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CZ: Výběrová přehlídka prací absolventů
školy profesora Jana Hendrycha z Ateliéru
figurálního sochařství a medaile Akademie
výtvarných umění v Praze.
Komentovaná prohlídka: v sobotu
14. 5. 2022 v 11:00 a 14:00 v rámci zahájení
turistické sezóny města Klatovy.

EN: Selected exhibition of works by school
graduates Professor Jan Hendrych from the Studio
of Figural Sculpture and Medalmaking of the
Academy of Fine Arts in Prague.
Guided tour: on Saturday,
May 14, 2022 at 11:00 and 14:00 as part of the
beginning of the tourist season in Klatovy.

Irena Armutidisová • Jakub Goll • Rastislav Jacko • Zuzana Kantová
Lenka Kortánková • Jana Bačová Kroftová • Pavel Provazník
Štěpán Šefr • Adam Velíšek • Jakub - sochař • Miroslav Žáčok

Kurátoři
/ Curators:
Zuzana Kantová
Petr Krátký
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Irena Armutidisová - Hyeny
Jana Bačová Kroftová - Naslouchání
Design: matejmoravec.com

SVU 2022_2.indd 4

20.04.22 22:53

Czech

Sochy v ulicích
Festival současného
umění ve veřejném
prostoru města
Klatovy
0. ročník na téma:
Přehlídka prací absolventů Ateliéru
figurálního sochařství a medaile
Akademie výtvarných umění
v Praze, školy profesora Jana
Hendrycha.
Vystavující umělci:
Irena Armutidisová, Jakub Goll, Rastislav
Jacko, Zuzana Kantová, Lenka Kortánková,
Jana Bačová Kroftová, Pavel Provazník,
Štěpán Šefr, Adam Velíšek, Jakub - sochař,
Miroslav Žáčok
Kurátoři:
Zuzana Kantová a Petr Krátký
Grafické řešení:
Matěj Moravec
Trvání:

duben – říjen 2022

Zahájení:
v sobotu 23. dubna 2022 v 15:00
v Hostašových sadech,
komentovaná prohlídka
Komentovaná prohlídka:
v sobotu 14. května 2022 v 11:00 a 14:00
v rámci zahájení turistické sezóny města
Klatovy
Galerie Klatovy/ Klenová ve spolupráci s městem
Klatovy připravila pro rok 2022 výstavu s názvem
Sochy v ulicích. Jedná se o nultý ročník festivalu
současného umění ve veřejném prostoru města.

English
Irena Armutidisová (*1988 v Ostravě)

Adam Velíšek (*1990 v Praze)

Jakub Goll (*1990 v Praze)

Irena Armutidisová studovala v Ateliéru
figurálního sochařství a medaile prof. Jana
Hendrycha na pražské AVU, kde absolvovala
v roce 2013. Ve své tvorbě navazuje na tradici
klasického sochařství a vytváří především
portrétní reliéfy a zvířecí figury s výraznou
charakteristikou a mimikou zobrazených
postav, jež osobitě kombinuje v instalace plné
humoru a bystrých postřehů týkajících se
současné společnosti. V roce 2012 absolvovala
studijní stáž na Hogeschool voor de Kunsten
v Utrechtu. Od roku 2011 se účastní výstav
a sympózií.
Žije a pracuje v Brně a Veverských Knínicích.

Adam Velíšek studoval v Ateliéru figurálního
sochařství a medaile prof. Jana Hendrycha
a posléze prof. Vojtěcha Míči na pražské
AVU, kde absolvoval v roce 2016. Ve své
práci kombinuje klasické technologie
s vlastními autorskými modifikacemi.
Zabývá se zachycením pohybu, množením
objektů a jejich řazením v prostoru. V roce
2013 absolvoval studijní stáž na Koninklijke
Academia voor Shone Kunsten v Antverpách.
Od roku 2012 se účastní výstav a sympózií.
Žije a pracuje v Praze.

