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Po třetí se pod názvem Pražský festival koná pozoruhodné me-
zinárodní porovnávání aktuální sklářské tvorby. navazuje na dva 
předchozí ročníky a zdá se, že si na ně pražské publikum zvyká. 

odehrávají se v sídelním městě země, která dala světu svébytnou kul-
tivaci skleněné hmoty od středověku k manýrismu, baroku a klasicis-
mu po 19.století. V nedávné době právě na její půdě došlo k proměně 
skla ve svébytný výrazový prostředek, plastiky. díky iniciativě Galerie 
Pokorná je předností akce nejen porozumění účastníků, leč také part-
nerů, kteří zpřístupněním historických prostorů města, paláců i diplo-
matických sídel a výstavních sálů otevírají možnosti pro konání praž-
ského festivalu skla.    

     Letošní konfrontace sklářského umění klade důraz na zastoupení mladších autorů oboru. ne-
jde jen o jejich představení veřejnosti, zároveň však se jich samotných táže na variabilitu jejich 
příštího uplatnění na umělecké scéně. během sladké doby studií jen málokdo uvažuje, nakolik 
náročné bude následující období nezávislé tvorby. Je spjato s existenčními podmínkami, jimž se 
nelze vyhnout. I když do hry vstoupil nelítostný činitel uměleckého trhu, neznamená to, že by 
zmizel požadavek umělecké hodnoty, jež je jediným řídícím kriteriem. Ať chceme či nechceme 
je trh spravedlivější než někdejší problematická ideologie, nemluvě o přelétavé přízni činitelů 
komunistické strany. otevřený trh je ovšem vrtkavý, odvislý od zájmu i možností institucí a pře-
devším sběratelů, kteří k zisku uměleckého díla přistupují nejen ve jménu estetických představ, 
avšak někdy i ze stanoviska obchodního jako prostředku finanční investice. Soudy o hodnotě 
vynáší i veřejnost, která se těší ze samotné krásy tvaru a výrazu skleněné hmoty, zpracované 
s řemeslnou zdatností. Přiznání nesnadných podmínek sebeuplatnění nastupujících umělců neo-
mlouvá slabé povahy, jež podléhají podbízivým módním řešením. měřeno historickou zkušeností, 
zůstává i dnes těm silným prvořadým předpokladem umělecké práce tvůrčí vůle, imaginace a či-
norodá odvaha.   
      záměru upozornit na tvorbu mladých umělců vyšlo vstříc pražské Uměleckoprůmyslové mu-
zeum. Vtipně začlenilo práce dvaceti pěti z mladých umělců, které může návštěvník nacházet  
mezi díly osobností, jejichž presentace je páteří muzejní instalace uměleckého skla. Podobně po-
chopil námět festivalu podnik moser, který představuje dvanáct z absolventů novoborské sklář-
ské školy jako potencionální návrháře a spolupracovníky slavné sklárny. další exposice v jed-
notlivých institucích spojuje naznačená tématická osnova, k níž se vztahuje porovnávání projevů 
zkušených sklářských umělců s pracemi jejich mladších kolegů. Tématu sklo, beton a železo se 
věnuje exposice ve Slovenském institutu, Italský kulturní institut obrací pozornost k symbolu 
postavy ve skle. Konfrontaci generačních názorů poskytuje setkání vyhraněných projevů českých 
sklářských umělců s mladšími zahraničními hosty v tajuplné prostoře Gorlice, součásti vyšehrad-
ského pevnostního systému. S otázkou „Kde je to sklo“ se vyrovnávají dva mladí zahraniční umělci 
v sousedství tvorby výrazné osobnosti  českého skla v Galerie malostranská beseda. na gene-
rační rovině se setkávají v Americkém centru dva američtí a jedna česká autorka, aby se vyslovili 



k trvalé otázce plastického tvaru skla, co je „uvnitř i venku“. na výhradní presentaci mladých 
tvůrců se spoléhají výstavy v maďarském kulturním středisku, na pražské novoměstské radnici 
a v Galerii Pokorná. 
     zaslouží si poznamenat, že organizátoři festivalu usnadnili návštěvníkům tři vhodné lokál-
ní okruhy prohlídky exposic, dosažitelné pěší procházkou. znásobí dojmy z jarem prosycené-
ho města přitažlivými uměleckými zážitky. Vzájemně spolu souvisejí také důvěrou v nastupující 
uměleckou generaci.

Jiří šetlík    



organized for the third consecutive year, the Prague Festival of contemporary Glass is 
a noteworthy international presentation of the latest glass creations, which is finding its 
place among Prague’s general public. The individual displays are on view in the capital of 

a country that has endowed the world with original, highly cultivated glass over a period ranging 
from the middle Ages, through mannerism, baroque and neoclassicism, to the 19th century. In 
more recent times, Prague itself was the place where glass was transformed into a distinctive 
sculptural art form. Thanks to the initiative of Galerie Pokorná, the event’s foremost asset is not 
only the cooperation of its participants, but also that of its partners, enabling the Prague Festival 
to be held in the city’s historic outdoor areas, palaces, diplomatic seats and galleries.
 This year’s art glass survey focuses on works by younger artists in the field. besides in-
troducing these artists to the general public, this artistic confrontation questions them about 
their future role on the art scene and the various possibilities available. during their carefree 
school days, only a few of them gave thought to how demanding the subsequent period of their 
creativity would be with regard to the unavoidable conditions of independent life. Regardless of 
the merciless art market factor that has to be taken into account, the demand for artistic value 
has remained the sole governing criterion. whether we like it or not, today’s art market is much 
more than just the former, problematic communist ideology that governed glass production in 
the country, not to mention the fickle patronage of Party functionaries. nevertheless, the open 
market is unstable, dependent on the interest and possibilities of institutions and particularly 
collectors, who regard the acquisition of an artwork not only with respect to their aesthetic ideas, 
but sometimes also from a commercial point of view, as a form of financial investment. The virtue 
of glass is also judged by the general public, who appreciate the beauty of the material’s form 
and expression, executed with skilful craftsmanship. Admitting that conditions for beginning 
artists are hard is no excuse for weak characters who succumb to panderings for trendy soluti-
ons. measured through historical experience, the foremost prerequisite in the endeavours of the 
strong artists has been their creative volition, imagination and venturous energy.
 The intention to bring forth young artists’ work was endorsed, among others, by the mu-
seum of decorative Arts in Prague. Visitors to the museum will find glass objects by twenty-five 
young artists wittily interspersed with pieces created by accomplished glass artists, that form the 
backbone of the museum’s glass installation. moser approached the Festival’s theme in a similar 
fashion: the company presents twelve graduates of the glass school in nový bor as the famous 
glassworks’ potential future designers and collaborators. Still other displays mounted in various 
institutions are linked through their general thematic outline that compares the achievements of 
experienced glass artists with those of their younger colleagues. The Slovak Institute in Prague 
features glass, concrete and iron as the principal theme of its exhibition, while the Italian cultural 
Institute in Prague highlights the symbol of the human figure in glass. An artistic confrontation of 
strongly-held views espoused by different generations of czech glass artists and their younger 
guests from abroad is shown in the eerie interior space of Gorlice, part of Prague’s Vyšehrad for-
tification system. In Galerie malostranská beseda, two young foreign artists examine the question 



“where is glass?”, alongside works by prominent figures of czech glass. Also on a generational 
level, two American and one czech artist meet in the American center to voice their opinions on the 
everlasting issue of the plasticity of glass, what is “inside and outside” glass. only young artist’s
works are exhibited in the hungarian cultural centre, the new Town hall and Galerie Pokorná.
 It is worth noting that the Festival’s organizers have arranged three visitor routes through 
exhibitions that are in walking distance from each other. This attractive visual experience will 
be further heightened by impressions from a city infused with the sweet scents of spring. The 
guiding principle of all of the Festival’s art shows is the confidence they have in the emerging 
generation of glass artists, whether czech or foreign. 

Jiří šetlík

/translation: Linda Paukertová/



PRAŽSKÝ FESTIVAL – PF 11    
/mezinárodní setkání sklářských umělců/

Pražský festival současného sklářského umění vznikl před třemi lety myšlenkou ukázat, jak se 
změnilo vnímání skla v průběhu posledních 60 let, pro historii umění zanedbatelná doba, ale dost 
dlouhá na to, aby zcela změnila tvář a užití tohoto materiálu. Vznikl nový obor volného umění, 
všeobecně nazývané SKLo. Těší nás, že můžeme naše tradiční vnímání fascinujícího materiálu, 
kterým sklo bezesporu je, trochu posunout a rozšířit festivalovými expozicemi. máme rádi, když 
sběratelé objeví díky festivalu krásu skla a skvělé nápady sklářských umělců a zařadí do svých 
vynikajících sbírek nové „kousky“, tentokrát ze skla nebo plexiskla. Vědí dobře, že nový obor do-
bývající olymp trhu volného umění znamená také výhodnou investici. baví nás, když se výtvarníci 
v Praze osobně poznávají a diskutují o své práci, když je pobyt v Praze, nebo pozvání na festival 
inspiruje k novému dílu, k novému vyjádření. Jsme pyšní na zájem našich návštěvníků a na důvě-
ru partnerů a sponzorů Pražského festivalu.  Letošní, třetí ročník festivalu představí v přátelské 
konfrontaci díla šesti desítek autorů z různých zemích na deseti místech Prahy. 

Ing. Jitka Pokorná a michaela beňová šetlíková 
zakladatelky Pražského Festivalu



PRAGUE FESTIVAL - PF 11
/International meeting of Glass Artists/

Prague festival of contemporary glass art was created three years ago with the idea to show how 
the perception of the glass was changed during the last 60 years, short time for the history of 
art, but long enough to completely change the face and use of this material.  Arouse new field of 
fine arts, generally called GLASS. we are pleased that we can shift and expand a little our tradi-
tional perception of this fascinating material, glass, by the festival presentations. we like when 
the collectors of art discover thanks to Prague festival beauty of glass and great ideas of artists 
working with glass, and include to their excellent collection new „pieces“, this time made out of 
glass or plexiglass. They know well that a new field of art conquering olympus of the art market 
is also a very smart investment. we enjoy when artists personally meet  in Prague and discuss 
their work while staying in the city, or when an invitation to the festival inspire their new work, 
a new expression. we are proud of our visitors‘ interest and confidence of partners and sponsors 
of the Prague festival. This year, the third annual festival, will present in a friendly confrontation 
works of six dozen artists from different countries in ten locations in Prague. 

Ing. Jitka Pokorná and michaela beňová šetlíková 
Founders of the Prague Festival



ITALSKÝ KULTURní 
InSTITUT V PRAzE

www.IIcPRAGA.ESTERI.IT

PAoLo ScARPA, I
dAnA zámEčníKoVá, cz

FIGURY
FIGURES

12.5. - 25.5. 2011

PAoLo ScARPA, I
dAnA zámEčníKoVá, cz

12.5. - 17,30

AmERIcKé cEnTRUm 
PRAhA

www.AmERIcKEcEnTRUm.cz

JEnnIFER hALVoRSon, USA 
bRIAn UShER, USA

AdéLA bébARoVá, cz

UVnITř I VEnKU
In And oUT

 25.5. - 25.6. 2011

AdéLA bébARoVá, cz

30.5. - 17,00

GALERIE 
mALoSTRAnSKá 

bESEdA

www.mALoSTRAnSKA-bESEdA.cz

mARIE-AnnE bAccIchET, F
nIKoLA RoSSIGnoL, F

oLdřIch PLíVA, cz

KdE JE To SKLo?
whERE IS ThE GLASS?

