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Narodil se v roce 1957 v Batumi (Gruzie). Absolvent graﬁcké fakulty
Ukrajinského polygraﬁckého ins tutu - práce v oblas graﬁckého
designu a tvorby graﬁky. Zúčastnil se více než 135 mezinárodních
výstav volné graﬁky a ex libris v Belgii, Itálii, Kanadě, Francii,
Nizozemsku, Švédsku apod. Má více než 20 mezinárodních ocenění,
např. první cena 10. ročníku Mezinárodní soutěže ry ny v Caliu
(Španělsko / 2005), 12. Mezinárodní bienále malých graﬁckých forem
a ex libris, Ostrow Wielkopolski (Polsko/2007), první cena na 4. výroční
výstavě na téma „Přirozeně nahá” v galerii CIAO, Jackson Hole WY
(USA/2011). Žije a pracuje v Kyjevě (Ukrajina). Své dílo charakterizuje:
„Ve svém umění se snažím otevřít divákům sebepoznání. Lidé jsou jiní,
myslí jinak, vidí jinak, vnímají jinak. Proto se snažím, najít výrazovost
díla, která diváka podněcuje k myšlení. Moje práce nemají obrysy,
vytvářím předmět, jako bych jím procházel. Vzhledem k tomu, že divák
uvidí, co může být jeho inspirací, pak tedy mohou očekávat mnohem
více impulsů, než jsou jejich limity.“
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Gennadij Alexandrov absolvoval Fakultu umělecké graﬁky na
Pedagogické škole v Omsku, žije v České republice a má za sebou již
celou řadu výstav, jak samostatných, tak společných ve Velké Británii,
Rusku, Bulharsku, Polsku, Švédsku, Německu a České republice. V jeho
tvorbě je zajímavý přístup k dílu. Pokud vezmeme v úvahu, že se
nevěnuje pouze graﬁce, která je nejvíce zastoupena v jeho tvorbě, ale
i kresbě a malbě, pak nelze si nevšimnout, že mu rozhodně nestačí jen
klasické techniky kresby, malby a graﬁky. Neustále hledá jiné metody,
které pak podřizuje základní myšlence vytvářeného díla. Ovšem vždy
dává hlavní význam myšlenkovému projevu prostřednictvím lineárního vyjádření. Má vytříbený cit proto, aby linka byla zprostředkovatelem něžnos a ušlech los v jakémkoli tématu. Neváhá se
pus t i do rozsáhlých kompozičních celků. V poslední době se věnuje
graﬁckému cyklu – ilustrace k biblickým příběhům ze Starého zákona
a Nového zákona. Tento cyklus je bezpochyby jeho nejin mnějším
vyslovením úcty k uměleckému projevu.
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Narozen v roce 1974 (Kurukshetra), Rakesh Bani je výtvarník a učitel,
který se specializuje na graﬁckou tvorbu. Bani nabízí světu obrazy
uměleckého vnímání indické kultury spolu s jeho znalostmi o skových
technikách. Baniho základní síla spočívá v tom, že jeho práce je
vyprávěná. Odhalení vědomí principů opozice a harmonie v jeho
leptech a akva ntě zkoumá jemnost formálních harmonií, které
představují souhru stromů, řek, vody a mlhy nebo ptáků, kmenů,
kvě n a také geometrických rytmů, které oživují těla mužů a žen.
Informovaný rytmem a poezií jsou Baniho díla jemná, pružná a jemně
„tekoucí”. Jeho práce byla oceněna na mnoha mezinárodních
výstavách např. v Japonsku, Itálii, Rumunsku, Makedonii, Číně, Mexiku,
Francii, Bulharsku, Polsku, Malaysii, Španělsku a Taiwanu.
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Po ukončení studia na Střední keramické škole v Bechyni se rychle
zapojil do graﬁcké tvorby a zaujal jasné postavení mezi českými graﬁky.
Svoje odborné znalos získané ve škole příbuzného oboru doplňoval
soukromým studiem u pražského výtvarníka Spy míra Bursíka. Milan
Bauer zaujal odbornou veřejnost svým osobitým stylem, který se
vyznačuje po formální stránce detailním propracováním daného
námětu, jehož ústředním mo vem bývá často starodávná technika.
S trochou nadsázky je možné jeho tvorbu označit jako „poezii