Jakub Goll studoval v Ateliéru figurálního
sochařství a medaile prof. Jana Hendrycha
a posléze prof. Vojtěcha Míči na pražské AVU,
kde absolvoval v roce 2016. Ve své volné
tvorbě vychází především z archaických
motivů a klasických kánonů. Inspirován
zároveň tvaroslovím, které náhodně
objevuje a nachází všude kolem sebe, pak
tyto navzájem rozdílné přístupy kombinuje
prostřednictvím velkorysého formálního
zpracování. Věnuje se také realizacím pro
muzea, veřejnému prostoru, restaurátorským
projektům nebo práci pro filmovou produkci.
Od roku 2011 se účastní výstav a sympózií.
Žije a pracuje v Praze.

1. Irena Armutidisová, Hyeny, 2018, laminát

——————————————————————————
Pavel Provazník (*1986 v Havlíčkově Brodě)
Pavel Provazník studoval v Ateliéru figurálního
sochařství a medaile prof. Jana Hendrycha
na pražské AVU, kde absolvoval v roce 2015.
Ve své tvorbě se věnuje zejména figurálním
tématům a reliéfu. V současné době
zpracovává téma hlavy a její schematizaci do
podoby archetypálního symbolu. Od roku 2005
se účastní výstav a sympózií.
Žije a pracuje v Praze.

2. Pavel Provazník, Velká hlava, 2022
hlinitanový cement

——————————————————————————
Jana Bačová Kroftová (*1972 v Hradci Králové)
Jana Bačová Kroftová studovala v Ateliéru
figurálního sochařství a medaile prof. Jana
Hendrycha na pražské AVU, kde absolvoval
v roce 1998. Od téhož roku se věnuje také
divadelní scénografii a autorským divadelním
projektům. Je rovněž spoluautorkou
a ilustrátorkou knih a publikací. Ve volné tvorbě
se dále věnuje kresbě a malbě. V roce 1993
absolvovala studijní stáž na Royal Academy
of Fine Art v Gentu a posléze v roce 1995 na
School of Art – National University v Canbeře.
Od roku 1991 se účastní výstav a sympózií.
Žije a pracuje v Praze.

3. Jana Bačová Kroftová, Naslouchání, 2018
pískovec
——————————————————————————

4. Adam Velíšek, Psí torza
2013 – 2022, litá keramika
Instalace do 18. září 2022

——————————————————————————
Miroslav Žáčok (*1976 v Stará Ľubovňa)
Miroslav Žáčok studoval v letech 1994–1998
na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě,
v Ateliéru svobodné kreativity u prof. Juraje
Bartusze a v Ateliéru figury u prof. Jozefa
Jankoviče. Od roku 1999 studoval na Akademii
výtvarných umění v Praze v Ateliéru figurálního
sochařství a medaile u prof. Jana Hendrycha,
kde absolvoval v roce 2002. Nejčastěji
pracuje se dřevem, kovem a kamenem.
Kromě sochařství se zabývá rovněž kresbou
a malbou. V období let 2016–2018 byl
odborným asistentem prof. Vojtěcha Míči
v Ateliéru figurálního sochařství a medaile na
pražské AVU. Od roku 1996 se účastní výstav
a sympózií.
Žije a pracuje v Grejnarově u Netolic
a v Českých Budějovicích.

5. Miroslav Žáčok, Teenagerka, 2022, beton,
sádra
6. Miroslav Žáčok, Ryba, 2014 – 2022,
dub, mosazný plech, olovo, smrk, železo
——————————————————————————
Rastislav Jacko (*1979 v Košicích)

Rastislav Jacko studoval v Ateliéru figurálního
sochařství a medaile prof. Jana Hendrycha
na pražské AVU, kde absolvoval v roce 2005,
následně zde byl v období let 2007–2015
odborným asistentem. Jeho minimalistická
díla se vyznačují uměřenou rétorikou,
díky které vyniká autorův formální přístup
k řešeným tématům, elementární tvarosloví,
materiál a barva. Od roku 2001 se účastní
výstav a sympózií.
Žije a pracuje ve Vísce u Vysokého Chlumce.

