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Blanka Bohdanová se narodila 4. března 1930 v Plzni. V sedmnácti letech 
odešla do Brna studovat herectví. Po absolvování JAMU nastoupila v roce 
1951 do Východočeského divadla v Pardubicích. Od roku 1957 hraje v Pra-
ze (1957–1960 Městská divadla pražská, 1960–1966 Divadlo E. F. Buriana). 
V roce 1966 přijala nabídku Národního divadla, ve kterém byla v angažmá 
44 let. S první scénou se rozloučila benefičním představením Barevný život. 
Natočila mnoho televizních her a inscenací (Odcházeti s podzimem, Ryba ve 
čtyřech, Duše a dušičky, seriál Hotel Herbich a další) a také filmů (Velká samo-
ta, Čest a sláva, Poklad hraběte Chamaré, Neúplné zatmění aj.). Po roce 1968 
byla její kariéra na několik let silně omezena.

Kromě dvou Cen Thálie (za roli Fonsie ve hře Gin Game v Divadle Viola a za celo-
životní mistrovství) byla oceněna i za práci dabingovou a rozhlasovou. S divadlem 
se rozloučila v Činoherním klubu inscenací F. Mitterera Moje strašidlo v partnerství 
se Stanislavem Zindulkou a rozhodla se dále plně věnovat výtvarné činnosti. 

Od poloviny sedmdesátých let se věnuje olejomalbě a grafice. Vystavuje 
v Praze i po celé republice, také se účastnila zahraničních výstav ve Španělsku, 
Řecku, Holandsku, Německu, Brazílii, Itálii, Japonsku a Polsku. Obsáhlou výsta-
vu uspořádala v roce 2010 v síních Novoměstské radnice v Praze 1.  O své mal-
bě říká: „Svět mohl být jiný, než v jakém žijeme. Nemusel být třeba tak barevný, 
chudší na vůně i tvary. Máme velké štěstí a navíc dar fantazie. Přesto někdy tvary 
porušuji s vědomím relativity, ale světlo, které je přítomno, je přiznanou nadějí.“

13. „graFický list ze seriograFie motýli“
Rozměr 36 × 47 cm
Vyvolávací cena: 1.300,- Kč

iVana 
lomoVá 

14

Ivana Lomová od roku 1984 publikovala kresby v novinách a časopisech, ilustro-
vala více než 25 knih, zejména pro děti a mládež. Napsala a nakreslila komiksový 
seriál pro děti, pracovala pro kreslený film.

Volná kreslířská a grafická tvorba, zprvu v duchu tzv. české grotesky, s nadsázkou 
komentuje společenskou situaci a její vliv na psychiku jedince; postupně se eman-
cipuje od ironie a získává hlubší existenciální vyznění.

Významným tématem Ivany Lomové je paměť, vzpomínky, společenské a rodin-
né rituály, vztahy mezi blízkými lidmi, postoje a očekávání vyplývající z genderových 
rolí. Samota a složitost vztahů mezi mužem a ženou.

14. „věčný vůdce“
Grafika, rozměr 54 × 55 cm
Vyvolávací cena: 3.000,- Kč

tomáš 
čečetka   

15

Žamberecký autor, narozen v roce 1962. Absolvent pedagogické fakul-
ty v Plzni, učil český jazyk a výtvarnou výchovu. V současné době vyučuje 
výtvarný obor na ZUŠ Petra Ebena v Žamberku. Mezi jeho oblíbené tech-
niky patří pastel a olej, vybírá si motivy přírody a portréty. 

15. „červánky“
Pastel, rozměr 45 × 36 cm
Vyvolávací cena: 500,- Kč

šárka
hrouzkoVá

11

Narozena v roce 1954 v Ostravě. Absolventka katedry výtvarné teorie a vý-
chovy na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V 80. letech uči-
la na Ostravsku, od roku 1990 žije a pracuje ve východních Čechách (učitelka 
výtvarné výchovy v Poličce, Litomyšli, Dolním Újezdě). V březnu 1999 založila 
se svou kolegyní Pavlínou Vomočilovou soukromé Výtvarné studio Dolní Újezd, 
kde se věnuje výtvarně nadaným dětem a mládeži. Samostatně vystavuje od 
poloviny 80. let. Věnuje se malbě a kombinovaným technikám vycházejícím 
z malby. Je členkou Unie výtvarných umělců pardubického regionu a  KK3 
Klubu konkretistů. 

iVan
baborák

10

Narodil se v roce 1955 v Chrudimi. Do roku 1993 vykonával různá zaměst-
nání a jeho životní povolání malíře a grafika bylo tehdejší oficiální kultuře jaksi 
skryto. V té době začal rozvíjet jeho originální výtvarný svět, ale cykly vznikající 
v 70. a 80. letech (Dialogy, Hlavy, Pomníky padlých na hlavu) nebyly veřej-
ně prezentovány. V roce 1990 se stal výtvarníkem Muzea loutkářských kultur 
v Chrudimi. V roce 1993 byl přijat za člena Unie výtvarných umělců a začal se 
malbou, grafikou a autorským nábytkem živit na volné noze. 