techniky“. Vznikla řada graﬁckých listů inspirovaných dosud neobjeveným vynálezcem Ferdinandem Grama kou: samohyby, motocykly,
lokomo vy, nebo i lehce strašidelné biomechanoidy. Inspiraci čerpá
i z knih anatomie a starých katalogových listů továren. Graﬁky Milana
Bauera vznikají převážně technikou leptu, ale i dalšími hlubo skovými
technikami. Možnost je shlédnout měli milovníci umění jak doma, tak
v zahraničí.
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Graﬁk a malíř Jiří Brázda, žijící v Poděbradech, je absolventem Střední
uměleckoprůmyslové školy v Praze (1967 – 1971) a Vysoké školy
uměleckoprůmyslové v Praze (1973 - 1979), kde studoval v ateliéru
prof. Zdeňka Sklenáře a prof. Jiřího Mikuly. Během své tvůrčí činnos
představil svá díla na řadě výstav, jak v českém prostředí, tak
v zahraničí. Jen mezi lety 1986 – 2011 můžeme dokumentovat jeho
účast na více jak sedmdesá výstavách. Uměleckou kvalitu jeho tvorby
potvrzuje i řada zahraničních ocenění v Německu, Polsku, Dánsku,
Belgii, Kanadě atd. Zastoupení autorových obrazů a graﬁk je součás
řady soukromých sbírek. Svá jednotlivá díla představuje jako
samostatné drobné příběhy. Nabízí krátký pohled do in mity, jenž se
může stát předehrou k něčemu podstatnému a zásadnímu, co teprve
sám divák ve své invenci myšlenek a citového spojení může dotvořit.
Tyto malé příběhy jsou velmi citlivým pohlazením, kterého autor
dosahuje zejména intenzitou výrazu díla.
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Yolanda Carbajales Ferreiro se narodila v Caracasu (Venezuela). Je
členkou sdružení Experimentální graﬁcký workshop (Vigo), sdružení
Class graphic a sdružení ARGA (Národního sdružení umělců Galicie).
Od roku 1989 své dílo představila na několika samostatných a společných výstavách jak ve Španělsku, tak v dalších zemích např.
Portugalsko, Velká Británie, Švédsko, Francie, Itálie, Polsko, Maroko,
Argen na, Řecko apod. Její dílo je zastoupeno v mnohých soukromých
i veřejných sbírkách, mimo jiné můžeme jmenovat: Diecézní muzejní
sbírka (Pontevedra), sbírka Caja de Ahorros (Ávila), sbírka básníka
Javiera de la Rosa Agaete (Gran Canaria), Muzeum zámku Etching
Paleologos v Acqui Terme (Itálie), Archiv soudobých ry n v Biblioteca
Nacional (Madrid) apod.
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Desislav Gechev se narodil v Ruse. Přípravu na kariéru profesionálního
umělce absolvoval na Univerzitě sv. Cyrila a sv. Metoděje ve Veliko
Tarnovo kde studoval graﬁcké umění. Od roku 1998 svou tvorbu
představuje na řadě mezinárodních výstav, kde získal několik ocenění.
Obsahový repertoár jeho díla zahrnuje zejména ﬁlozoﬁi, mytologii,
hudbu a ženský akt. Formální stránku díla prezentuje svými oblíbenými
technikami leptu, mezzo nty a akva nty, poslední době se zaměřuje
na kombinaci leptu a mezzo nty. Podle Desislava Gecheva je graﬁcké
umění: „Kombinací individuality, řemesla, umění a magie. Umožňuje
prezentovat sociální témata a ilustrovat ﬁlozoﬁcké myšlenky. Navíc je
ideálním prostředkem pro detailní vizualizaci myšlenek a nabízí umělci
možnost vstoupit do jiného světa.“
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Marin Gruev se narodil v Belozemě. V roce 1991 absolvoval Bulharskou
národní akademii výtvarných umění v Soﬁi v ateliéru profesora Petra
Chukleje. V období 1995 – 2000 působil jako externí pedagog oboru
graﬁky a kreslení na Akademii hudebních, tanečních a výtvarných
umění v Plovdivu, následně vyučoval až do roku 2004 na Uměleckoprůmyslové škole v Plovdivu.
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Miroslav Hlinka získal umělecké vzdělání na Střední umělecké škole