 25.5. - 19.6. 2011

mARIE-AnnE bAccIchET, F
nIKoLA RoSSIGnoL, F

31.5. - 18,00

UPm V PRAzE

www.UPm.cz

VÝSTAVA 25
 mLAdcÝh čESKÝch 

UměLcŮ
ExhIbITIon oF 25 

YoUnG czEch ARTISTS

hLEdání SKLA
In SEARch oF GLASS

26.5. - 5.10. 2011
    25.5. - 17,00

KomEnToVAná 
PRohLídKA VÝSTAVY
GUIdEd ExhIbITIon 

VISIT
7.6. - 17,00

28.6. - 17,00

SLoVEnSKÝ InSTITUT 
V PRAzE

www.mzV.SK/SIPRAhA

IVAn ILLoVSKÝ, SK
ĽUbIcA bAKIčoVá, SK

IJA bíLEK, cz

SKLo, bETon A ŽELEzo
GLASS, concRETE And IRon

 
 24.5. - 13.6. 2011

IVAn ILLoVSKÝ, SK
ĽUbIcA bAKIčoVá, SK

24.5. - 17,00

moSER

www.moSER-GLASS.com

SKLářšŤí UměLcI
z noVého boRU

GLASS ARTISTS FRom 
noVY boR

Po šKoLE
AFTER ThE SchooL

 25.5. - 25.6. 2011

SETKání S UměLcI
mEETInG wITh ARTISTS

8. 6. - 18,00

mAĎARSKé KULTURní
STřEdISKo V PRAzE

www.mAGYARInTEzET.hU

AndREA I. PozSonYI, h
zSUzSAnnA KoRodI, h
bARbARA JAGAdIcS, h

PříběhY
SToRIES

25.5. - 25.6. 2011

AndREA I. PozSonYI, h
bARbARA JAGAdIcS, h

7.6. - 18,00

míSTo/PLAcE UměLcI/ARTISTS VÝSTAVA/ExhIbITIon PřEdnášKA/LEcTURE

PřEdnášKA PRoběhnE V míSTě VÝSTAVY/LEcTURE IS hoLd AT ThE ExhIbITIon PLAcE
SLAVnoSTní zAháJEní FESTIVALU, PoUzE S PozVánKoU/GRAnd oPEnInG oF ThE FESTIVAL, wITh An InVITATIon cARd onLY
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noVoměSTSKá
RAdnIcE PRAhA

www.nRPRAhA.cz

AnnE cLAUdE JEITz, L
ALAIn cALLISTE, F

dVA
Two

 25.5. - 25.6. 2011

AnnE cLAUdE JEITz, L

1.6. - 18,00

GALERIE 
PoKoRná

www.GALERIEPoKoRnA.cz

GAbRIELA KowALSKA, PL
mARzEnA KRzEmInSKA, PL
bARboRA KřIVSKá, cz

PRoSToR
SPAcE

25.5. - 25.6. 2011

GAbRIELA KowALSKA, PL

19.5. - 18,00

nKP VYšEhRAd

www.PRAhA-VYSEhRAd.cz

JIří šUháJEK, cz
dAnA VAchToVá, cz

SonG mI KIm, KoR
IVAnA hoUSERoVá, cz
KAREn LISE KRAbbE, dK
 KATERInA VERGUELIS, IL

VácLAV mAchAč, cz

RESPEKT SKLU
RESPEcT To GLASS

25.5. - 25.6. 2011

 KATERInA VERGUELIS, IL
26.5. - 18,00

mUzEJní noc
11.6. - 19,00

míSTo/PLAcE UměLcI/ARTISTS VÝSTAVA/ExhIbITIon PřEdnášKA/LEcTURE*
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PAoLo ScARPA, IT
dAnA zámEčníKoVá, cz

FIGURY
FIGURES



Italský kulturní institut
šporkova 14•Praha 1
www.iicpraga.esteri.it
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PAoLo ScARPA, I | *20. 7. 1966

At 30 suddenly and unexpectedly I was captivated by glass, which stoled my heart. 
Ten years of seclusion, experimenting and suffering but finally, I found my technique, 
my own way to communicate what I am and what I think: lost-wax technique cast in 
murano glass.
I have chosen glass for my sculptures because as I love light I cannot but love glass. 
Light brings glass to life and gives it beauty. Light allows a sculpture to come close to 
the infinite, to transcend the unavoidable use of solid matter.
my works express passion, love, the daily struggle, the fears we have. I chose man for 
my sculptures because man, and not objects, is the centre of my thoughts. man  is 
a universe within the universe, a universe to be discovered, understood and loved...

Ve třiceti jsem byl náhle a nečekaně okouzlen sklem. deset let v ústraní, experimen-
tování a trápení, ale nakonec jsem našel svojí techniku, můj vlastní způsob, jak sdělit 
kdo jsem a co si myslím: muránské sklo tavené technikou na ztracený vosk.
Vybral jsem si sklo pro svoje sochy, protože, když mám rád světlo musím milovat 
také sklo. Světlo přináší sklu život a dává mu krásu. Světlo přibližuje sochu nekoneč-
nu, trochu mírní nezbytnost použití pevného materiálu.
moje práce vyjadřují vášeň, lásku, každodenní usilování, obavy. Vybral jsem si  pro 
své sochy člověka, protože člověk – ne věci -  je středem mých úvah. člověk je vesmír 
ve vesmíru, vesmír k objevování, porozumění a lásce...

benátky/Venice
www.paoloscarpa.it

objetí života, 2009, tavené sklo, 32 x 28 x 12 cm, foto: archiv autora
Embrace Life, 2009, cast glass, 13 x 11 x 5 in, photo: artist‘s archive

STUdIA/STUdIES:

Samouk
/Autodidact
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dAnA zámEčníKoVá, cz | *24. 3. 1945

Já jsem nakonec přes různé práce v architektuře a scénografii, nejvíce ze všeho pra-
covala se sklem, ať už to byly projekty do architektury /budova mercedesu v Praze/, 
nebo výstavy a workshopy po celém světě. Určitě mě těší, že mimo zastoupení v růz-
ných muzeích mám práci i v metropolitním muzeu v new Yorku. Teď mě zase víc 
zajímá plexisklo, vrstvení materiálů. Snad na mě má studia scénografie a architektury 
nějakou stopu zanechala...
Sklo používám z více důvodů, ale hlavně asi protože jako materiál je  velkou inspirací. 
Sklo je jediný materiál, který se stále vyvíjí, od korálků a drobných plastik před více 
jak tisíci lety před Kristem až po sklo do architektury, např. nejvyšší dům světa burj 
Khalifa v dubaji, optické vlákno pro přenos informací po celém světě, obrovská zrca-
dla pro astronomické pozorování...

Ultimately, after creating various works in the fields of architecture and stage design, 
I worked mostly with glass, whether these were projects intended for architecture (the 
mercedes building in Prague), or exhibitions and workshops around the world. now 
again I am into Plexiglas and layering of materials. I believe the studies have left their 
mark on me. of course, I am pleased that my works are represented in the collections 
of a number of museums both at home and abroad; one of my pieces is also in the 
metropolitan museum of Art in new York. I use glass for several reasons, perhaps 
mainly because it is a highly inspirational type of material. Glass is the sole material 
in permanent development, from beads and small sculptures dating from before the 
1st millennium b.c., to glass created for use in architecture, such as the burj Khalifa 
in dubai – the world’s tallest building, or optical fibres for the transmission of infor-
mation around the globe, huge mirrors for astronomical observations...

Praha
www.zamecnikova.cz

černá madona, 2005, leptané, malované a digitálně vypalované sklo, 180 x 64 x 70 cm, foto: Katka Karlová
black madonna, 2005, acid etching, painting and digital print on glass, 72 x 25.6 x 28 in, photo: Katka Karlová

české vysoké učení technické, Praha, fakulta architektury
czech Technical University, Prague, Faculty of Architecture
Vysoká škola uměleckoprůmyslová (VšUP), Praha,
ateliér prof. Josefa Svobody
/Academy of Arts, Architecture and design,
studio of Professor Josef Svoboda

STUdIA/STUdIES:

1962 - 1968

1969 - 1972
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JEnnIFER hALVoRSon, USA
bRIAn UShER, USA
AdéLA bébARoVá, cz

UVnITř I VEnKU
In And oUT



Velvyslanectví USA
Tržiště 15•Praha 1

www.prague.usembassy.gov
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JEnnIFER hALVoRSon, USA | *13. 4. 1984

Presence within Absence:
This body of work was initially inspired by my personal past and concerns with re-
taining one’s memory. I wanted to create strong links to the values found at home 
and the importance of human connection. As the work evolved, the work became less 
about just my personal past and more about the comfort of time.
with time, certain objects become very important in our life. They remind us of past 
events, which can create a feeling of loss, but that feeling is a bittersweet. It is one 
that roots us in the past, but helps us continue to make decisions for the future. The 
objects are therefore timeless symbols of various lessons we have learned. 
I want to engage with the viewer and their own memories, in hope to share a feeling 
of comfort, knowing that the markings of time has helped create who we are and 
prepare us for the future.

Přítomnost uvnitř absence:
Toto dílo bylo původně inspirováno mou vlastní minulostí a snahou zachovat si své 
vzpomínky. chtěla jsem vytvořit pevné vazby s hodnotami domova a s vědomím dů-
ležitostí vztahů mezi lidmi. Postupem času bylo mé dílo čím dál méně o mé vlastní 
minulosti a čím dál víc zdrojem útěchy v běhu času. 
Jak plyne čas, některé věci v našem životě získavají na důležitosti. Připomínají nám 
dřívější události a mohou způsobit pocit ztráty, ale ten pocit je sladkohořký. Ten 
pocit je naší kotvou v minulosti, ale zároveň nám pomáhá dělat další rozhodnutí 
do budoucnosti. Ty předměty jsou tudíž nadčasovými symboly nejrůznějších život-
ních lekcí.
chci vytvářet vztah s diváky a jejich vlastními vzpomínkami, tak abychom sdíleli po-
city uspokojení s vědomím, že nás naše časové milníky formovali takové jací jsme
a že nás připravují na budoucí život.

St. Louis
www.jenniferhalvorson.com

Rochester Institute of Technology, Rochester, new York, United States School 
for American crafts
danmarks designskole, copenhagen, denmark Fulbright Scholar
Australian national University, canberra, Australia School of Art, Exchange 
Student
University of Illinois, Urbana-champaign, Illinois, United States college
of Fine and Applied Arts

STUdIA/STUdIES:

2008–2010

2007-2008
2005

2002–2007



co je dobré pro husu, je dobré i pro housera,
2010, za horka tvarované skleněné objekty instalované s nalezenými objekty, 57 x 75 x 10 cm, foto: Vojta Pokorný

what’s good for the goose is good for the gander, 
2010, hot sculpted glass objects, installed with found objects, 23 x 30 x 4 in, photo: Vojta Pokorný
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bRIAn UShER, USA | *1963

As an artist, it can be difficult to tease out the exact moments that inspire each cre-
ation; as relationships evolve over time, so does the process of creation come to in-
clude influences from many sources.  Still, there are elements that run deeply through 
my work, and which provide a constant point of departure for my explorations.  
These pieces are originally conceived as line drawings.  The simple gesture of mar-
king a line on a piece of paper creates a space on the page, and the depth & measure 
of that space becomes something I want to explore.  Just as our relationships with 
others pull us out of ourselves, I imagine the lines on the page being pulled out into 
space, creating forms of great depth & complexity.  The transition between the “spa-
ce” of the line and the space within the glass, and the relationship between them, is 
really what I am after.

Pro umělce není snadné přesně pojmout ty momenty, které inspirují každé dílo. Tak 
jako se vztahy časem vyvíjejí, tak i tvůrčí proces přijímá vlivy z mnoha zdrojů. Přesto 
jsou v mé tvorbě prvky, které jsou hluboce zakořené v mých dílech a tvoří trvalý zá-
klad mého hledání.  
nejprve jsou tyto předměty pojaté jako lineární kresby. Jednoduché gesto tahu čáry 
na papíře vytváří na listu papíru prostor, a hloubka a velikost toho prostoru se stává 
něčím, co je předmětem mého zájmu. Tak jako naše vztahy s ostatními nás otvíra-
jí navenek, tak si představuji jak čáry na stránce jsou vytahovány do prostoru, kde 
utvářejí velmi hluboké a složité formy. Přechod mezi „prostorem“ té linie a prostorem 
uvnitř skla, ale i vztahy mezi nimi, mi poskytují ten pravý směr tvůrčího hledání.

www.brianusher.com

Royal college of Art London, UK
University of westminster – harrow campus harrow, UK
Alfred University Alfred nY, USA 

STUdIA/STUdIES:

2001
1999
1988

návrat marnotratné dcery, 2005, tavené sklo, prům. 58,5 x 3,5 cm, foto: Vojta Pokorný
Return of the Prodigal daughter, 2005, cast glass,  23.4 diam. x 1.4 in, photo: Vojta Pokorný
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AdéLA bébARoVá, cz | *3. 8. 1978

Ve své aktuální tvorbě řeším vztah díla ke konkrétnímu prostoru. Snažím se do věcí 
dostat pohyb a napětí prostřednictvím využití protikladů jako přísný řád geometrie 
a chaos, řazení a jeho porušení, rytmizace prvků, náznak.
Skleněná tavená plastika pro mne znamená další dimenzi v soše a tou je světlo. 
Sklo dokáže odhmotnit objekt, poskytuje tajemství. nevyužívám sklo ve své efektní 
vyleštěné podobě, ale pracuji s do jisté míry řízenou náhodou, která vzniká v procesu 
tavení do sádrové formy. Vycházím z geometrie kontrastující s nepravidelnou struk-
turou povrchu.

