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A tAk dále...
Zdeněk Trs (28)
(na protější straně)

defince tvorby: Obrazem se snažím  
co nejvíce přiblížit řádu, zákonitostem  
a projevům přírody

Motto: Jak nahoře, tak dole

www.zdenektrs.com 

Matěj Rejl (26)
defince tvorby: Malba, opírající se o skutečnou 
podobu věcí, v určité kombinaci a za určitých 
podmínek nabízí nové neprvoplánové interpretace

Motto: Možný je všechno

matrejl@seznam.cz Foto Ondřej Tylčer

ZEN ukazuje mladé umělce, které vybrala mezinárodní porota ze šesti  
stovek zájemců o účast na výstavě Et CEtEra. ta se koná pod patronátem 
nadace Eleutheria, která tím navazuje na své projekty s uměním socialistického 
realismu. Po Praze poputuje výstava do Říma.
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Martin Matoušek (37)
defince tvorby: Syrový, industriální

Motto: Hlavně ne motto

www.matousekmartin.com

Jakub Nepraš (32)
(nahoře)

defince tvorby: Inspiruji se přírodou, současnou  
společností a snažím se vycítit a ztvárnit přirozenou  
evoluci prostřednicvím prostorových Video maleb a objektů

www.jakubnepras.com 

Hana Babak (26)
(vlevo)

defince tvorby: Experimentálními technikami vrstvení  
materiálu vytvářím na plátně geometrické skulptury  
fantastických tvarů a extravagantních barev

Motto: Ten, kdo nikdy neokusil hořkost, nepozná sladké

www.hanababak.com

Jan Kaláb (35)
(vpravo)

defince tvorby: Hledání a nalézání cesty tam,  
kde předtím nebyla

Motto: Přej a bude ti přáno

www.jankalab.com
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Jan Mikulka (33)
defince tvorby: Využívám postupy klasické 
předmoderní malby a fotorealismu k zobrazování 
námětů ze současné doby, zejména figurativních  
a portrétních kompozic

Motto: Maluji to, co mě zaujme

www.janmikulka.com

Martin Kocourek (37)
(nahoře)

defince tvorby: Intuitivní minimalismus

Motto: Ať jsou všichni umělci šťastní a žijí v hojnosti

www.martinkocourek.com 

Ohnari Tets (32)
(vlevo)

defince tvorby: Creating the questions as making 
sculptures

Motto: Inventing ideas by creativity

www.tetsohnari.com

Ondřej Oliva (31)
(vpravo)

defince tvorby: Ve svých pracích se snažím vytvářet 
vizuálně zajímavé objekty, jež jsou svým tvarem  
čitelné i pro běžného diváka. Je to také důvod, proč 
hlavní část témat, která vybírám a se kterými pracuji, 
vychází z věcí, ze života kolem nás, a každý si je 
tak může jednoduše vsadit do vlastních zkušeností 
a měřítek

Motto: Umění je vstát před jedenáctou a nedívat se 
dlouho z okna

www.oliva-ondrej.com

Výstava se koná  
10.–30. 9. 2013  
v Italském kulturním 
institutu v Praze, 
Šporkova 14, Praha 1. 
Otevírací doba je:

po, út, čt 9–13 h  
a 14–16 h
st 9–13 h a 14–20 h
pá 9–14 h