Jeho tvorba si získala důležité místo mezi současnými výtvarníky, představil 
ji na mnoha výstavách nejen v naší republice, ale i po Evropě. Ve dvanácti ze-
mích světa vystavoval svá ex libris, jeho obrazy jste si mohli prohlédnout mimo 
jiné v Belgii, Holandsku, Německu, Švýcarsku. Pravidelně se účastní význam-
né akce Zlín Film Festival, konkrétně Salonu filmových klapek.

10. „nabízím ti zlaté vejce“
Akryl, rozměr 63 × 82 cm
Vyvolávací cena: 4.500,- Kč

11. „oBrazec“
Obraz v paspartě, rozměr 16 × 20 cm
Vyvolávací cena: 1.800,- Kč

jan 
pokorný

12

Se svou barevnou paletou se vysokomýtský malíř Jan Pokorný pohybuje 
v plenéru, výsledkem jsou rozměrná plátna lesních tůní, vnitřků a lesa a kou-
zelné pohledy do krajiny ve všech ročních obdobích. Dnes se pokouší i o fi-
gurální malbu. Ve výčtu jeho technik zjistíme, že maluje téměř vše. Nesmíme 
zapomenout na květinová zátiší, která má nejraději, a tím se mu daří dokonale 
zastoupit bývalé vysokomýtské malíře.

Vystavoval v Brně v galerii Mathias u svého přítele malíře Josefa Minaříka, na 
zámku ve Slatiňanech, v soukromé galerii v Litomyšli, v Městské Galerii Vysoké 
Mýto, na zámku v Nových Hradech a v Kabinetu Grafiky v Rovensku. Stálou 
expozici má v penzionu „Hofman“ v Deštné v Orlických horách.

12. „růže v zaHradě“
Obraz, rozměr 75 × 84 cm
Vyvolávací cena: 9.000,- Kč
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darja 
čejkoVá 
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Umělecká keramička narozená v Olomouci. Keramikou se zabývá od roku 1982. V tvor-
bě se odrážejí autorčiny pocity, sny, ale i mezilidské vztahy a zejména pak vztah civilizace 
k přírodě. Její tvorba je založená na střídmé barevné harmonii umocněné detailem zdobe-
ným 24 karátovým zlatem. 

Na volné noze Darka Čejková působí od roku 1994. Je členkou Unie výtvarných uměl-
ců Hradec Králové. Za sebou má desítky výstav u nás i v zahraničí, např. v Německu, 
Chorvatsku či Kanadě. Její návrhy byly realizovány jako ceny pro mezinárodní bienále 
HUMOREST a je též autorkou výročních cen Hradce Králové – Hradecká múza, Sportovní 
cena, Cena primátora města za studentskou tvůrčí práci a ceny pro Talent královehradec-
ké kultury 2016 a 2017.

16. „ocHránce rosy“
Plastika, kamenina, pískovec,
zdobená 24 karátovým zlatem, rozměr: výška 22 cm
Vyvolávací cena: 1.200,- Kč

17
míla 

FÜrStoVá
Česká malířka a grafička, která dlouhodobě žije ve Spojeném království. Vy-

studovala Univerzitu Karlovu v Praze a v roce 2001 získala magisterský titul na 
Royal College of Art. Za posledních deset let své umění předvedla na dvaceti 
samostatných výstavách v České republice, USA, Anglii, Francii a dalších ze-
mích. Během této doby získala na 14 prestižních ocenění. 

V roce 2009 se stala nejmladší členkou „Royal West of Academy“ v Bristolu. 
Roku 2014 vytvořila obal hudebního alba Ghost Stories anglické skupiny Cold-
play. V rámci této spolupráce se ještě výtvarně podílela na čtyřech singlech 
(„Magic“, „True Love“, „Sky Full of Stars“ a „Midnight“). 

V roce 2015 navrhla obálku k britské verzi celosvětově prodávané knižní sé-
rie The Mortal Instruments (u nás známé pod názvem Nástroje smrti) od Ca-
ssandry Clare. Mezi majitele díla Míly Fürstové patří i královna Alžběta II. anebo 
brunejský sultán.

17. „MotherhooD III. a/P“
Grafika, rozměr 65 × 56 cm
Vyvolávací cena: 15.000,- Kč

Hlavní poskytovatelé finančnícH prostřeDků na zajištění činnosti skp-centrUm, o.p.s. 