In my current work, I tackle the relationship between an object and the specific 
environment it is set in. I strive to endow my creations with movement and tension by 
using antitheses such as strict geometric order and chaos, alignment and its defian-
ce, the rhythmicity of elements, allusions.
To me, mould-melted glass sculpture is yet another dimension in sculpture, name-
ly that of light. Glass can de-materialize an object, imbue it with mystery. I do not 
render glass in its ostentatious, highly-polished form, but instead work with parti-
ally controlled coincidence that emerges in the process of melting glass in a plaster 
mould. I am inspired by geometry which stands in contrast to the surface’s irregular 
texture.

šternberk
www.themedal.cz

Universidad de castilla La mancha cuenca, španělsko                          
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (prof. marian Karel)
/Academy of Arts, Architecture and design, (Professor marian Karel)
Akademie výtvarných umění, Praha (Prof. J. zeithamml)
/Academy of Fine Arts, Prague (Professor J. zeithamml)
Fakulta výtvarných umění VUT, brno (doc. m.Gabriel)
/Technical University, Faculty of Art, brno (doc. m.Gabriel)

STUdIA/STUdIES:

2004
2003 

2001 – 2005

1999 – 2001

Květ, 2011, železo, cihlové pletivo, 260 x 260 x 160 cm, foto: Vojta Pokorný 
Flower, 2011, metal, brick mesh, 104 x 104 x 64 in, photo: Vojta Pokorný
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mARIE-AnnE bAccIchET, F
nIKoLA RoSSIGnoL, F
oLdřIch PLíVA, cz

KdE JE To SKLo?
whERE IS ThE GLASS?



Galerie malostranská beseda
malostranské nám. 21•Praha 1
www.malostranska-beseda.cz
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mARIE-AnnE bAccIchET, F | *23. 3. 1984

children can’t stop thinking about their proper future while adults say : “if i were still 
a child...”.
I used to play with this limit, between childhood and adulthood. At first sight, my 
installations seem to be funny and attractive but the spectator quickly discovers the 
violent and tragic side that emerges.
Running through the fields, eating candy floss, playing games, so much memories 
that belongs to elusive dreams. I try to disturb and disconcert the spectator, setting  
them traps. I use universal images but things are not in their right places. A tension 
appears. A drama is outstanding.

zatímco děti pořád myslí na svou vlastní budoucnost, dospělí si říkají: „Kdybych byl 
ještě dítětem...“
dříve jsem si pohrávala s touto hranicí mezi dětstvím a dospělostí. na první pohled 
se mé instalace zdají být humorné a přitažlivé, ale divák si brzy uvědomí to násilnou 
a tragickou stránku, která se v nich objevuje.
běh po louce, konzumace cukrové vaty, hraní různých her – tolik vzpomínek, které 
jsou jen prchavými sny. Snažím se diváky znepokojovat a rozrušit, chytám je do pastí. 
Používám univerzální obrazy, ale věci nejsou na svých pravých místech. A objevuje se 
napětí. Je to skutečné drama.

Auch
www.marie-annebaccichet.com

Fine Art School of  Strasbourg, sixth year
Fine Art School of Strasbourg, master
Fine Art School of nîmes, bachelor

STUdIA/STUdIES:

2010 - 2011
2007 - 2010
2004 - 2007

oslava, 2010, sklo, nafukovací balonky, struna, 400 x 150 x 300 cm, foto: Vojta Pokorný
L‘Anniversaire, 2010, glass, latex baloons, string, 160 x 60 x 120 in, photo: Vojta Pokorný
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nIKoLA RoSSIGnoL, F | *30. 12. 1981

when you write with words, full stops, commas and other characters, you gather ide-
as, you organize them so as they can jostle together and spread out under the eyes 
of the reader, a piece of poetry.
I’m trying to do so throughout my installations. The vocabulary and the punctuation 
I use are then objects that are loaded with what we know about them. Each element 
that we know, when set in a new sentence, speaks with the persons who don’t look at 
it and shows a new point of view, the one that sings under our eyes. my sentences talk 
about the idea of the individual faced with reality, faced with his reality, the admitted 
time, time as felt by the individual, the individual and his environment. 

Při psaní slov, teček za větami, čárek mezi slovy a psaní dalších znaků, můžete posbí-
rat nápady a uspořádat je tak, aby mohly společně působit a nabídnout očím čtenáře 
kus poezie.
zkouším tak pracovat při svých instalacích. Slovní zásobou a interpunkcí jsou mé 
objekty, které vnímáme s tím, co o nich víme. Každý známý prvek, pokud je vložený 
do nové věty, mluví s těmi, kteří se nedívají a nabízí nový názor , který zpívá před 
našima očima. mé věty mluví o jednotlivci postavenému realitě, tváří v tvář své realitě, 
a určitému času, času jak ho vnímá každý z nás, a mluví o jedinci  s jeho životním 
prostředím.

Rennes
www.nikola-rossignol.com

European glass worker companion’s diploma, c.E.R.F.A.V. (France)
A level in landscape gardening
b.T.S. visual communication
A level in Art/design

STUdIA/STUdIES:

2005 - 2007
2002 - 2004
2000 - 2002
1997 - 2000

dneska se nic neděje, 2009, fotografie – barevný tisk, 51 x 34 cm, foto: nikola Rossignol
nothing happens today, 2009, photography – color print,  20 x 13.6 in, photo: nikola Rossignol
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oLdřIch PLíVA, cz | *4. 6. 1946

Vlastnosti skla jako sochařské hmoty předurčují moji tvorbu  -  vyhýbám se stereo-
typu estetické produkce a estetizaci vůbec (je to „falešná milenka“), mé práce jsou 
o podstatě existence tvaru (objemu i pohybu) v gravitačním poli země. Snažím se 
postihnout přirozenost skutečnosti.

Qualities of glass as a sculptural material determine my work - avoiding the stereo-
type of aesthetic creativity and aestheticization generally (it is „fake lover”), my work 
is about principle of existence of the shape (in its volume and motion) in the gravita-
tional field of Earth. I try to reflect nature of reality.

mšeno nad nisou
www.oldrichpliva.info

Vysoká škola uměleckoprůmyslová (VšUP), Praha
(prof. Stanislav Libenský)
/Academy of Arts, Architecture and design,
(Professor Stanislav Libenský)
Střední umělecko-průmyslová škola šklářská (SUPšS), Železný brod
/Secondary School of Glassmaking in Železný brod

STUdIA/STUdIES:

1965 - 1971

1960 - 1964

oblouk, 2008, tavené sklo, broušené, 90 x 48 x 18 cm, foto: Vojta Pokorný
Arc, 2008, cast glass, cut,  36 x 19,2 x 7,2 in, photo: Vojta Pokorný
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VÝSTAVA 25 mLAdÝch čESKÝch UměLcŮ 
VÝSTAVA má SAmoSTATnÝ KATALoG
ExhIbITIon oF 25 YoUnG czEch ARTISTS
ThIS ExhIbITIon hAS ITS own cATALoGUE

hLEdání SKLA
In SEARch oF GLASS



Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
17. listopadu 2•Praha 1

www.upm.cz
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JoSEF dIVín
JAn FAbIán
JITKA hAVLíčKoVá
mARTIn hLUbUčEK
KLáRA hoRáčKoVá
mILAn hoUSER
JARoSLAV KoLéšEK
mARTIn ImRIch
KATEřInA KRAUSoVá
bARboRA KřIVSKá
STAnISLAV müLLER
dAGmAR PánKoVá
AnnA PoLAnSKá
LAdISLAV PRŮchA 
JIří PřIbYL
VácLAV řEzáč
LAdA SEmEcKá 
JITKA KAmEncoVá SKUhRAVá
LEoš SmEJKAL
PETR STAnIcKÝ
ondřEJ STRnAdEL
dAGmAR šUbRToVá
LUbomíR šURÝn
SoňA TřEšTíKoVá
mARKéTA VáRAdIoVá
mAxIm VELčoVSKÝ



Stanislav müller, mirrorman Animatronic, 2011, mechanická zrcadlová busta, infra sensory, 50 x 50 x 30 cm, foto: Radka müllerová
Standa müller, mirrorman Animatronic, 2011, mechanical mirror bust, infa sensors, 20 x 20 x 12 in, photo: Radka müllerová
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IVAn ILLoVSKÝ, SK
ĽUbIcA bAKIčoVá, SK
IJA bíLEK, cz

SKLo, bETon A ŽELEzo
GLASS, concRETE And IRon



Slovenský institut v Praze
Jilská 16•Praha 1

www.mzv.sk/sipraha



SL
o

VE
n

SK
Ý 

In
ST

IT
UT

 V
 P

RA
zE

IVAn ILLoVSKÝ, SK | *6. 10. 1978

Vo svojej tvorbe kombinujem sklo s kovom. cez optické vlastnosti skla chcem ukázať 
„tajomstvá kovu“, krásu starých už nefunkčných kovových súčiastok alebo medené-
ho plechu, vychádzajúc z pôvodnej funkcie súčiastky. Kov korózny dáva plastikám 
až informelový rozmer. Stavením medeného plechu a skla dôjde k spojeniu týchto 
dvoch materiálov a sklo príjme farbu, či štruktúru medi. Iný rozmer majú plastiky, kde 
naopak perforujem farebné sklo akoby šróbmi.

In my work I combine glass and metal. Through the optical qualities of glass I want 
to show the „mystery of metal“, the beauty of the old, already broken metal compo-
nents or copper plate, based on the original function of the components. Rust gives 
the sculptures dimension of Art Informel. connection of copper plate and glass by 
casting gives the glass color and shape of the copper. Another dimension have the 
sculptures, where it looks like I perforate colored glass by screws.

martin
www.ivanillovsky.com

Vysoká škola výtvarných umění v bratislavě,
(prof. J.Gavula, prof. V.oravec) 
/Academy of Fine Arts in bratislava, 
(Professors J. Gavula and V. oravec)

STUdIA/STUdIES:

2004 – 2009

objekt 608, 2010, sklo tavené do formy, broušené, leštěné, 33 x 35 x 14 cm, foto: Vojta Pokorný
object 608, 2010, glass cast, cut and polished, 13.2 x 14 x 5.6 in, photo: Vojta Pokorný





SL
o

VE
n

SK
Ý 

In
ST

IT
UT

 V
 P

RA
zE

LUbA bAKIčoVá, SK | *3. 6. 1985
Ilava
http://glassusti.webnode.cz/nas-tym/magistri/bca-lubica-bakicova/

national Academy of Arts in Sofia
Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu 
(prof. I. bílek)
/University J. E. Purkyne, Ústí nad Labem, Faculty of Art and design
(prof. I. bílek)

STUdIA/STUdIES:

2010 
2005 - 2009

Sklo funguje ako dokonalý záznamník pominuteľných časopriestorových situácií 
a je schopné podať o nich trvalý dôkaz. Kombinácia skla s nehybnou, neoptickou 
hmotou, vyzdvihuje ich vzájomný kontrast, v ktorom sa krehké sklo stáva aktívnym 
dejovým činiteľom a žiaruvzdorný objekt  je jeho nemennou konštrukciou.

