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Kokoschka: „Die Schule des Sehens. Mit der Aufgabe,
den jungen Menschen die Augen zu öffnen, sodass sie
einsehen lernen, was sie selber treiben.“
Kokoschka: „Škola vidění. S úkolem otevřít mladým
lidem oči, aby se naučili chápat to, čeho se oni sami
dopouštějí.“
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GRUSSWORT
Dr. Christoph Israng, Deutscher Botschafter in Prag
Liebe Kunstbegeisterte,

Jahr 1934 in die Tschechoslowakei. Der „Kunst-

Es ist großartig, dass die Idee des Kunstpreises

feind Nr. 1“ schuf auch im Exil weiter, er port-

zahlreiche Künstlerinnen und Künstler in Tsche-

rätierte u.a. den Präsidenten T. G. Masaryk. Als

chien inspiriert hat, sich auch in dem schwierigen

stellung mit Werken des jungen bildenden

zahlreiche seiner Werke 1937 bei der Münchner

Pandemie-Jahr 2020 zu bewerben.

Künstlers Dávid Čerťanský. Er ist der Gewinner

Ausstellung Entartete Kunst ausgestellt wurden,

vor Ihnen befindet sich der Katalog zur Aus
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des Kunstpreises 2020 der Roland Gräfe Stiftung

nannte er dies „eine Ehre“. Als der spanische

Ein großer Dank richtet sich auch an alle

– Stiftung für Kunst und Kultur, der seit 2014 ver-

Bürgerkrieg kulminierte, verbreitete Kokoschka

beteiligten Künstler und an Dávid Čerťanský,

geben wird, in unregelmäßigen Abständen auch

in den Prager Straßen ein antimilitaristisches

dessen lebendige, aussagekräftige Werke mit

in europäische Nachbarländer Deutschlands.

Plakat, das zur Hilfe für die Kriegsopfer aufrief.

„gewöhnlichen Helden“ wir im Rahmen der Aus-

Der Preis steht ganz im Zeichen von Versöhnung

Die Polizei entfernte die Plakate, während junge

stellung und in diesem Katalog entdecken dür-

und Verständigung mit unseren Nachbarn. Ich

Leute sie nachts wieder anbrachten. Der Sen-

fen. Mein Dank gilt auch dem Goethe-Institut

beglückwünsche die Roland Gräfe Stiftung - Stif-

der Breslau versprach Kokoschka darauf, dass er

dafür, dass es seine Räumlichkeiten zur Verfü-

tung für Kunst und Kultur zu ihrer Entscheidung,

nach der Besetzung auf der ersten Laterne hän-

gung stellt, und dem Verbindungsbüro des Frei-

den Preis diesmal in Tschechien zu vergeben.

gen sollte. 1938 konnte er zum Glück nach Eng-

staats Sachsen für seine Unterstützung.

Herrn Čerťanský gratuliere ich herzlich zu dieser

land fliehen.

Auszeichnung. Sehr gerne habe ich für die Preisverleihung die Schirmherrschaft übernommen.

Ähnlich wie der von der Botschaft unter

Ich wünsche der Ausstellung zahlreiche neu
gierige Besucherinnen und Besucher und sowohl

stützte Musikzyklus Musica non grata dazu

dem Kunstpreis als auch dem ganzen Team der

beiträgt, das musikalische Schaffen von unter

Roland Gräfe Stiftung – Stiftung für Kunst und

Spuren Kokoschkas – Aktuelle Positionen knüpft

den Nationalsozialisten verfemten und verfolg-

Kultur weiterhin unaufhörlichen Enthusiasmus,

an ein besonders düsteres Kapitel deutscher Ge-

ten Komponisten einer breiten Öffentlichkeit

mit dem es grenzüberschreitend Kunst fördert.

schichte an. Der Vater des Malers stammte aus

in Tschechien zu vermitteln, gibt der Kunstpreis

Prag und er selbst verbrachte in der Tschechos-

einem damals in Ungnade gefallenen großen

lowakei eine wichtige Exiletappe seines Lebens

Künstler und dessen Einfluss auf die aktuel-

(1934–1938). Der „Entartetste unter den Entar-

le Kunstszene eine Plattform. An dieser Stelle

Das mit Bedacht gewählte Motto Auf den

teten“, wie die Nationalsozialisten den Künstler

möchte ich mich bei Herrn Gräfe und bei der

diffamierten, flüchtete aufgrund der politischen

Roland Gräfe Stiftung – Stiftung für Kunst und

Ereignisse in Deutschland und in Österreich im

Kultur für diese wunderbare Initiative bedanken.