v Ostravě, kde také získal zkušenos s graﬁckými technikami. Původně
rodák z moravského města Vrbno pod Pradědem nyní žije
v Pardubicích. Ve své graﬁcké tvorbě nejvíce pracuje s technikou
mezzo nty, jejímž prostřednictvím využívá temnosvitného uměleckého projevu. To mu umožňuje rozehrát na malé ploše hravost světla
a s nu. Nezapomíná také na techniku linorytu, která mu naopak od
mezzo nty umožňuje vnést do graﬁky jemnou ironii. Inspirací se často
přibližuje an ckému námětu, který vypráví symbolickou formou.
Příběh, kterého se námět týká, nepředstavuje v nara vní poloze, o to
víc podporuje devocionální stránku, která je základem symbolického
přednesu. Symbolický aspekt své tvorby dokáže také přetavit do
personiﬁkované postavy, m dodává život jak věcem nehmotným, tak
věcem hmotným.
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Elena Hlodec je rumunsko-americká malířka, graﬁčka a designérka,
žijící a pracující ve Francii. O tvorbu graﬁky se začala zajímat už v rodné
Bukureš v době středoškolského studia v různých uměleckých
ateliérech a studiích. V letech 2003 – 2010 žila a pracovala v New Yorku,
kde také instalovala tři autorské výstavy. V A – galerii pracovala jako
restaurátorka starožitnos . V roce 2010 se vrací do Evropy. V Paříži se
zaměřuje na volnou graﬁku a exlibris. V roce 2011 rozšířila graﬁku
o graﬁckou techniku – leptání na zlacený papír, což sama považuje za
významné zlepšení skové techniky se zlatým listem, techniky, kterou
lze využít při restaurování starých knih a rukopisů. Mezi lety 1995 –
2017 se zúčastnila 23 mezinárodních výstav a získala šest mezinárodních ocenění za graﬁku. Je členkou Uměleckého sdružení Rumunů
(1997), Maison des Ar stes Paris (2010, Francie), Graphia Boekmerk
(2014, Belgie) a sdružení Les Ateliers Evry (2016, Francie).
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Šumperská malířka Jana Hrobařová Kotsch po ukončení aranžérsko propagační školy ve Frýdku - Místku, nastoupila a pracovala jako
návrhářka a výtvarnice v Obchodním domě, Okresní správě kin,
Okresním kulturním středisku a naposledy jako výtvarník Městského
úřadu v Šumperku. Od roku 1994 výtvarně pracuje na volné noze.
Věnuje se kresbě tužkou, uhlem a perokresbě a také malbě (akvarel,
tempera a olej). Kromě toho se také zaměřuje na graﬁcký design.
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Graﬁk Tomáš Hřivnáč se narodil v Praze. Svou dráhu umělce začal
studiem na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze, které ukončil
v roce 1979. Největší rozsah jeho práce zahrnuje obor graﬁka, v němž
se projektuje do umělecké výpovědi formou volné graﬁky a ex libris.
Nejvíce se zaměřuje na graﬁckou techniku suché jehly, ovšem
ojediněle se pouš i do mezzo nty a leptu, které zpravidla doplňují
jeho nejužívanější techniku suché jehly. Od roku 1999 je řádným
členem Sdružení českých umělců graﬁků HOLLAR. Své práce představil
na řadě výstav v České republice a v zahraničí. Jen mezi léty 1984 –
2011 uspořádal 104 autorských výstav a zúčastnil se 206 společných
výstav. V zahraničí vystavoval v Německu, Japonsku, Tasmánii, Velké
Británii, Dánsku, Rakousku, USA, Francii, Slovensku, Brazílii,
Holandsku, Norsku, Jugoslávii, Belgii, Maďarsku, Bosně a Hercegovině,
Srbsku a Černé Hoře, Itálii, Španělsku a Ecuadoru. Nejstěžejnějším
tématem jeho tvorby je žena, kterou přímo oslavuje. Mo v ženy, který
představuje převážně v kompozici aktu, je doslova obestřen tajemnou
krásou, lidskos a až lyrickou poe čnos . Umělec m dosahuje
přednesu, který nás vede k pojímání mo vu jako právem idealizovaného objektu.