Glass works as a perfect recorder of passing situations and is able to report 
on persistent evidence. combining glass with inert, non-optical material, points
the contrast between them, in which the fragile glass becomes an active factor and 
heat-resistant object  is its firm  supporting construction.

oxymoron, 2009, sklo za horka, beton, 35 x 25 x 9 cm, foto: Vojta Pokorný
oxymoron, 2009, hot glass, concreat, 14 x 10 x 3.6 in, photo: Vojta Pokorný
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ILJA bíLEK, cz | *21. 12. 1948
Liberec
http://glassusti.webnode.cz/nacelnici/doc-ak-mal-ilja-bilek/

Střední uměleckoprůmyslová škola šklářská (SUPšS), Železný brod
/Secondary School of Glassmaking in Železný brod

Vysoká škola uměleckoprůmyslová (VšUP), Praha,
(prof. Stanislava Libenského)
/Academy of Arts, Architecture and design,
(Professor Stanislav Libenský)

STUdIA/STUdIES:

1969 - 1975

1965 - 1969

Ve většině bílkových plastik můžeme najít moderní výtvarnou paralelu k prastaré 
moudrosti – vyslovenou již půltisíciletí před Kristem herakleitem z Efesu – shledáva-
jící podstatu vývoje přírody, společnosti i lidských osudů v boji protikladů, jež jsou 
navzdory svému vzájemnému zápasu neoddělitelně spojeny v harmonické jednotě. 
obdobná dialektika dramatických vztahů determinuje kompozici, tvar i přesvědčivost 
bílkových plastik.

text z katalogu od  mgr. oldřicha Palaty, kurátora Severočeského muzea v Liberci

In most of the sculptures by bilek we can find modern art parallel to the ancient wis-
dom - heraclitus of Ephesus pronounced already half a millennium before christ – 
which finds the essence of the development of nature, society and human lives in the 
struggle of opposites which, despite of their mutual struggle, are inextricably linked 
in a harmonious unity. Similar dramatic dialectic relationship determines the compo-
sition, shape, and persuasiveness of Ilja bílek sculptures.

text from the catalogue by oldrich Palata, curator of the northbohemian museum 
in Liberec

zrcadlení, 2011, tavené sklo, broušené, lepené, 43 x 55 x 24 cm, foto: Vojta Pokorný
Reflection, 2011, cast and cut glass, laminated, 17.2 x 22 x 10 in, photo: Vojta Pokorný
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AFTER ThE SchooL



moser
Staroměstské náměstí 15•Praha 1

www.moser-glass.com
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mAREK EFFmERT, cz | *6. 7. 1985
české budějovice
marek.eff@hotmail.com

Střední odborné učiliště sklářské, Světlá n. Sázavou, cz
/Secondary Vocational School of Glass, Světlá n. Sázavou, cz
Střední průmyslová škola sklářská, nový bor, cz
/Secondary Glass School, nový bor, cz 
Vyšší odborná škola sklářská (Václav machač), nový bor, cz
higher Specialized Glass School, studio by Václav machač, nový bor, cz
Pilchuck Glass School, Standwood, USA

STUdIA/STUdIES:

2000 - 2003

2003 - 2006

2006 -

2011

začal jsem s tímto tvarem, když jsem byl studentem Střední školy sklářské v novém 
boru. mojí inspirací  byly tvary mušlí a já jsem zkoušel navrhnout podobný tvar, který 
můžete použít pro dekoraci nebo jako obal pro „cokoli“.
Používám jednoduché linie, spirály, abych podpořil pocit pohybu a energii tohoto 
tvaru.

I started with this shape, when I was a student of the glass school in novy bor. my 
inspiration were the sea forms of shells and I tried to design a similar shape, which 
you can use for decoration or like a container for „whatever“. 
I used a simple lines, spirals, to support a movement and energy of the piece.

Prodloužená, 2006, foukané, za horka tvarované sklo, 50 x 20 x 19 cm, foto: Vojta Pokorný
Extended, 2006, blown, hand shaped glass, 20 x 12 x 7.6 in, photo: Vojta Pokorný

fo
to

: b
en

 d
ei

m
an





m
o

SE
R

ILonA FIURášKoVá, cz | *9. 1. 1983
havířov
www.acid-designs.com

Střední odborné učiliště a Střední průmyslová škola sklářská, Valašské 
meziříčí, cz
/Secondary Vocational School of Glass and Secondary Glass School,
Valašské meziříčí, cz
Vyšší odborná škola sklářská (Václav machač), nový bor, cz
/higher Specialized Glass School (Václav machač), nový bor, cz

STUdIA/STUdIES:

1999 - 2003

2003 - 2006

Sklo je pro mne úžasným materiálem k tvorbě objektů. Inspirací je mi k těmto objek-
tům podmořský svět a kaktusy. 

Glass to me is a wonderful material to create my objects. Inspiration comes from the 
sea world and the cacti.

Ježek uranium, napoleon, 2009, foukané sklo, broušené, lepené, různé rozměry, foto: Vojta Pokorný
hedgehog Uranium, napoleon, 2009, blown glass, cut, laminated, dimensions vary, photo: Vojta Pokorný
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LUKáš JAbŮREK, cz | *15. 3. 1983
chomutov
www.moser-glass.com/pages/lukas-jaburek/

Vyšší odborná škola sklářská (Václav machač), nový bor, cz
/higher Specialized Glass School (Václav machač), nový bor, cz
Střední průmyslová škola sklářská, nový bor, cz
/Secondary Glass School, nový bor, cz

STUdIA/STUdIES:

2003 - 2006

1998 - 2002

hlavním tématem mé práce je řemeslo samo a důraz na kvalitu provedené práce. 
broušení skla je koníčkem a relaxací, způsobem, jak ventilovat své nálady versus 
nápady. dobře odvedenou práci a řemeslo kladu na první místo před design, proto 
mé broušené výrobky a objekty jsou spíše prací sklářského výtvarníka a brusiče, než 
produktového designéra. Rád se nechám vést stopou brusného kotouče a se zvěda-
vostí se těším na výsledek. Sklo je nejkrásnější materiál pro své optické vlastnosti 
a možnosti kombinovat různé barvy, které v kombinaci s brusem vytvářejí nádherný 
kabaret barev.  Sklo by mělo potěšit, rozzářit prostor kolem sebe svou energií a les-
kem, někdy i vtipem a v neposlední řadě příběhem, který prozrazuje právě to poctivé 
řemeslo.

The main theme of my work is the craft itself and the emphasis on quality of work. 
Grinding glass is a hobby and relaxation, a way to vent your mood versus ideas. 
well done work and the craft I give  the first place before the design, so my ground 
products and objects are more works of glass artist and cutter than the product 
of a designer. I let the track wheel to lead me and with the curiosity I look forward 
to the result. Glass is the finest material for its optical qualities and the possibility 
of combining different colors, which, in combination with the cut creates a wonderful 
cabaret of colors.
Glass should cheer and brighten the space around by its energy and brilliance, some-
times with humor and, finally, by a story that reveals just that honest craft.

Klaunova zpověď, 2010, broušené, pískované a lepené sklo, v: 59 cm, foto: dan zikeš 
clown confession, 2010, cut, sandblasted and laminated glass, h: 23.6 in, photo: dan zikeš 
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JAKUb JAnĎoUREK, cz | *2. 4. 1978

dnešní téma je křivka, zakřivování a možnost zakřivení. Inspirace pramení z polo-
drahokamů, kmenů stromů a těl zvířat.
miluji barvy a linie v různých vrstvách, různé skelné prášky na povrchu a hloubku 
křišťálově čirého skla mezi těmito vrstvami.
Všechno, co dělám se mění v mísu. Pár minut nepozornosti v huti a karafa se změní 
v misku. Tohle jsou ty mísy.

Today’s theme is curve, curvature and curvability. Inspiration springs from semi-pre-
cious stones, tree trunks and animal organs. 
I love colours and lines in the sections, different glass powder states on the surface 
and crystal-clear glass depth in between.
All I do ends up in the bowl. Few minutes of inattention in the hotshop 
and the decanter turns into the bowl. These are the bowls.

Praha
www.borninbor.cz

Vyšší odborná škola sklářská (Václav machač), nový bor, cz
/higher Specialized Glass School (Václav machač), nový bor, cz
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, cz 
/Faculty of Philosophy of charles University, Prague, cz

STUdIA/STUdIES:

2004 - 2008

1999 - 2005

meteorit, Kafe, modré vejce, m-05, 2009 – 2011, foukané, za tepla tvarované sklo, různé rozměry, foto: Vojta Pokorný
meteoritt, Kaffee, blue Egg,  m-05, 2009 - 2011, blown, hand-shaped glass, dimensions vary, photo: Vojta Pokorný

fo
to

: J
ul

ia
na

 K
říž

ov
á





m
o

SE
R

JAKUb mAchULA, cz | *4. 9. 1983

Vystavené dílo je dvakrát foukaná modro/oranžová kulová mísa s vybroušeným mo-
tivem otisku dlaně na vnitřní části, poté přebráno čistým křišťálem a opět s vybrou-
šeným a vysoce vyleštěným motivem otisku dlaně do vnější stěny- technika grálu. 
Vybroušený otisk dlaně může být mým „podpisem“, protože se shoduje s velikostí 
mé skutečné dlaně. Sklo mne inspiruje pro jeho optické vlastnosti, pro jeho čisto-
tu a skulpturistické vyjádření mých idejí. Sklo je jedinečný materiál, s kterým se dá 
pracovat v různých formách, proto má pro mne unikátní význam s vysokým respek-
tem. Inspiraci čerpám ze všeho kolem mne. Jednou je to dopadající déšť na asfalt, 
jindy pletence vodovodního potrubí... nyní jsem okouzlen maskami afrického kmene 
„Kuba“ z okolí Konga.

Presented object is twice blown blue / orange bowl with cut handprint motif on the 
inner part, then covered again by pure crystal and once again cut and highly polis-
hed handprint motif on the outside part of the bowl. This is so called Grail techni-
que. Polished handprint can be my „signature“, because it coincides with the size of 
my palm. Glass inspires me for its optical qualities, for its clarity and possibility to 
sculpt my ideas. Glass is a unique material with many possibilites how to work with it, 
therefore it has great importance for me with high respect. The inspiration I draw 
from everything around me. once it is rain falling down on the asphalt, sometimes 
braid of water pipes ... now I am fascinated by masks from the African tribe „Kuba“ 
from the neighborhood of the congo.

česká Lípa
www.kubamachula.com

Vyšší odborná škola sklářská (Václav machač), nový bor, cz
/higher Specialized Glass School (Václav machač), nový bor, cz
Střední průmyslová škola sklářská, nový bor, cz
/Secondary Glass School, nový bor, cz
Střední škola bellflower, Los Angeles, cA, USA
bellflower high School, Los Angeles, cA, USA

STUdIA/STUdIES:

2005 - 2008

2000 - 2004

1999 - 2000

otisky, 2010, broušené foukané sklo, technika grálu, Ø18 cm, foto: Vojta Pokorný
Prints, 2010, cut blown glass, technique of grail, Ø7.2 in, photo: Vojta Pokorný
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RoSTISLAV mATERKA, cz | *28. 2. 1982

celá myšlenka, která mě vedla k vytvoření těchto skleněných objektů, je založena 
na řemeslných principech a klasických technikách používaných v českém sklářství. 
Jde o přirozené tvarování skla bez pomoci forem či nářadí. Takto vytvořené sklo je 
však po vychlazení narušeno řezáním. Tento nepřirozený, násilný zásah zcela definu-
je vizuál těchto objektů. Prvotní myšlenka je tím kompletně otočena.

The concept which had led to the creation of these glass objects is based on crafts-
manship principles; classic craftsmanship skills used in czech glassworks. It is about
the natural forming of glass without molds or tools. The natural shape which evolves
from the physical properties of the glass, when created in this way, is then subse-
quently reconfigured by intrusive cutting, which fully defines the visual appeal of 
these objects. Thus, the original idea is completely turned around.