7. Rastislav Jacko, Dialog – městský mobiliář,
2007, sklocement
——————————————————————————
Lenka Kortánková (*1980 v Příbrami)

Za tímto účelem bylo vybráno dvanáct míst v historickém centru
města, kde jsou během téměř půlročního trvání přehlídky, jednotlivé
sochy instalovány. Oživují tak veřejně dostupná místa města
a přispívají tím k širšímu spektru kulturního vyžití v Klatovech.
Pro pilotní ročník bylo zvoleno téma Přehlídky prací absolventů
Ateliéru figurálního sochařství a medaile Akademie výtvarných
umění v Praze, školy prof. Jana Hendrycha, jemuž galerie připravila
na jaře a v létě roku 2022 velkou retrospektivní výstavu. Přehlídka
prací jeho žáků doplňuje záměr představit personu Jana Hendrycha,
také prostřednictvím prací jeho následovníků.
Jan Hendrych (*1936 v Praze) bývá představován jako bytostný
figuralista, jenž svým výtvarným názorem ovlivnil příslušníky
nejednoho uměleckého směru probíhajícího českým územím
převážně v druhé polovině dvacátého století a později na přelomu
tisíciletí během jeho pětadvacetiletého působení na pozici
vedoucího Ateliéru figurálního sochařství a medaile na Akademii
výtvarných umění v Praze, kdy pomohl utříbit výtvarný názor také
několika generacím v současné době stále aktivně činných autorů.
Nejen jeho dílo, ale také životní příběh jsou vzácnými příklady toho,
jak lze i v nelehkých podmínkách, diktujících způsob života, výtvarné
názory a mnohé další, zůstat osobitě svým a nadále sledovat vlastní
tvůrčí cestu, aniž by jimi byla výrazně poznamenána.
Přáním pořadatelů je připravit všem obyvatelům
a návštěvníkům města nevšední zážitek ze setkání s uměleckými
díly v městské kulturní krajině a vnést tímto způsobem nové
a nevšední podněty k zamyšlení se nad místem, ve kterém žijeme.

2022
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Lenka Kortánková studovala v ateliérech
sochařství na pražské AVU u prof. Karla
Nepraše, prof. Jana Koblasy a v Ateliéru
figurálního sochařství a medaile prof.
Jana Hendrycha, kde absolvovala v roce
2005. Ve své tvorbě se věnuje figurálním
tématům, převážně s důrazem na portrétní
činnost vyznačující se čitelným autorským
rukopisem. V roce 2002 absolvovala
studijní stáž na Akademii výtvarných umění
v Helsinkách. Od roku 2000 se účastní výstav
a sympózií.
Žije a pracuje ve Vísce u Vysokého Chlumce.

8. Lenka Kortánková, Iron Head –
portrét sochaře, 2006, litina

——————————————————————————

9. Jakub Goll, Raněná zvířata, 2016, beton

——————————————————————————
Jakub – sochař
(*1979 v Českých Budějovicích)
Jakub – sochař (Vlček) studoval v Ateliéru
figurálního sochařství a medaile prof. Jana
Hendrycha na pražské AVU, kde absolvoval
v roce 2004. Jeho hlavním zájmem je figura
a portrét v plastice a kresbě. Prostřednictvím
práce si klade a zodpovídá otázky o vnitřním
životě sochy, kresby a umění obecně.
Nereaguje na momentální dění ve smyslu
tendenčního tvarosloví a módních trendů.
Výsledky tvorby nesou poselství ušlechtilých
principů, kterých si jako člověk cení. Umění
v autorově pojetí má hlavně povzbuzovat
a pozvedat lidského ducha. Během studií
absolvoval stáže figurálního sochařství na
Fakultě výtvarných umění VUT v Brně i v italské
Carraře. Na pražské AVU se věnoval také
architektuře. Pravidelně se účastní výstav
a sympózií.
Žije a pracuje na Vraclavi u Vysokého Mýta,
Praze a Londýně.

10. Jakub – sochař, IT věk, 2022, bronz

——————————————————————————
Zuzana Kantová (*1986 v Klatovech)
Zuzana Kantová studovala v Ateliéru figurálního
sochařství a medaile prof. Jana Hendrycha
na pražské AVU, kde absolvovala v roce 2013.
Ve své volné tvorbě řeší zejména figurální
témata. Dlouhodobě ji zajímá fenomén
ženství, který nese zcela konkrétní symboliku
elementu ženy, jako archetypální postavy
v kontextu historické i současné, nejen vizuální
kultury. Věnuje se také portrétu, medailérství
a restaurátorství. V roce 2010 absolvovala
International Summer Academy of Fine Arts
v Salzburku a v roce 2011 studijní stáž na Taipei
National University of the Arts. Od roku 2007
se účastní výstav a sympózií.
Žije a pracuje na Chaloupkách u Klatov.