12

L

I.

L

II.

G

H

(ČR) *1966

Günter Hujber žije a tvoří ve Velkých Losinách. Umělec, autodidakt,
vystudoval Vysoké učení technické v Brně, kde také začaly jeho první
výtvarné pokusy tužkou (kresba aktu a surrealis ckých vizí). Od roku
2005 se věnuje především graﬁcké tvorbě, jedná se o techniku
tečkované suché jehly na měděných deskách, dotvořených leptáním,
kladivem a různými nástroji. Od roku 2008 se začíná věnovat tvorbě ex
libris pro sběratele z celého světa. Inspirací bývá většinou momentální
podprahový vjem, zejména hudba, literatura a hlavně lidské tělo, které
zachycuje téměř ve všech svých dílech v jeho dokonalos i nedokonalos . Dalším inspira vním zdrojem je láska k přírodě, zvířatům
a meditaci, která otevírá bránu do jiných světů. Účastnil se řady výstav
v České republice a v zahraničí; Rakousko (Vídeň, Hohenberg,
Lilienfeld), Maďarsko (Györujbarat), USA (Florida), Francie (Paříž), Čína
(Tianjin, Peking), Dánsko (Frederikshavn Kunstmuseum) a Taiwan.
Svým dílem dosáhl i na významná ocenění: Best of Show at Czech Art
Fes val (2005, České Budějovice), I. místo TV Nova soutěže o nejlepší
portrét Ozzy Osbourna (2007) a I. místo Mezinárodní soutěže ero cké
Ex libris (2011, Peking).
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Peter Chinovsky pochází ze Soﬁe, kde v roce 2006 absolvoval
studium na Střední škole architektury, se zaměřením na
architekturu interiéru, v roce 2008 absolvoval Vysokou školu
výtvarných umění obor animace a vizuální komunikace a v roce
2012 absolvoval Vysokou školu sv. Cyrila a sv. Metoděje ve Veliko
Tarnovu obor graﬁcké umění. Sám svou uměleckou práci
deﬁnuje takto: „Moje práce by mohla výt popsána jako vzorek
zkušenos v městském vizuálním jazyce. Vždy jsem chtěl najít
jednotu bezprostřednos a čistoty. Některé z nich nacházím
v rychlém nekontrolovaném tahy kresebné linky, která se stává
obrysem stability samostatných vizuálních prvků“.
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Ishu Jindal je absolventkou postgraduálního studia graﬁky na
Kurukshetra University. Účastnila se mnoha výstav jak v rodné Indii, tak
v zahraničí (Argen na, Indonésie, Španělsko, Egypt, Turecko,
Německo, Portugalsko, Rusko, Sbsko atd.) Je nositelkou ocenění, IV.
Basudha Art Fes val (2016, Indie), XIII. Výroční výstava umění „WE“
(2016, Indie) a zlatá cena na II. Bienále řeckých a indických studentů
(2015, Indie).
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Vystudoval Střední školu uměleckých řemesel v Praze, obor umělecký
pasíř. Od roku 1992 se profesionálně věnuje malbě a graﬁce. Ve své
tvorbě se zaměřuje na ﬁgurální kompozice. V dřívějším období své
tvorby se hodně věnoval cyklům inspirovaným Starým a Novým
zákonem, řeckou mytologií, divadlu commedia dell´arte a cyklům
„O andělech”. V současné tvorbě se však těmto inspiračním mo vům
věnuje jen okrajově. Více těží ze života, mezilidské vztahy a lidské
povahy převádí do symbolické roviny. V některých detailech si
přibližuje surrealis ckému poje , kde jednotlivé postavy jsou
tvarovány do bizarních nerealis ckých tvarů a kombinací, čímž
podněcují tvůrčí fantazii diváka. Výpověď obrazu však vždy zůstává
v logickém a racionálním poznání myšlenky. V neposlední řadě je nutné
upozornit také na hravost, která prosvítá v každém námětu, snad je to
podníceno ironií nebo nastavením pomyslného zrcadla samotnému
člověku. Prezentaci svých prací předvedl na mnoha výstavách v České
republice a v zahraničí (Slovensko, Německo, Rakousko, Itálie, Litva,
Nizozemí, Chorvatsko, Rusko, Kanada, Venezuela).
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Profesionálně se začal věnovat graﬁce od roku 1995 poté, co
absolvoval své magisterské studium výtvarného umění v roce 1992 na
Vysoké škole sv. Cyrila a sv. Metoděje ve Veliko Tarnovu v Bulharsku.
V současné době je na této univerzitě řádným docentem graﬁky na
Fakultě výtvarných umění. V poslední dese letech své dílo prezentoval na 91 mezinárodních výstavách na kterých získal 18 ocenění za
graﬁku (Čína, Itálie, Rusko, Srbsko, Španělsko, Polsko, Německo,
Argen na, Turecko, Belgie, Francie, Japonsko, Bělorusko, Kanada,
Finsko, Makedonie, Německo, Kypr, Švýcarsko, Maďarsko, Mexico,
Řecko atd.).
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Sergej Kirnitskij se narodil ve městě Vinnitsa na Ukrajině. Svou dráhu
umělce zahájil už v 11 letech přípravou v dětském uměleckém studiu,
následně pokračoval studiem na umělecké škole v rodném městě.
Mezi lety 1990 - 1994 studoval na Odessa Theatricically - vysoká
umělecká škola specializovaná na divadelní a kinematograﬁcké umění.
Graﬁcké umění se učil v ateliéru Davida Bekkera, kde se zaměřil hlavně
na techniku suché jehly a mezzo nty realizované v tématu ex libris.
Jeho práce mu umožnila zúčastnit se na řadě mezinárodních soutěží
a výstavách ex libris.
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Zabývá se volnou, užitou a propagační graﬁkou a ilustrátorskou
tvorbou. Studovala na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci. Samostatně vystavuje od roku 1980
(ČR, Francie), kolek vně od roku 1982 (ČR, Rakousko, Německo,
Polsko). Zastoupení ve sbírkách: Muzeum v Šumperku a soukromé
sbírky v Evropě i zámoří (ČR, Slovensko, Francie, Velká Británie, USA).
Je členkou Unie výtvarných umělců Olomoucka a Výtvarné skupiny
Střet.