česká Lípa
www.marienberg.cz

Vyšší odborná škola sklářská (Václav machač), nový bor, cz
/higher Specialized Glass School (Václav machač), nový bor, cz

STUdIA/STUdIES:

2004 - 2008

on, temný, 2009, foukané, ručně tvarované sklo, pískované, ručně řezané, lakované, 45 x 15 x 10 cm, foto: Rostislav materka
he, The dark one, 2009, hand shaped glass, hand cut, sandblasted, enamelled, 18 x 6 x 4 in, photo: Rostislav materka
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IVAn PoKoRnÝ, cz | *13. 08. 1983

„Ty vole, teďs mě uplně vodtrh vod všeho...“
(mračí se...zvedá obočí a říká...)
„sklo je super, já sem super...jasně“
(mrknul na mě...)
„a je to!“
„počkej...ajeto ne, tam se to fouká...ty vole já sem ztratil múzu!
...Až si to rozmyslim, tak se sem vrátim pro tohlencto...
...napiš tam hlavně že sem srdcař...sklářskej srdcař!“

„dude, now I completly lost everything...“
(frowns...raises eyebrows and says...)
„Glass is super, I‘m super...clearly“
(he winked at me...)
„And that‘s it!“
„wait...not...dude I lost the muse here!
...when i think this over, i will return...
...but write there I am a man with heart...with glass heart!“

Praha
i.poky@seznam.cz

UJEP, FUd (prof. Ilja bílek)
University J.E. Purkyně, Faculty of Art and design, Ústí n. Labem
(Professor Ilja bílek)
Vyšší odborná škola sklářská (Václav machač), nový bor, cz
/higher Specialized Glass School (Václav machač), nový bor, cz
Střední průmyslová škola sklářská, nový bor, cz
/Secondary Glass School, nový bor, cz

STUdIA/STUdIES:

2008 - 2011

2004 - 2007

1999 - 2003

odpočinek, 2009, pískované a na vodním paprsku řezané ploché sklo, šalovací deska, 110 x 70 x 120 cm, foto: Vojta Pokorný
Rest, 2009, sand blasted, water cut flat glass, board, 44 x 28 x 48 in, photo: Vojta Pokorný
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dAnIELA PRoKEšoVá, cz | *15. 9. 1983

zabývám se hutním tvarováním skla, využívám přirozenost skleněné hmoty. Inspiraci 
čerpám v přírodě.

I work mainly with hot shaped glass, using nature of the glass material. Inspiration 
comes from the nature.

Turnov
www.danielaprokesova.cz

Vyšší odborná škola sklářská (Václav machač), nový bor, cz
/higher Specialized Glass School (Václav machač), nový bor, cz
Střední průmyslová škola sklářská, nový bor, cz
/Secondary Glass School, nový bor, cz

STUdIA/STUdIES:

2004 - 2007

2000- 2004

bílá, 2010, hutní a optické sklo, 35 x 15 x 15 cm, foto: Jiří Koudelka
white, 2010, hand shaped and optical glass, 14 x 6 x 6 in, photo: Jiří Koudelka
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SVěTLAnA SVATošoVá, cz | *19. 10. 1982

mou inspirací je roztomilost, oblost a barevnost přírody. mám ráda sklo jako ma-teri-
ál, jeho tvarovatelnost, barvy, lom světla a neopakovatelnou atmosféru sklářské hutě.

my inspiration is sweetness, roundness and color of nature. I like the glass as a ma-
terial, its formability, color, refraction, and the unique atmosphere of the glassworks.

česká Lípa
svetlanasvatosova@seznam.cz

Vyšší odborná škola sklářská (Václav machač), nový bor, cz
/higher Specialized Glass School (Václav machač), nový bor, cz
Střední průmyslová škola sklářská, nový bor, cz
/Secondary Glass School, nový bor, cz

STUdIA/STUdIES:

2004 - 2007

1999 - 2003

Kytička, 2011, ručně tvarované sklo, 43 x 12 cm, foto: Jiří Koudelka
Flower, 2011, hand shaped glass, 17.2 x 4.8 in, photo: Jiří Koudelka
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oTA SVobodA, cz | *18. 11. 1981

Proč by měla váza stále vypadat stejně, pokus o něco jiného...
Sklo mě učarovalo, je to krásné řemeslo co mě bude bavit až do smrti!?

Sklářskou dílnu boRnInboR jsme založili s Jakubem Janďourkem v roce 2008 v no-
vém boru.od počátku se specializujeme na nekompromisní práci s roztaveným ma-
teriálem ve sklářské huti. Adoptujeme nejpokročilejší domácí technologie zpracování 
skla z pozice fanatiků ruční práce a omylem tak přeskakujeme mnoholetá období 
nutná k osvojení si opravdové řemeslné zručnosti. Všechny designerské popudy oka-
mžitě prověřujeme výrobní praxí. nenavrhujeme, nedesignujeme, nekreslíme, nemo-
delujeme. Rovnou vyrábíme!

why the vase should look all the time the same, try something different... 
Glass charged me, it is a wonderful craft that will entertain me till death!?
 
boRnInboR glass workshop we founded with Jakub Janďourek in 2008 in novy bor. 
From the beginning, we specialize in uncompromising work with molten material in 
the glassworks. we adopted the most advanced home technology of glass processing 
from the position of fanatics of the manual labor and by mistake we escaped this way 
many years required to learn the true craftsmanship. All designer impulses we prove 
immediately in manufacturing practice. we do not draft, we do not design, do not 
draw or shape. we directly produce!

Pardubice
www.borninbor.cz

Vyšší odborná škola sklářská (Václav machač), nový bor, cz
/higher Specialized Glass School (Václav machač), nový bor, cz

STUdIA/STUdIES:

2004 - 2008

Anti hrdinové a Svícen, 2011, 2010, foukané, za tepla tvarované sklo, různé rozměry, foto: Vojta Pokorný
Antiheroes and candlestic, 2011, 2010, blown, hand shaped glass, dimensions vary, photo: Vojta Pokorný
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ALEš VAcEK, cz | *24. 1. 1978

Inspirací je mi samotná podstata skla.

Inspiration to me is the basic essence of glass.

Ledeč nad Sázavou
a.vac@seznam.cz

Střední průmyslová škola sklářská, nový bor, cz
/Secondary Glass School, nový bor, cz

STUdIA/STUdIES:

2004 - 2008

Úsvit, 2010, foukané a lité sklo, dřevo, 38 x 34 x 30 cm, foto: Aleš Vacek 
dawn, 2010, blown and poured glass, wood, 15.2 x 13.6 x 12 in, photo: Aleš Vacek 
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JAn záVESKÝ, cz | *18. 06. 1982

Rád se zabývám vnitřními prostory ve skle, neboť nitro je zajímavé nejen u člověka, 
ale i ve skleněných objektech. Skleněný objekt má totiž čtyři rozměry.

I have been dealing with inner spaces in the glass, because the interior is not inte-
resting only in humans but also in glass objects. Glass object has four dimensions.

Jičín
x-zaves@seznam.cz

Vyšší odborná škola sklářská (Václav machač), nový bor, cz
/higher Specialized Glass School (Václav machač), nový bor, cz
Střední průmyslová škola sklářská, nový bor, cz
/Secondary Glass School, nový bor, cz

STUdIA/STUdIES:

2004 - 2007

1999 - 2003

Rugby míč, 2004, ručně foukané hutní sklo, broušené, 34 x 14 x 14 cm, foto: Vojta Pokorný
Rugby ball, 2004, blown, hand shaped glass, cut, 13.6 x 5.6 x 5.6 in, photo: Vojta Pokorný
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maďarské kulturní středisko v Praze
Rytířská 25 – 27•Praha 1
www.magyarintezet.hu
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AndREA PozSonYI, h | *1984

Through these works I learned a lesson from the shift: how a picture becomes an 
image then turn into an object which is just like a picture...and so on.

Prostřednictvím těchto prací jsem se naučila o pohybu: že se pohybem stává z ob-
rázku představa, ta se mění v objekt, který vypadá právě tak, jako ten obrázek a tak 
pořád dokola...

budapest
izsozsuzsi@gmail.com

moholy-nagy University of Art and design, dLA
moholy-nagy University of Art and design, Glass
(Professors zoltán bohus and György Gáspár)

STUdIA/STUdIES:

2010
2003 - 2009

Prosím, nehýbej se (detaily), 2011, hutně tvarované sklo, ploché sklo, emulze citlivá na světlo,
pohyblivý skleněný obraz, mechanický otočný knoflík, 50 x 60 x 10 cm, foto: Vojta Pokorný

Please stand still (details), 2011, kiln formed glass, flat glass, photosensitive emulsion,
revolving glass object, mechanical turning buton 20 x 24 x 4 in, photo: Vojta Pokorný
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bARbARA JAGAdIcS, h | *1981

(barbara Jagadics finished just now her graduate studies /doctor grade/ at the Aca-
demy of Arts, Architecture and design in Prague. her research was on theme mistakes 
in Glass).  “my research is based on observing the flaws that typically arise in the 
production of glass, in the hope that the defects, faults and features that are usually 
considered to be flaws will instead be viewed as typical qualities of glass. I try to work 
with the unique physical properties of glass and to redefine what is considered to be 
a flaw in glassmaking.”

(barbara Jagadics právě dokončila doktorskou práci na VšUP. Tématem, kterým se 
při svém studiu v Praze zabývala jsou tzv. vady ve skle). „můj výzkum je založen na 
pozorování vad, které běžně vznikají při výrobě skla, na snaze přistoupit k chybám, 
omylům a aspektům, které jsou obvykle považovány za vady takovým způsobem, že 
budou přeměněny v typickou vlastnost. Snažím se pracovat s unikátními materiálo-
vými vlastnosti skla a nově definovat „oficiální“ chyby při výrobě skla.“

Kapuvár
jagabara@gmail.com

Ph.d. studies at Academy of Arts, Architecture and design, Prague, 
(Professor V. Kopecký 2008/2009, working on research program  
“mistakes in glass”, (Rony Plesl)
master degree at University of west hungary, Institute of Applied Arts, 
department of Industrial design, Silicate Art, Sopron, hungary
exchange student at Academy of Arts, Architecture and design, Prague, 
(Professor V. Kopecký)
University of west hungary, Institute of Applied Arts, department of 
Industrial design, Silicate Art

STUdIA/STUdIES:

2007

2007

2005 - 2006

2001 - 2007

V první linii I, II, III, IV, 2010, sklo tavené v peci a písku, různé rozměry, foto: Vojta Pokorný
Front line I, II, III, IV, 2010, cast glass, sand cast, dimensions vary, photo: Vojta Pokorný
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novoměstská radnice Praha
Karlovo náměstí 1•Praha 2

www.nrpraha.cz
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AnnE cLAUdE JEITz, L | *20. 9. 1958
ALAIn cALLISTE, F| *27. 3. 1949

Anne claude Jeitz and Alain calliste came from different areas and jobs: we put our 
experience, love of life and our dynamism in the service of beauty. Rich in numerous 
trips and meetings, we chose glass to offer and share our sharp glance, loving and 
generous look on things and people.
Technique of flame work supports the message, pure instants of poetry, antidotes 
against the violence and the stupidity which we cannot be unaware of but we stigma-
tize it all by transfiguring: to glass lace, immateriality of the breath, the elegance, the 
power translating the richness and the depth of our feelings.

Anne claude Jeitz a Alain calliste pocházejí z odlišných lokalit a mají odlišná zaměst-
nání: vložili jsme naše zkušenosti, lásku k životu a dynamiku do služeb Krásy. Pod-
nikli jsme mnoho cest a setkání, a to nás inspirovalo k tomu, že jsme si vybrali sklo 
k vyjádření našeho břitkého přístupu, i láskyplného a velkorysého pohledu na věci 
i lidi kolem nás.
zpracování skla za horka podporuje sdělení tohoto materiálu. Využíváme toho k za-
chycení čisté, poetické nálady. měníme vše na skleněnou krajku, elegantní a křehkou 
jako dech, chceme ukázat sílu, bohatství a hloubku našich citů jako protipól násilí 
a hloupé bezohlednosti.

www.arteverre.fr

Ecole Superieur des Arts décoratifs, Paris 
hochschule für Angewandte Kunst, wien 
Samouk
/Autodidact

STUdIA/STUdIES:

Anne c. Jeitz

Alain calliste

ouroboros, 2011, sklo na kahanu, 30 x 180 x 180 cm, foto: archiv autora
ouroboros, 2011, flamework, 12 x 72 x 72 in, photo: artist‘s archive
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GAbRIELA KowALSKA, PL
mARzEnA KRzEmInSKA, PL
bARboRA KřIVSKá, cz

PRoSToR
SPAcE



Galerie Pokorná
šafaříkova 3•Praha 2

www.galeriepokorna.cz
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GAbRIELA KowALSKA, PL | *13. 10. 1982

The clue of this sculpture is the movement as the source of recognition and self-conscious. It talks about 
crossing the borders of our superficial view, about the process that everyone has gone through, will go 
through or is stuck in. It talks about the process: which evidently, more and more, becomes the way of 
living in a reality where questioning is uncomfortable. This process makes us take on challenges, and every 
so often leave the familiar and mapped out safety of our confines. Therefore believing that movement is 
a source of recognition and cognition too, my work took the form that involves the transition of the viewer. 
It talks about the relationships of the individuals with the physical and metaphysical/mental space around 
them: about the process of cognition and recognition with the need for safety, accompaigned by a con-
stant feeling of precogniting something new. To express this idea I used a material with wide conceptual 
potential. what states this materials conceptual importance for this project is the intriguing dichotomy of 
glasses potential for danger, and attraction. The possibility of hurting it and also being hurt. Glasses ability 
to cut, and cause pain, accompaigned with its fragility and beauty-the „care for me“ demands of glass. This 
is this subtle, annoying but attracting dichotomy that makes „Transition“, any transition a true experience.  