Sculptures
in the Streets
A festival of
contemporary art in
the public spaces of
the town of Klatovy
The theme of the exhibition’s pilot
year is: A Survey of Works by
Graduates of Professor Jan
Hendrych’s Studio of Figural
Sculpture and Medalmaking at
Prague’s Academy of Fine Arts.

Irena Armutidisová (born 1988 in Ostrava)

Adam Velíšek (born 1990 in Prague)

Irena Armutidisová attended professor
Jan Hendrych’s Studio of Figural Sculpture
and Medalmaking at Prague’s Academy
of Fine Arts, graduating in 2013. Her work
follows in the tradition of classical sculpture.
She primarily creates portrait reliefs and
animal figures with distinctive features
and expressions, which she combines
in a distinctive manner in installations
full of humor and clever observations on
contemporary society. In 2012, she did
a study exchange at the Hogeschool voor de
Kunsten in Utrecht. She has participated in
exhibitions and symposia since 2011.
Lives and works in Brno and Veverské Knínice.

Adam Velíšek attended the Studio of
Figural Sculpture and Medalmaking at
Prague’s Academy of Fine Arts, first under
professor Jan Hendrych and then under
professor Vojtěch Míča, graduating in 2016. In
his work, he combines classical techniques
with his own original modifications. He
captures movement, multiplies objects, and
orders them in space. In 2013, he did a study
exchange at the Koninklijke Academia voor
Shone Kunsten in Antwerp. He has participated
in exhibitions and symposia since 2012.
Lives and works in Prague.

1. Irena Armutidisová, Hyenas, 2018, fiberglass

4. Adam Velíšek, Torso of Dog, 2013 – 2022
cast ceramics
installation until 18 September 2022

Pavel Provazník
(born 1986 in Havlíčkův Brod)

Miroslav Žáčok
(born 1976 in Stará Ľubovňa)

———————————————————————————

Exhibiting artists:
Irena Armutidisová, Jakub Goll, Rastislav
Jacko, Zuzana Kantová, Lenka Kortánková,
Jana Bačová Kroftová, Pavel Provazník,
Štěpán Šefr, Adam Velíšek, Jakub Sculptor, Miroslav Žáčok

Pavel Provazník attended professor Jan
Hendrych’s Studio of Figural Sculpture
and Medalmaking at Prague’s Academy
of Fine Arts, graduating in 2015. He works
primarily with figural themes and reliefs and
is currently exploring the motif of the head
and its reduction to an archetypal symbol. He
has participated in exhibitions and symposia
since 2005.
Lives and works in Prague.

Curators:
Zuzana Kantová and Petr Krátký

2. Pavel Provazník, Big Head, 2022
calcium aluminate cement

Graphic design:
Matěj Moravec
Exhibition dates:
April – October 2022
Opening:
on Saturday 23 April 2022 at 15:00 in
Hostašovy sady, guided tour
Guided tour:
on Saturday 14 May 2022 at 11:00 and at
14:00 as part of the beginning of the tourist
season in Klatovy

———————————————————————————

Jana Bačová Kroftová
(born 1972 in Hradec Králové)

Jana Bačová Kroftová attended professor Jan
Hendrych’s Studio of Figural Sculpture and
Medalmaking at Prague’s Academy of Fine
Arts, graduating in 1998. Since that time, she
has also engaged in scenographic work and
created her own original theater projects.
She has also co-written and illustrated
various books and other publications. In her
fine art, she additionally works with drawing
and painting. She did a study exchange
at the Royal Academy of Fine Art in Ghent
in 1993 and at the Australian National
University’s School of Art in Canberra in
1995. She has participated in exhibitions and
symposia since 1991.
Lives and works in Prague.
3. Jana Bačová Kroftová, Listening, 2018
sandstone