ZDRAVICE
Dr. Christoph Israng, německý velvyslanec v Praze
Vážení milovníci umění,

jiné T. G. Masaryka. Skutečnost, že se v roce 1937
celá řada jeho děl objevila na mnichovské výstavě

i Dávidu Čerťanskému, s jehož živoucími a půso-

v rukou držíte katalog k výstavě děl mladého

Zvrhlé umění, označil za čest. Zatímco ve Španěl

bivými díly zobrazujícími „obyčejné hrdiny“ se

výtvarného umělce Dávida Čerťanského, jenž

sku vrcholila občanská válka, šířil Kokoschka

můžeme seznámit v rámci této výstavy a tohoto

v roce 2020 obdržel Uměleckou cenu Nadace

v pražských ulicích antimilitaristické plakáty a

katalogu. Děkuji také Goethe-Institutu za pos-

Rolanda Gräfeho – Nadace pro umění a kultu-

vyzýval k pomoci válečným obětem. Policie se

kytnutí výstavních prostor a Kontaktní kanceláři

ru. Toto ocenění je udělováno od roku 2014 a

je sice snažila odstraňovat, ale mladí lidé je po

Svobodného státu Sasko za její podporu.

v nepravidelných intervalech putuje i do zemí

nocích znovu vylepovali. Říšský rozhlas Vratislav

sousedících se Spolkovou republikou Německo.

na to reagoval výhružkami, že bude Kokoschka

Výstavě přeji mnoho zvídavých návštěvníků a

Nese se zcela v duchu usmíření a vzájemného

po obsazení Československa viset na nejbližší

Umělecké ceně, jakož i celému týmu Nadace Ro-

porozumění s našimi sousedy. Blahopřeji Nadaci

lucerně. V roce 1938 se mu naštěstí podařilo

landa Gräfeho – Nadace pro umění a kulturu i do

Rolanda Gräfeho – Nadaci pro umění a kulturu k

uprchnout do Anglie.

budoucna nesmírný entuziasmus, s nímž pod

rozhodnutí ocenit tentokrát umělce působícího

porují umění napříč hranicemi.

v České republice a panu Čerťanskému srdečně

Podobně jako je tomu v případě velvyslanec

gratuluji k zisku této ceny, nad jejímž udělením

tvím podporovaného hudebního projektu Mu-

jsem s velkou radostí převzal záštitu.

Velký dík patří všem zúčastněným umělcům

sica non grata, jehož cílem je seznámit širokou
českou veřejnost s hudební tvorbou skladatelů

S rozmyslem zvolené motto Ve stopách

zavržených a pronásledovaných nacisty, nám

Oskara Kokoschky – současné pozice navazuje na

Umělecká cena přibližuje významného uměl-

obzvlášť temnou kapitolu německých dějin. Otec

ce, který svého času upadl v nemilost, a jeho

tohoto malíře totiž pocházel z Prahy a sám Os-

vliv na současnou uměleckou scénu. Proto bych

kar Kokoschka strávil v československém exilu

zde chtěl za tuto úžasnou iniciativu poděkovat

důležitou část svého života (1934–1938). „Nej-

jak panu Gräfemu, tak Nadaci Rolanda Gräfe-

zvrhlejší ze všech zvrhlých umělců“, jak byl na-

ho – Nadaci pro umění a kulturu. Je skvělé, že

cisty urážlivě titulován, utekl v roce 1934 v reakci

idea ceny za umění motivovala mnoho umělců v

na politické události v Německu a Rakousku do

České republice, aby se o ni ucházeli i v náročném

Československa. I v exilu pokračoval „úhlavní

roce 2020, poznamenaném koronavirovou pan-

nepřítel umění“ ve své tvorbě, portrétoval mimo

demií.
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Atelierwand
Studiová zeď
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EINLEITUNG
Roland Gräfe, Vorsitzender der Roland Gräfe Stiftung – Stiftung für Kunst und Kultur
Das Anliegen der gemeinnützigen Roland Grä-