Podstatou této plastiky je pohyb jako zdroj poznání a sebeuvědomění. Vypovídá o překročení hranic naše-
ho povrchního pohledu, o procesu, kterým prošel nebo projde každý z nás, nebo v něm naopak uvízne. Vy-
povídá o procesu, který se evidentně stále více stává způsobem života v realitě, kde není příjemné klást si 
otázky. Tento proces nás vybízí k výzvám, kdy občas opustíme důvěrně známé a zmapované jistoty našich 
hranic. Jelikož věřím, že pohyb je zdrojem poznání i poznávání, tak se má práce zaměřila na transformaci 
diváka. Vypovídá o vztahu lidí k fyzickému a metafyzickému či psychickému prostoru kolem nich: o pro-
cesu poznávání a poznání, spolu s potřebou bezpečí, která je doprovázená neustálým pocitem předvídání 
něčeho nového. K vyjádření této myšlenky jsem použila materiál s širokým interpretačním potenciálem. 
Konceptuální význam tohoto materiálu pro tento projekt spočívá v zajímavé dichotomii potenciálu skla, 
v jeho nebezpečí i přitažlivosti, v možnosti skla ublížit, ale i být mu ublíženo. Sklo má schopnost pořezat 
a způsobit bolest, ale zároveň je křehké a krásné, vyžadující: „pečuj o mě“! Tato jemná, iritující, ale i za-
jímavá dichotomie způsobuje, že „transformace“, jakákoliv transformace, se stává opravdovým zážitkem. 

zabrze
www.gabukow.pl

Pilchuck Glass School, USA
mA Glass Art and design, Academy of Fine Arts in wrocław, Poland
Academy of Art in Tallinn, Estonia

STUdIA/STUdIES:

2010
2008
2006

Transformace, 2010, foukané sklo, nerez, 360 x 130 x 250 cm, foto: Vojta Pokorný
Transition, 2010, blown glass, steinless steel, 144 x 52 x 100 in, photo: Vojta Pokorný
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mARzEnA KRzEmInSKA, PL | *12. 5. 1980

my interest in art and design is focused on clear glass enriched with elements of my 
graphics. I have created many objects using elaborated techniques such as etching, 
aquatint, screen printing and screen printing decals. I concentrated my attention pri-
marily on the issue of optics. I want to achieve the purest possible, minimalistic form 
of my works and achieve the 3d effect images in their interior.

můj zájem o umění a design je zaměřený na čiré sklo obohacené mými grafickými 
prvky. Vytvořila jsem celou řadu děl s použitím náročných dekorativních technik, 
například leptání, akvatinta, sítotisk a zatavovací obtisky. Soustředila jsem se přede-
vším na problematiku optiky. Ve svých pracích bych ráda dosáhla co možná nejčistší 
a skutečně minimalistické formy a uvnitř nich vytvořila dojem trojrozměrných obráz-
ků.

wroclaw
www.marzenakrzeminska.com

Academy of Art And design in wroclaw, Poland, department of Glass

STUdIA/STUdIES:

2001 - 2006

mezi, 2010, tavené sklo, tisk, 52 x 30 x 10 cm, foto: Szczepan baluch 
between, 2010, cast glass, print, 21 x 14 x 4 in, photo: Szczepan baluch
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bARboRA KřIVSKá, cz | *5. 7. 1976

Snažím se 
nasát
přetavit 
přidat ze sebe
vystihnout podstatu okolí
a předat dál…

I try to
absorb
recast
add something from me
and capture the essence of neighborhood
and pass it forward...

Praha
barboraholzelova@seznam.cz

Vysoká škola uměleckoprůmyslová (VšUP), Praha, 
ateliér prof. V. Kopeckého
/Academy of Arts, Architecture and design, 
studio of Glass by Professor V. Kopecky

STUdIA/STUdIES:

1994 – 2000

Tapeta I, 2006, malba, výšivka, pískování, 80 x 60 x 5 cm, foto: ondřej Přibyl
wallpaper I, 2006, painting, embroidery, sandblasting, 32 x 24 x 2 in, photo: ondřej Přibyl
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RESPEKT SKLU
RESPEcT To GLASS

JIří šUháJEK, cz
dAnA VAchToVá, cz
SonG mI KIm, KoR
IVAnA hoUSERoVá, cz
KAREn LISE KRAbbE, dK
KATERInA VERGUELIS, IL
VácLAV mAchAč, cz



národní kulturní památka Vyšehrad
V Pevnosti 159/5b•Praha 2

www.praha-vysehrad.cz
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JIří šUháJEK, cz | *14. 4. 1943

Práce se žhavou sklovinou se mi zdá jako vlastní způsob jazyka, který se sklářský umě-
lec naučí ovládat a stane se pro něj charakteristickým způsobem komunikace se světem. 
Práce na huti je fyzicky i psychicky náročná krásná práce. Většinou foukám sklo, někdy 
do formy, někdy ho tvaruji volně. Úplně mě okouzluje a inspiruje práce se žhavým sklem, 
pracuji s ním skoro padesát let a pořád mě překvapuje, musím být stále ve střehu, nikdy 
nevím úplně, co na mě žhavý materiál připraví.mám rád dokončování soch různými sklář-
skými technikami, leptáním, pískováním, broušením...
Výstavy se mi zdají velmi užitečné, můžu si totiž svá díla v klidu prohlédnout. V ateliéru 
je mám zabalené v krabicích, na huti při práci na to není čas. někdy na výstavy přijdou 
kolegové i z jiného oboru, z jiné země. zajímá mě, co si o vystavené práci myslí...

working with hot molten glass seems to me like to create special kind of langua-
ge, which a glass artist learns to control and becomes a characteristic way for him to 
communicate with the world. working with hot glass is physically and mentally de-
manding beautiful work. I use for my sculptures mainly blown glass, sometimes in 
form, sometimes I shape it freely in hand. I am totally fascinated and inspired by wor-
king with hot glass, I work with it almost fifty years and it still surprises me, I must 
be constantly on guard during the work, I never quite know what will prepare this 
hot material to me. I like finishing glass sculptures by various techniques, etching,  
sandblasting, grinding...
Shows seem to me very useful, I have then time to think about my work on display. In my 
studio is everything packed in boxes, in the workshop I do not have time at all. Sometimes 
I meet with colleagues, for example from another field and from another country. I am 
interested what they think about the exhibited work ...

Pardubice
www.jirisuhajek.com

Royal college of Art, RcA, Londýn, diplom m. Art RcA Glass, Gb
Vysoká škola uměleckoprůmyslová (VšUP), Praha, čR
ateliér skla, prof. Stanislav Libenský, 
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický šenov, čR
/Secondary School of Glassmaking, Kamenický šenov, čR

STUdIA/STUdIES:

1968 - 1971
1964 - 1968

1957 - 1961

zlatý samuraj, 2008, sklo foukané do kovové formy a foukané, ručně tvarované sklo, v 360 cm, foto: Vojta Pokorný
Golden Samurai, 2008, glass blown to the metal form and blown, hand shaped glass, h 144 in, photo: Vojta Pokorný
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dAnA VAchToVá, cz | *16. 1. 1937

cyklus děl byl inspirovaný novozákonními pašijovými scénami, v nichž se stupňuje 
téma bolestného rozchodu a osudových změn. nejde pouze o vztah k náboženským 
mýtům, snažila jsem se jim vtisknout platnost obecného podobenství v souvislosti 
s lidským životem a jeho mezními body a křižovatkami.

Inspired by the Passion scenes from the new Testament, the series of works is de-
voted to the subjects of painful separation and fatal changes. It deals not only with 
relations to religious myths; I have attempted to imprint them with generally-valid 
analogies to human life and the life’s milestones and crossroads.

Praha
www.vachtova.com

Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, atelier skla 
(prof. Josef Kaplický)
/Academy of Arts, Architecture and design,
studio of Glass (Professor Josef Kaplický)
Výtvarná škola, Praha
Art school, Prague

STUdIA/STUdIES:

1956 - 1963

1952 - 1956

Třetího dne vstal z mrtvých..., 1996, tavené sklo, stříbro, zlato, komb. technika, 57 x 37 x 22 cm, foto: Vojta Pokorný
on the third day he rose from the dead..., 1996, cast glass, silver, gold, comb. technique, 23 x 15 x 9 in, photo: Vojta Pokorný
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SonG mI KIm, KoR | *21. 4. 1972

Legendární krokodýl Jake (vytvořený výtvarníkem Junko Yamakusaem) je postavou, která se nejen v Japonsku 
hned po odvysílání animovaného seriálu v televizi stala hlavním tématem hovorů. Krokodýl, kterého nelze jen tak 
spatřit, se najednou zjevuje lidem v jejich běžném životě. Existují svědectví lidí, kteří jej prý spatřili v kapse nebo 
v toaletní míse, na houpačce či v plamenu sirky a podobně. V momentě, kdy lidé Jakea objeví, si náhle uvědomí 
malé či velké věci, které je právě v jejich životě obklopují. Spokojenost z práce nebo pochyby, svatba nebo roz-
vod... některým se zjeví plány pro brzkou budoucnost, někteří přijdou na rozuzlení problémů, s kterými si dlouho 
lámali hlavu, někteří získají obrovskou útěchu jen z toho faktu, že Jakea zahlédli. Ten moment, kdy lidé Jakea 
objeví, jim nabízí bod obratu v jejich životě. Jake ve skutečnosti neexistuje, ale myslím, že je symbolickou exis-
tencí vyvolávající naši vnitřní sílu, když chceme sami sebe změnit, když sníme o jiném snu. můj příchod do čech, 
do Prahy, byl smíšen s nadějí a očekáváním, že snad zde bych mohla najít krokodýla Jakea, kterého jsem neměla 
možnost najít v Soulu. město, v kterém proběhlo ‚Pražské jaro‘, místo, kde se odehrával příběh Tomáše z románu 
milana Kundery, město, kde žil ponurý romanopisec Kafka, město s bezpočtem kostelů a starých budov, město 
s klikatými uličkami s rozžehnutými lampami, místa jako Stromovka a divoká šárka s neznámými lučními květi-
nami... a prostor, kde žijí lidé, kteří umí svobodně zacházet s materiálem, který se nazývá sklo.