——————————————————————————

11. Zuzana Kantová, Gymnastka, 2013
sklocement

——————————————————————————
Štěpán Šefr (*1983 v Praze)
Štěpán Šefr studoval v Ateliéru figurálního
sochařství a medaile prof. Jana Hendrycha
na pražské AVU, kde absolvoval v roce
2013. Ve své tvorbě se zabývá kulturněspolečenskými ději a jejich výdobytky
jako jsou otázky environmentu, sakralita
a ustálenost zvyků, legend a slova. Tím vším
prostupuje fascinace plasticity těla ve své
rozmanitosti a používání personifikovaných
technických prvků industrie. Výsledné dílo
často obsahuje jistou groteskní podvratnost,
dohledatelnou skrze významové asociace
a kontext použitého tvarosloví a materiálu.
V roce 2011 absolvoval studijní stáž na
Koninklijke Academia voor Shone Kunsten
v Antverpách. Od roku 2003 se účastní
výstav a sympózií.
Žije a pracuje v Praze.

12. Štěpán Šefr, VAF (Popelář), 2012/ 2022
beton

——————————————————————————

In 2022, the Klatovy/ Klenová Gallery and the town of Klatovy have
teamed up to put together the exhibition titled Sculptures in the Streets,
envisioned as the pilot year of a festival of contemporary art in the
city’s public spaces.
For the exhibition’s nearly six-month run, sculptures have been
installed at twelve selected sites in the historic city center, thus adding
life to public places in town and broadening the range of cultural
activities in Klatovy.
The theme of the festival’s pilot edition is “A Survey of Works
by Graduates of Professor Jan Hendrych’s Studio of Figural Sculpture
and Medalmaking at Prague’s Academy of Fine Arts.” In the spring
and summer of 2022, the gallery will be hosting a large exhibition
of Hendrych’s works, and the aim of this festival of art made by his
students is to expand the gallery exhibition by showing work by those
who came after him.
Jan Hendrych (born 1936 in Prague) is often presented as
a figuralist to the core, an artist whose views have influenced
representatives of more than a few artistic tendencies in the Czech
lands, mainly in the second half of the twentieth century and around
the turn of the millennium. He spent twenty-five years heading the
Studio of Figural Sculpture and Medalmaking at Prague’s Academy
of Fine Arts, where he helped to shape the artistic views of several
generations of still-active artists. His work and life story are rare
examples of how – even in difficult times that dictate the proper way
of life, artistic opinions, and many other things – one can remain true
to oneself and follow one’s own artistic path without being significantly
affected by the prevailing conditions.
The organizers’ great wish is that the festival will provide all residents
of and visitors to Klatovy with the special experience of encountering works
of art in the urban landscape and will thus offer new and unusual inspiration
for thinking about the place where we live.

24. 4.–31. 10.

———————————————————————————

Miroslav Žáčok studied in professor Juraj
Bartusz’s Studio of Free Creativity and
professor Jozef Jankovič’s Figure Studio
at Bratislava’s Academy of Fine Arts and
Design in 1994–1998. In 1999, he began
studying in professor Jan Hendrych’s Studio
of Figural Sculpture and Medalmaking at
Prague’s Academy of Fine Arts, from which he
graduated in 2002. His most frequently used
materials are wood, metal, and stone. Besides
sculpture, he also produces paintings and
drawings. In 2016–2018, he worked as
assistant in professor Vojtěch Míča’s Studio
of Figural Sculpture and Medalmaking at
Prague’s Academy of Fine Arts. He has
participated in exhibitions and symposia
since 1996.
Lives and works in Grejnarov near Netolice
and in České Budějovice.
5. Miroslav Žáčok, Teenage Girl, 2022
concrete, plaster
6. Miroslav Žáčok, Fish, 2014 – 2022
oak, brass sheet metal, lead, spruce, iron

———————————————————————————

Rastislav Jacko (born 1979 in Košice)

Rastislav Jacko attended professor Jan
Hendrych’s Studio of Figural Sculpture and
Medalmaking at Prague’s Academy of Fine
Arts, graduating in 2005. He subsequently
worked as Hendrych’s assistant in
2007–2015. His minimalist works are
characterized by a reserved rhetoric that
emphasizes his formal approach to his
subjects, his elementary formal vocabulary,
and his choice of color and material. He has
participated in exhibitions and symposia
since 2001.
7. Rastislav Jacko, Dialogue – Street Furniture
2007, glass-fiber reinforced cement
———————————————————————————