19

L

L

Q

(Č

) *1986

Liu Qing se narodil v Wuhan. Graﬁcké umění vystudoval v oddělení
designu a výtvarného umění na Huazhong University of Science. Je
členem asociace čínských umělců Ex libris Research Associa on.
Současně s uměleckou tvorbou provozuje knihkupectví. Na různých
workshopech, domácích a mezinárodních soutěžích získal ocenění
např. na XI. Mezinárodní graﬁcké soutěži Ex libris Gliwice v roce 2016.
Tře místo získal na Mezinárodní přehlídce dřevorytů a linorytů
v Katowicích v roce 2016, ocenění na Mezinárodní výstavě ex libris
s tématem „Víno a hrozny“ v Srbsku v roce 2013. Další ocenění získal na
III. Mezinárodní soutěži ex libris ve Varně, čestné uznání získal na
5. Mezinárodní soutěži designu „Malá graﬁka“, 36. Mezinárodním
kongresu Ex libris FISAE 2016, III. Mezinárodní výstavě - soutěž malých
graﬁckých forem a ex libris na téma "Svět a válka", 2015 atd.
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Marius Mar nescu pochází z Rumunska, kde v roce 1985 získal diplom
Vysoké školy výtvarných umění N. Tonitza v Bukureš , následně
absolvoval v roce 1997 bakalářské studium v oboru graﬁky na Vysoké
škole umění v Bukureš . V letech 2000 a 2001 získal jeden
z nejpres žnějších grantů pro začínající umělce - Grant nadace
Elisabeth Greenshieldové (Kanada). V současné době také přednáší
předmět Kresba prostoru a ry ny na École Preparatoire a Ateliers
D`Arts Plas ques ve francouzském Evry, kreslení a malířství vyučuje
také v Asociaci SLC v Saint Michel sur Orge. Díky jedinečnému nadšení
pro umění lidské podoby rozvíjí ve svém díle obraz „kolem lidské duše“
a snaží se jej propojit s „neviditelným světem imaginace“, který může
být objeven očima, rukama a srdcem umělce. Jeho díla se nedají
snadno interpretovat a vyžadují hluboký vzhled, aby mohl být
zachycen okultní význam a symbolika.
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Jaroslav Minář, rodák z Postřelmova, svou uměleckou tvorbou
zasahuje do oborů malby, volné a užité graﬁky a sochařství. Nejvíce
věnuje svůj talent užité graﬁce, kde se speciﬁcky zaměřuje na téma ex
libris. Hlavním myšlenkovým prostředkem k vyjádření uměleckého
konceptu díla je síla symbolu postaveného na poe ce. Tím se dostává
jeho dílo na plochu, jejíž hranice jsou vytvářeny mezi expresionismem
a surrealismem. Jeho expresivní projev používající výrazné symbolické
znaky zdůrazňuje až psychologické momenty námětu. Během své
kariéry realizoval 35 samostatných výstav (Postřelmov, Šumperk,
Olomouc, Praha, USA a další), dále své dílo prezentoval i na 38
společných výstavách (např. Praha, Ostrava, Šumperk, Olomouc,
Rakousko). V zahraničí je svým dílem zastoupen v řadě soukromých
sbírkách i státních ins tucí, do bohaté škály jeho zastoupení můžeme
zahrnout například Argen nu, Austrálii, Belgii, Čínu, Dánsko, Francii,
Holandsko, Chorvatsko, Itálii, Izrael, Japonsko, Kanadu, Kuvajt, Kypr,
Mexiko, USA a mnoho dalších.
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Petr Minka se narodil v Ús nad Labem. Nejprve se věnoval ryteckému
řemeslu a následně absolvoval Střední odbornou školu výtvarnou
Václava Hollara v Praze (1981 – 1986). V jeho díle můžeme najít vedle
volné graﬁky, ex libris, knižních ilustrací také malířskou tvorbu.
V graﬁcké práci se převážně zaměřuje na techniku suché jehly a leptu.