The legendary Jake the crocodile (created by the artist Junko Yamakusa) is a character who became the main 
talking point, immediately after the animated series was broadcast on television – and not only in Japan. Though 
not easily perceivable, the crocodile suddenly began appearing in people’s day–to–day lives. There are testimonies 
of people who allegedly saw the creature in their pockets or in the toilet bowl, on a children’s swing or in the fla-
me of a match, and so forth. The moment people discover Jake, they suddenly become aware of things large and 
small that they are in the midst of experiencing in their lives. Satisfaction with their work or doubts, a wedding or 
a divorce... For some, plans arise for their near future, others solve problems that had long occupied their minds, 
still others draw immense comfort simply by having had a glimpse of Jake. The moment people discover Jake, 
a turning point emerges in their lives. Jake doesn’t really exist, but I believe he is a symbolic existence that evo-
kes our inner strength when we wish to change ourselves, when we dream of a different dream. my arrival in the 
czech Republic, in Prague, was mixed with hope and expectations that perhaps this was where I could find Jake 
the crocodile, who I had been unable to find in Seoul. The city that experienced The Prague Spring, the setting for 
the story of Tomáš from milan Kundera’s novel, the city where the cheerless novelist Franz Kafka had lived, the city 
with innumerable churches and ancient buildings, the city with narrow, crooked lanes with lit lamps, such places 
as Stromovka and divoká šárka with unknown meadow flowers... and a space where people live who are able to 
freely exploit the material called glass.

busan
www.songmikim.tistory.com

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VšUP), Ateliér skla,
prof. Vladimír Kopecký
/Academy of Arts, Architecture and design in Prague (AAAd), 
Studio of Glass, Prof. Vladimír Kopecký
Vysoká škola Sungshin, Soul, Umělecká fakulta, Katedra sochařství 
(mgrA.), prof. Jeong Kwan–mo
/Sungshin women‘s University, Seoul, Faculty of Arts, 
department of Sculpture (master‘s Programme), Prof. Jeong Kwan–mo

STUdIA/STUdIES:

2005 – 2007

1992 – 1998

čekám na krokodýla, 2009, foukané a broušené sklo, drát, různé rozměry, foto: Vojta Pokorný
I am waiting for a crocodile, 2009, blown and cut glass, wire, dimensions vary, photo: Vojta Pokorný
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IVAnA hoUSERoVá, cz | *25. 6. 1957

Vytvářím objekty tvarově čisté a jednoduché s vnitřním tajemstvím. Každý skleně-
ný objekt si toto poselství nese s sebou a k citlivým lidem promlouvá svou vlastní 
řečí, které rozumí jen naše srdce. Pracuji s dynamickou strukturou umocňující pohyb 
v kontrastu s hladkou matnou plochou, tvořící oázu klidu v proudu reliéfní struktury. 
Vyleštěné hladké plochy svou brilancí buď zklidní nebo podtrhnou působení celku. 
barva vdechne skleněnému objektu duši.

I create objects pure and simple in form and with their own inner secret. Every glass 
object carries this message inside, speaking to sensitive people with a langua-
ge of its own, which only our hearts can grasp. I work with the dynamic structure 
than enhances movement in contrast with the smooth, opaque surface that forms  
an oasis of peace in the current of the raised-relief texture. The brilliance of the 
smooth, polished surface either restrains the composition as a whole or highlights its 
visual impact. colour breathes spirit into the glass object.

Jablonec nad nisou
www.ivanahouserova.com

Pilchuck Glass School,Prof. Jiří harcuba a Ronald Pennel, USA
Vysoká škola umělecko-průmyslová (VšUP), Praha,
ateliér prof. S. Libenského
/Academy of Arts, Architecture and design, 
studio of Glass by Prof. S. Libenský
Střední uměleckoprůmyslová škola šklářská (SUPšS), Železný brod
/Secondary School of Glassmaking in Železný brod

STUdIA/STUdIES:

1988
1982 - 1976

1972 - 1976

Triangl, 2007, tavené sklo, broušené, 54 x 51 x 10 cm, foto: Vojta Pokorný
Triangle, 2007, cast glass, cut, 21.6 x 20.5 in 4 in, photo: Vojta Pokorný
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KAREn LISE KRAbbE, dK | *9. 6. 1955

I am under the spell of illusions – since ever I have always treasured ‘the first impression’, the first sight – and I want to 
prolong it, not letting facts and knowledge interfere. The eyes see in a second other beings and objects than what we later 
use another part of the brain to see. This very short moment before the brain takes over is what I try to capture: the first 
impression that the eye catches…this  illusion has a certain right to exist, to be looked at a little closer…..and then what, 
is it still an illusion and what name should it have? (but it’s no secret that if someone gave me three wishes, one of them 
would be to creep in the skin of an animal….for a while) being both simple and very complex I cherish these doubtful 
moments, and this is what I am working at continuously.

From time to time everyone ask themselves what the lifeless objects that surround us are doing when we turn our backs 
to them or leaving a room. or whether they disappear when we sleep. Since I was a kid, I have looked at objects this way, 
and they continue to follow and persecute me and they are probably the cornerstone of my work. If they have a pulse, 
I have achieved what I aimed for. I conduct a kind of disorganized basic research within the mineral group silicates, a mi-
neral that is an important part of the glass composition. The chaos and action of matter drives my work and is an ongoing 
inspiration for me. This is where it starts and ends and starts again. I call the process ‘in search of the 3rd material’ and 
it gives birth to my works.

Podléhám kouzlu iluzí – odjakživa jsem milovala “první dojem”, “první pohled”, a ten si chci prodloužit, a nenechat se 
ovlivnit fakty či znalostmi. oči ve vteřině vidí jiné bytosti a předměty než ty, které později vnímáme jinou částí mozku. 
Tato kraťoučká chvilka před tím než převládne rozum je to, co se snažím postihnout: první dojem získaný pohledem.. tato 
iluze má jisté opodstatnění, na kterou je třeba se podívat zblízka... ale co potom? Je to nadále iluze a jak se má vlastně 
nazývat? (Ale není žádným tajemstvím, že kdyby mi někdo dal tři přání, tak jedním by bylo vlézt si do kůže nějakého 
zvířete... alespoň na chvíli.) hýčkám si tyto pomíjivé chvilky, jak ty jednoduché, tak ty velmi složité. A to je to, na čem 
neustále pracuji.

čas od času si každý položí otázku, co dělají ty neživé předměty, které nás obklopují, když se k nim otočíme zády, nebo 
odejdeme z místnosti. nebo jestli zmizí, když spíme. Takto se dívám na věci již od dětství, a ty mě pořád následují a pro-
následují, a asi tvoří základ mé práce. A pokud pulzují, pak jsem dosáhla toho, oč jsem usilovala. Věnuji se takovému 
neorganizovanému základnímu výzkumu křemičitanů – minerálům, které tvoří důležitou surovinu pro výrobu skla. moji 
práci řídí chaos a akce hmoty, což mě neustále inspiruje. zde to vždy začíná a končí a zase začíná. říkám tomu procesu 
“hledání 3d materiálu” a ten je zrodem mých prací.

Vejen
www.karenlisekrabbe.dk

master of Arts (danish filology, Spanish filology and drama), 
Aarhus University, denmark

STUdIA/STUdIES:

1976 - 1984

To, 2008, sklo tavené v písku, lehané, 42 x 15 x 12 cm, foto: Vojta Pokorný
It, 2008, cast in sand and slumped, 17 x 6 x 5 in, photo: Vojta Pokorný
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KATERInA VERGUELIS, IL | *9. 6. 1955

what inspires me - is material of glass in its original state. Glass is born in flames, a liquid 
that prompts the artist to be in a constant movement. when it cools down is like time stops. 
Glass’ similarity to ice makes me feel that a moment in time eternalizes itself there. Therefore, 
glass epitomizes mass for me. what startles me as an artist is a realization that I am a creator 
of this imprint of time. That’s why the process for me always starts in the primordial – a hot 
shop. There, in the process, first shadows of the shape originate. This desire to partake in the 
process of solidification of this frozen moment pushes me forward.
I was eager to control the process more than what is allowed by its natural transition into solid 
state. desire to work with glass directly; feel that I am changing it prompted me into keeping 
on changing it in its cold state. hence, the shaping and design mainly occur in cold shop.  mi-
raculous characteristics of transparent and pure glass as material and the desire to accompany 
the process throughout are at the touchstone of my creations. The pieces have been created 
as part of the undergraduate studies in bezalel Academy of Arts and design, Jerusalem under 
the guidance of dafna Kaffeman.

Inspiruje mě sklo ve svém původním stavu. Sklo se rodí v plamenech, stává se kapalinou, která 
nutí umělce být v neustálém pohybu. Když se ochladí, je to jako když se čas zastaví. Podobnost 
skla a ledu ve mě vyvolává pocit, že se v nich dá zvěčnit okamžik. Sklo proto pro mě symbo-
lizuje hmotu. mě jako umělce překvapilo uvědomění, že já tvořím otisk toho okamžiku. To je 
důvod, proč tvrdím, že dílo vzniká právě za horka v huti. odtud pocházejí první náznaky tvaru. 
A touha podílet se na zachycení tohoto okamžiku mě tlačí dál dopředu.
Snažila jsem se kontrolovat proces chladnutí skla víc, než dovoluje přirozený přechod skla 
do tuhého stavu. Toužila jsem pracovat se sklem přímo a tak jsem ve zpracování skla pokra-
čovala i po jeho ztuhnutí. nakonec nejvíc tvaruji sklo ve studeném stavu. zázračné vlastnosti 
průhledného a čirého skla jako materiálu a touha sledovat proces jeho tvarování jsou milníky 
mé tvorby. Všechna vystavená díla byla vytvořena jako součást mé absolventské práce na bez-
alel akademii umění a designu v Jerusalemu, kterou vedla dafna Kaffeman

donetsk
kverguelis@gmail.com

bezalel Akademie Umění a designu, Jerusalem, Izrael,
fakulta keramiky a skla
/bezalel Academy of Arts and design , Jerusalem, Izrael, 
faculty ceramics and Glass design
Pilchuck Glass School, oregon State, USA

STUdIA/STUdIES:

2005 - 2010

2008

Pevný, 2010, foukané sklo, broušené, ryté, leštěné, různé rozměry, foto: Vojta Pokorný
Solid, 2010, blown glass, cut engraved and polished, dimensions vary, photo: Vojta Pokorný
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VácLAV mAchAč, cz | *12. 3. 1945

Sklo jsem vždycky používal k volné sochařské tvorbě. nejdřív vytvářím sochu z hlíny. 
Potom foukám nebo liji sklo do forem a potom na sklo maluji nebo zpracovávám jeho 
povrch jiným způsobem tak, abych dosáhl výrazu, který mají sportovci nebo zvířata – 
v mém případě hlavně koně – při maximálním nasazení sil.  Technika, kterou pracuji, 
mi umožňuje modelovat horký materiál napřed ve formě a potom ještě volně pomocí 
nástrojů, než sklo ztvrdne. Je to úžasná koncentrovaná sochařská práce. Jednotlivé 
rysy potom zvýrazním nebo potlačím malbou. Rád dělám hlavy lidí (boxeři, cyklisté) 
a koní.

I always used glass to shape the sculptures. First I create a sculpture in clay. Then 
I blow or pour glass into the mold and then I paint on the surface of glass or process it 
another way to get the expression that have athletes or animals - in my case, especi-
ally horses - at full use of the physical strength. The technique, which I use allows me 
to shape the hot material in the form first and then more freely finish it with the tools 
before glass again harden. It‘s a wonderful concentrated sculptural work. Finally, the 
individual feature highlight or suppress then painting. I like to make people‘s heads 
(boxers, cyclists) and horses.