Lenka Kortánková (born 1980 in Příbram)

Lenka Kortánková studied sculpture at
Prague’s Academy of Fine Arts under
professors Karel Nepraš and Jana Koblasa,
and graduated in 2005 from professor Jan
Hendrych’s Studio of Figural Sculpture
and Medalmaking. She works with figural
themes, predominantly with an emphasis
on portraits characterized by a clearly
identifiable personal style. In 2002, she did
a study exchange at the Helsinki Academy
of Fine Arts. She has participated in
exhibitions and symposia since 2000.
Lives and works in Víska near Vysoký
Chlumec.

Jakub – Sculptor
(born 1979 in České Budějovice)
Jakub – Sculptor (Vlček) attended professor
Jan Hendrych’s Studio of Figural Sculpture
and Medalmaking at Prague’s Academy
of Fine Arts, graduating in 2004. His main
interests are the figure and sculptural or
drawn portraits. Through his work, he asks
and answers questions regarding the inner
life of the sculpture, the drawing, or art in
general. He does not respond to the latest
developments in terms of formal styles or
fashionable trends. The fruits of his work
reflect the high-minded principles that he
values as a person. In his view, the main
role of art is to awaken and lift the human
spirit. During his time at the Academy, he
also studied architecture and participated
in study exchanges at Brno University of
Technology’s Faculty of Fine Art and in
Carrara, Italy. He regularly participates in
exhibitions and symposia.
Lives and works in Vraclav near Vysoké Mýto,
Prague, and London.
10. Jakub – Sculptor, IT Age, 2022, bronze

———————————————————————————

Zuzana Kantová (born 1986 in Klatovy)

Zuzana Kantová attended professor Jan
Hendrych’s Studio of Figural Sculpture
and Medalmaking at Prague’s Academy of
Fine Arts, graduating in 2013. In her fine art,
she works mainly with figural themes. She
has a long-term interest in the question of
womanhood, as represented by concrete
symbols of the female element and of
women as archetypal figures in historical and
contemporary culture – visual or otherwise.
She also produces portraits and medals and
works as an art restorer. In 2010, she attended
the International Summer Academy of Fine
Arts in Salzburg, and in 2011 she did a study
exchange at the Taipei National University of
the Arts. She has participated in exhibitions
and symposia since 2007.
Lives and works in Chaloupky near Klatovy.
11. Zuzana Kantová, Gymnast, 2013
glass-fiber reinforced cement
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Štěpán Šefr (born 1983 in Prague)

Štěpán Šefr attended professor Jan
Hendrych’s Studio of Figural Sculpture and
Medalmaking at Prague’s Academy of Fine
Arts, graduating in 2013. In his work, he
explores cultural and social developments
and related topics such as environment
issues, sacredness, and the enduring
nature of customs, legends, and words.
Throughout it all, we see his fascination
with the sculptural qualities of the body in
all its diversity and the use of personified
technical elements of industry. The final
outcome often possesses a certain
grotesque subversiveness reflected in
semantic associations and the choice of
form and material. In 2011, he did a study
exchange at the Koninklijke Academia
voor Shone Kunsten in Antwerp. He has
participated in exhibitions and symposia
since 2003.
Lives and works in Prague.
12. Štěpán Šefr, VAF (Garbageman)
2012/ 2022, concrete
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8. Lenka Kortánková, Iron Head –
Portrait of Sculptor, 2006, cast iron

———————————————————————————

Jakub Goll (born 1990 in Prague)

Jakub Goll attended the Studio of
Figural Sculpture and Medalmaking at
Prague’s Academy of Fine Arts, first under
professor Jan Hendrych and then under
professor Vojtěch Míča, graduating in
2016. In his fine art, he works primarily on
the basis of ancient motifs and classical
canons, but also seeks inspiration from
random forms that he finds all around
him. He then combines these diverse
impulses to create works characterized
by a generous treatment of form. He
makes pieces for museums and the public
space and also works on art restoration
projects and in film. He has participated in
exhibitions and symposia since 2011.
Lives and works in Prague.
9. Jakub Goll, Inured Animal, 2016, concrete
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