Tyto techniky mu umožňují vytvořit dílo s velikou preciznos
a přesnos kresby, ve které dokáže dokonale propracovat jemnost
tvaru a jeho detailu. Svou dokonalost uměleckého přednesu také
dokládá velmi perfektním a kvalitním zpracováním textu a kaligraﬁe,
jimiž obohacuje některá díla. Petr Minka nám předkládá něžnou
podobu graﬁckého díla, snad by se dalo říct, že poe čnost vyjádřená
nejen námětem, ale i kreslířskou jemnos je jakousi němou poezií,
kterou vnímáme okem, srdcem a myšlenkami. Všechny tyto jemnos
nakonec vytvoří v našich pocitech harmonickou úměrnost. Své
myšlenky uměleckého projevu představuje na řadě portrétů významných osobnos české i světové kultury, které jsou prezentovány
zejména v ex libris. Vysokou kvalitu jeho prací dokládá jeho účast na
výstavách v zahraničí (Itálie, Slovensko, Polsko, Švýcarsko, Rusko, USA,
Belgie, Portugalsko).
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Marcela Miranda se narodila v Buenos Aires. Její cesta k umění začala
studiem Escuela Nacional de Bellas Artes „Prilidiano Puevrredón,
které absolvovala v roce 1980, následně pokračovala ve studiu na
Universidad Nacional de las Artes, které ukončila v roce 2001.
Umělecký rozhled si rozšiřovala v ateliérech jiných umělců, kde
získávala další zkušenos při studiu malby a graﬁky. Mezi její učitele
patří Miguel Caride, Américo Balán, Carlos Scanapiecco a Carlos
Demestre. Sama pak vyučovala výtvarné umění na školách v Buenos
Airés až do roku 2013. Od roku 1982 se zúčastnila více jak 200
národních a mezinárodních individuálních a kolek vních výstav
a soutěží kde získala řadu ocenění. V letech 2006 – 2013 byla
předsedkyní Sociedad de Grabadores „XYLON ARGENTINA“. Její díla
jsou zastoupena v řadě muzeí i soukromých sbírkách (Argen na,
Brazílie, Kuba, Ekvádor, Panama, Itálie, Bělorusko, Bulharsko, Dánsko,
Francie, Německo, Polsko, Rumunsko, Rusko, Španělsko, Turecko).
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Graﬁku studovala na Vysoké škole umění a designu v ClujNapoca na katedře graﬁckého umění, oddělení Graphic Art. Ve
své tvorbě odráží do značné míry svůj hluboký zájem jak
o Rumunsko, tak o slovanský folklór, mytologii a zvyky. Na jejím
díle můžeme vidět vliv středověkého umění a starých rukopisů.
Souhra kulturních světů v díle utváří velmi osobní a subjek vní
Bes ář. Vlastním uměním hledá prvky lidové víry a zvyky, které
stále rezonují se současným uměním.
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Bra slavská rodačka, akademická malířka Katarína Smetanová svou
uměleckou dráhu začala studiem na Střední škole uměleckého
průmyslu v Bra slavě v oboru: aranžérství – výstavnictví, v ateliéru
Rudolfa Fily (1979 – 1983). Po absolutoriu střední školy, pak následně
pokračovala ve studiu na Vysoké škole výtvarných umění v Bra slavě,
v ateliéru prof. Albína Brunovského – oddělení knižní tvorby a ilustrace
(1983 – 1989). Během studia na vysoké škole absolvovala v roce 1987
studijní pobyt na Koninklijk Academie voor Schone Kunsten
v Antverpách (Nizozemí), pod vedením prof. Wim van Remortela. Po
ukončení celé dráhy uměleckého studia se dodnes vedle graﬁky
(zejména volná graﬁka a ex libris), také věnuje ilustraci a kresbě.
Během své umělecké dráhy představila své práce na mnoha