Kamenice nad Lipou

Vysoká škola uměleckoprůmyslová (VšUP), Praha, 
ateliér prof. Stanislava Libenského
/Academy of Arts, Architecture and design, 
studio of Glass by Professor Stanislav Libenský
Střední uměleckoprůmyslová škola šklářská (SUPšS), Železný brod
/Secondary School of Glassmaking in Železný brod

STUdIA/STUdIES:

1965 – 1971

1959 - 1963

hlava bronzového koně, 2002, foukané sklo do formy, 28 x 64 cm, foto: Vojta Pokorný
head of the bronze horse, 2002, blown glass into the mold, 11 x 25.6 in, photo: Vojta Pokorný
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Josef divín, cz
marek Effmert, cz
Jan Fabián, cz
Ilona Fiurášková, cz
Jennifer halvorson, USA
Jitka havlíčková, cz
martin hlubuček, cz
Klára horáčková, cz
milan houser, cz
Ivana houserová, cz
Ivan Illovský, SK
martin Imrich, cz
Lukáš Jabůrek, cz
barbara Jagadics, h
Jakub Janďourek, cz
Anne claude Jeitz, L
Song mi Kim, RoK
Jaroslav Koléšek, cz
zsuzsanna Korodi, h
Gabriela Kowalska, PL
Karen Lise Krabbe, dK
Kateřina Krausová, cz
marzena Krzeminska, PL
barbora Křivská, cz
Václav machač, cz
Jakub machula, cz
Rostislav materka, cz

 
 

Stanislav müller, cz
dagmar Pánková, cz
oldřich Plíva, cz
Ivan Pokorný, cz
Anna Polanská, cz
Andrea I. Pozsonyi, h
daniela Prokešová, cz
Ladislav Průcha, cz
Jiří Přibyl, cz
nikola Rossignol, FR
Václav řezáč, cz
Paolo Scarpa, I
Lada Semecká, cz
Jitka Kamencová Skuhravá, cz
Leoš Smejkal, cz
Petr Stanický, cz
ondřej Strnadel, cz
Světlana Svatošová, cz
ota Svoboda, cz
dagmar šubrtová, cz
Jiří šuhájek, cz
Lubomír šurýn, cz
Soňa Třeštíková, cz
brian Usher, USA
Aleš Vacek, cz
dana Vachtová, cz
markéta Váradiová, cz
maxim Velčovský, cz
Katerina Verguelis, IL
dana zámečníková, cz
Jan záveský, cz

dagmar šubrtová - Svatozáře, 2000-2002, tavené sklo, různé rozměry, foto: Vojta Pokorný
dagmar šubrtová - haloes, 2000-2002, cast glass, dimensions vary, photo: Vojta Pokorný



cEnA „LUdwIGA moSERA“
„Prodávat ruční český křišťál je radost i zodpo-
vědnost. Jsem si vědom, jakou zodpovědnost nesu 
v obchodu za udržení tradičního českého řemes-
la, které v minulých letech zaznamenalo útlak 
spojený s dovozem levného skla a současně svě-
tovou krizí. na straně druhé je pro mě rados-
tí a životním naplněním prezentovat zájemcům 
o křišťál výjimečnou ruční práci českých sklářů. 

Ve sklárně moser v Karlových Varech zruční mistři 
skláři dávají výrobkům perfektní design a ducha. 
obchodní týmy v prodejních galeriích moser vytvá-
ří prostředí k dokonalé prezentaci krásy a designu 
každého do detailu propracovaného výrobku moser.

Příští rok to bude sto padesátpět let, co si v lázeň-
ském městě Karlovy Vary mladý talentovaný sklář 
a rytec Ludwig moSER otevřel obchod a ryteckou 
dílnu. Právě k uctění zakladatele firmy moser, ta-
lentovaného řemeslníka a obchodníka, vyhlašuje 
společnost moser soutěž o nejlepší návrh kolekce 
dárkových předmětů, který by charakterizoval tradi-
ci a umění sklárny moser s využitím moserovských 
hutních technik a barevné škály skloviny. Soutěž 
podpoří tvořivost mladých absolventů sklářských 
škol a jejich začínající samostatnou praxi. Sklár-
na moser spolupracuje s výtvarníky tradičně, proto 
její sortiment nabízí vedle slavných klasických tva-
rů také svěží nápady současných sklářských tvůrců.“

Ing. Jaroslav červinka, 
ředitel obchodu čR

Výsledek soutěže byl vyhlášen při slavnostním zahájení 
Pražského Festival PF 11 v zahradě UPm dne 25.5. v 18,00.
První cenu Ludwiga mosera získala Světlana Svatošová.



ThE “LUdwIG moSER” AwARd
“To sell hand-made bohemian crystal is both a joy and 
a responsibility. I am aware of the responsibility I hold 
in the trade for preserving this traditional czech craft, 
which in the past years has suffered a depression con-
nected with the importation of cheap glass and the cur-
rent global crisis. on the other hand, it is a joy and a life-
long fulfilment for me to present to crystal aficionados 
the superb hand-made creations of czech glassmakers.

At the moser glassworks in Karlsbad, skilful glass mas-
ters endow their glass products with exquisite design 
and spirit. The marketing teams in the moser galle-
ry shops create a milieu that caters to the faultless pre-
sentation of the beauty and fine design of each and 
every moser creation, crafted to the minutest detail. 

The next year will mark the 150th anniversary of the ope-
ning in Karlsbad of a shop and glass-engraving workshop 
by the talented young glassmaker and engraver Ludwig 
moser. It is to commemorate the company’s founder, and 
skilful craftsman and art dealer, that the moser compa-
ny has announced a competition for the best design of 
a collection of gift objects that would characterize the 
moser glassworks’ tradition and art, using moser’s ty-
pical hot-forming techniques and wide colour range of 
molten glass. The competition will enhance the creativity 
of young glass-school students and their budding inde-
pendent careers. The moser glassworks have had a long 
tradition of collaborating with glass designers. This is 
why besides famed classical forms, its line of products 
also includes fresh ideas by contemporary glass artists.”

Jaroslav červinka, 
marketing manager for the czech Republic

The results of the competition were announced during the 
grand opening of the PF 11 Prague Glass Festival in the 
garden of the museum of decorative Arts in Prague on may 
25, 2011 at 6 pm. The Ludwig moser Grand Prix was awar-
ded to Světlana Svatošová. 



zvláštní cena poroty:
Perořízek od Jakuba Janďourka
/Special Jury Price:
Letter Knife by Jakub Janďourek



Velká cena:
multifunkční miska od Světlany Svatošové
/Grand Prix:
multifunctional bowl by Světlana Svatošová



Sklárna moser patří ve světovém měřítku k vrcholu řemeslné rukodělné výroby v oblasti 
nápojového a dekorativního skla. Více než stopadesát let se sklářští mistři firmy moser 
prezentují špičkovou ruční prací. nadčasový design, náročné zpracování bezolovnatého 
křišťálu, dokonalé ruční broušení, rytí, dekorování zlatem nebo platinou přináší nejen 
řadu ocenění na světových výstavách, ale zejména radost z krásy a trvalé hodnoty maji-
telům křišťálových výrobků.

majiteli luxusních souprav nebo unikátů křišťálového skla moser jsou představitelé 
mnohých královských a šlechtických rodů, nejvyšší představitelé států, vlád, význam-
ných diplomatických a uměleckých kruhů a řada osobností  a milovníků křišťálu moser 
u nás i na celém světě.

zaměstnanci sklárny znají svou práci a spojuje je láska ke sklu. Jsou si vědomi, že dobré 
jméno značky moser je založeno na rukodělném umění a dokonalém zvládnutí celého
procesu výroby, krok za krokem. cítí svou odpovědnost při udržování tradice sklářského 
řemesla, kterou je třeba učit generaci současnou a uchovat ji tak pro generace budoucí. 
Proto se sklárna moser stává i v letošním roce partnerem Pražského Festivalu Skla, který
bezesporu přispívá k rozvoji a tříbení nových směrů i posilování prestiže českého
sklářského umění.

monika Fialová
moser, a. s.



Společnost moser vás srdečně zve do svých prodejních galerií a muzea.

Praha, Staroměstské nám. č. 16
Výstava exponátů Pražský Festival 2011

Praha, na Příkopě č. 12
Karlovy Vary, Tržiště 7 a Kpt. Jaroše 19

nabídka klasických křišťálových souborů prostřeného stolu, dekorativní sklo, 
unikátní rytiny a jedinečný barevný křišťál.

Sklářské muzeum moser Karlovy Vary, Kpt. Jaroše 19
Prohlídka výjimečných exponátů, deseti filmových minut stopadesátiletou     
tradicí moser a živá prohlídka sklářské huti a výrobních postupů sklárny.

www.moser-glass.com



2009

2010

2011

české sklo - půvab i image Evropy/czech glass - grace and image of Europe
becherovka se již tři roky spojuje se sklářským designem a dává tak šanci mladým designérům navrhnout likérku 
přímo pro ni. 
becherovka is connected with glass design for already three years and gives that way a chance to the young 
designers to create glass directly for this liqueur.

Partnerem projektu je Uměleckoprůmyslové museum v Praze, kde můžete vystavené skleničky rovněž vidět.
The project partner is the museum of decorative Arts in Prague, where you can also see the glass exposed.

m. mochal

V. černá

o. Strnadel

T. hovorka

P. mikošek

J. divín

L. bakičová

J. novotný

m. Žampach

d. Suchopárek
I. Račková

J. novotný K. Krausová J. Skuhravá L. Průcha S. Třeštíková m. Krajíček



Ultimate herbal experience since 1807
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www.becherovka.cz
www.pijsrozumem.cz





mEdIáLní PARTnER/mEdIA PARTnER

PARTnEřI FESTIVALU/FESTIVAL PARTnERS

hLAVní PARTnER/mAIn PARTnERVE SPoLUPRácI/In cooPERATIon wITh

SPEcIáLní PoděKoVání/SPEcIAL ThAnKS



SEznAm UměLcŮ - PF 09
/LIST oF ARTISTS - PF 09

Angerer Erika, A
bachorík Vladimír, cz
boyadjiev Latchezar, USA
brychtová Jaroslava, cz
bubacco Lucio, I
cigler Václav, cz
čermák Richard, cz
čermáková Lenka, cz
Falcó Joaquim, E
Frydrych Jan, cz
Gáspár György, h
Grünfelder Judit, h
hagiladi noa, IL
harcuba Jiří, cz
hlava Pavel, cz
hlavička Tomáš, cz
hřebačková Petra, cz
Illovsky Ivan, SK
Jančovič Andrej, SK
Jantunen Alma, F
Jeitz Anne claude, L
Karel marian, cz
Klumparová Vladěna, mEx
Kopecký Vladimír, cz

 
 

Levenson Silvia, I
Libenský Stanislav, cz
mareš Ivan, cz
maurer Katrin, A
menschhorn Sebastian, A
müller Stanislav, cz
norberg Anna Viktoria, S
ondroušek Tomáš, SK
Pala štěpán, SK
Palová zora, SK
Pawlak Kazimierz, PL
Persson Stig, dK
Rantasalo Johanes, F
Roubíček René, cz
Rožátová Eliška, cz
Rybák Jaromír, cz
Stramski Piotr, PL
Szilagyi csilla, h
šrámková Ivana, cz
Tembleque meritxell, E
Viga Rebeca huerta, mEx
zámečníková dana, cz
zbynovsky Vladimir, F
zoritchak Yan, F



SEznAm UměLcŮ - PF 10
/LIST oF ARTISTS - PF 10

bílek Ilja, cz
brychtová Jaroslava, cz
cigler Václav, cz
davidová Lidmila, cz
divín Josef, cz
Edmondson monica L., S
Eliáš bohumil Jr., cz
Fraková marcela, cz
hajduová nikol, cz
harcuba Jiří, cz
havlíčková monika, cz
heranová Kristina, cz
hlava Pavel, cz
hortenský Filip, cz
hovhannisyan hajk, cz
hovorková zuzana, cz
hrdá martina, cz
Illo Patrik, SK
Janák František, cz
Janková Kateřina, cz
Kliment david, cz
Klumpar Vladena, USA
Konůpek Jaroslav, cz
Kopecký Vladimír, cz
Křivská barbora, cz
Libenský Stanislav, cz

 
 

macho Palo, SK
matějková Alena, cz
němcová Lenka, cz
novák martin, cz
Penttinen Anu, FIn
Pokorná michaela, cz
Pyšný Jakub, cz
Roubíček René, cz
Roubíčková miluše, cz
Rožátová Eliška, cz
Sanabria david Sanchez, E
Santillana Laura, I
Segura Rocio margarit, E
Schneiderová Petra, cz
Svobodová hana, cz
šípek Jan, cz
Vaněk Jan, cz
Vízner František, cz
Vlasáková Eva, cz
Vobořil Tomáš, cz
Volná Gabriela, cz
Vondráčková barbora, cz
widenfalk Lars, S
zámečníková dana, cz
zelená šárka, cz
Žertová Jiřina, cz
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JIří šETLíK

PřEKLAdY/TRAnSLATIonS
LIndA PAUKERToVá A GALERIE PoKoRná

GRAFIcKá ÚPRAVA/GRAPhIc dISIGn
VoJTěch PoKoRnÝ

TISK/PRInT
TRIco PRAhA
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GALERIE PoKoRná, 2011
oFFIcE@GALERIEPoKoRnA.cz

K VÝSTAVě hLEdání SKLA V UPm VYšEL VLASTní KATALoG 
/ExhIbITIon In SEARch oF GLASS In ThE mUSEUm oF APPLIEd ARTS In PRAGUE hAS ITS own cATALoGUE
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