kolek vních výstavách, jak doma na Slovensku, tak i v zahraničí. Vedle
České republiky vystavovala v Srbsku, Itálii, Norsku, Německu, Finsku
a Číně, kde získala druhé místo na „2nd Ero c Ex libris exhibiton“.
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Lenka Štěpaníková pochází ze Zlína, kde vystudovala Střední
průmyslovou školu polytechnickou. Její tvůrčí myšlení ji ovšem
přivedlo k výtvarné práci. Umělecké zkušenos získávala pod
dohledem akademické malířky Naděždy Čančíkové, která měla výrazný
vliv na rozhodnu Lenky Štěpaníkové věnovat se od roku 2008 graﬁcké
tvorbě. Ve svém díle prezentuje otázky, které si klade humanismus
raného novověku, ovšem dokázala svou uměleckou výpovědí
aktualizovat tyto myšlenky do dnešní doby. Její práce se tak stávají
přísným zrcadlem, které dotváří pomyslný účet našeho chování. Snad
právě proto hledá inspiraci v humanis cké literatuře, zejména
v Božské komedii renesančního italského spisovatele Dante Alighieri,
dalším inspiračním zdrojem je Bible. Kresba graﬁckou technikou suché
jehly, v podání Lenky Štěpaníkové, se zaměřuje na působení
psychologického vyjádření námětu, dokonale využívající bohatost
lineárních čás kresby, pomocí které s jednoduchým přesvědčením
modeluje tvar v prostoru, doplněný citlivým detailem světla a s nu.
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Anna Tichonova-Jordanova pochází z běloruského Minska, kde také
absolvovala Školu výtvarných umění (1996) a Běloruskou státní
akademii graﬁckého umění (2002) na téže akademii absolvovala
postgraduální studium teorie a dějin umění. Ve své graﬁcké tvorbě se
zaměřuje hlavně na techniku leptu. Zajímavě působí jemná až lyrická
linka kresby, která splývá s prostorem kompozice. Její díla jsou dalším
pokračováním myšlenkového rámce, který už představila ve své
diplomové práci s názvem Sny o dialogu. Tuto skutečnost poznáváme
téměř na všech mo vech, kde Anna klade důraz na symboliku, kterou
můžeme přijímat jedině za vlastním obzorem vědomím. Nelze
racionálně pos hnou představovanou skutečnost. Vše co vidíme, pak
projektujeme ve svých snech a svých zážitcích, což nabízí možnost
zařadit tyto pocity do perspek vy vlastních myšlenek. Své umění ráda
prezentuje formou ex libris, protože ji tato forma poskytuje možnost
spojit literární slovo a výtvarné umění. Sama umělkyně říká: „…
umělecký proces je hra linie a textury, bílé a černé, světla a s nu,
miniaturní a monumentální“. Její práce byly oceněny na řadě
mezinárodních výstav v Polsku, Španělsku, Rumunsku, Argen ně,
Číně, Turecku, Itálii, Německu a Bulharsku.
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Maria Maddalena Tuccelli se narodila v Gaetě (střední Itálie). V roce
1969 navštěvovala Státní umělecký ins tut, kde získala diplom Master
of Art se specializací na keramiku. Navštěvovala také Uměleckoprůmyslovou školu (součást státní mincovny), kde s tříletým
s pendiem dosáhla speciﬁckého diplomu pro návrh, modelování
a gravírování raznic. Pracoval v Italské skové kanceláři a mincovně
v roce 1973, která jí umožnila pracovat v centru graﬁckého a kaligraﬁckého zpracování poštovních známek, razítkových suvenýrů
plakátů a výtvarných děl. Po několika letech byla jmenována
koordinátorkou Centra. Poté vyučovala kaligraﬁi a ruční ry nu.
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