preis 2020 ist mit 7.500 Euro dotiert, es erscheint

sind sehr gespannt darauf, wie Dávid Čerťanský

fe Stiftung – Stiftung für Kunst und Kultur ist es,

der hier vorliegende Katalog und der Preisträger

sich künstlerisch weiter entwickeln wird.

grenzüberschreitend Kunst und Kultur, vorzugs-

erhält eine Preisträgerausstellung in Prag.

weise Malerei und Grafik, zu fördern und unter
anderem einen Kunstpreis an bildende Künstler
zu vergeben.
Seit 2014 vergibt unsere Stiftung in unregel

Der Kunstpreis 2020 in Tschechien

abläufe bei der Vergabe des Kunstpreises 2020

unter der Schirmherrschaft des Deutschen Bot-

stark beeinträchtigt. Die Preisverleihung und

schafters in Prag, Herr Dr. Christoph Israng, dem

Preisträgerausstellung sollten im Herbst 2020

wir für diese Ehre sehr dankbar sind.

mäßigen Abständen den Kunstpreis auch an
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Die Corona-Pandemie hat auch unsere Zeit

steht

in Prag stattfinden und mussten in das Jahr 2021
verschoben werden.

Kunstschaffende der europäischen Nachbarlän-

Aus ganz Tschechien hatten sich 23 profes

der unter dem Aspekt des in der Stiftungssat-

sionelle Malerinnen und Maler unterschied

Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich

zung verankerten Aussöhnungsgedankens. So

lichen Alters mit sehr vielfältigen, interessanten

bei der Botschaft der Bundesrepublik Deutsch-

hatten wir im Jahr 2016 den Kunstpreis an die

und anspruchsvollen Arbeiten beworben. Am

land in Prag und beim Verbindungsbüro des

Grafikerin Marta Kubiak in Wroclaw verliehen

09. Oktober 2020 trat in Dresden eine unabhän-

Freistaates Sachsen in Prag bedanken, die unser

und haben 2018 beschlossen, den Kunstpreis

gige tschechisch-deutsche Jury zusammen und

Vorhaben aktiv unterstützt haben und bei der

hat in drei Durchgängen den Preisträger ermit-

Realisierung eine große Hilfe waren!

2020 in Tschechien zu vergeben.

telt. Es ist der in Prag lebende und an der KunstAusgeschrieben wurde der Kunstpreis für

hochschule AVU studierende bildende Künstler

Ein besonderer Dank geht an das Goethe-In

Malerei unter dem Thema „Auf den Spuren

Dávid Čerťanský. Seine frischen, farbintensiven,

stitut Prag für die tatkräftige Hilfe und für die

Kokoschkas – Aktuelle Positionen“. Vor allem die

selbstbewußten und ironischen Arbeiten haben

Möglichkeit, die Preisverleihung und Preisträge-

expressive Herangehensweise Oskar Kokoschkas

letzten Endes die Jury überzeugt. Auch wenn wir

rausstellung in ihren Räumlichkeiten durchfüh-

in seiner Malerei mit der ihm eigenen starken

über diese Entscheidung der Jury überrascht wa-

ren zu können.

Farbigkeit und der Motivwahl seiner Arbeiten in-

ren, freuen wir uns, dass dieser junge, begabte

spirierten uns bei dieser Themenwahl. Der Kunst-

Künstler, der noch am Anfang seines künstlerischen Weges steht, den Kunstpreis erhält. Wir

Ein sehr herzliches Dankeschön geht an un

Weiterhin bedanken wir uns sehr herzlich bei

Erfreulicherweise erhielt die Stiftung für die

sere tschechischen Partner, die Kunsthistorikerin

den Juroren der tschechisch – deutschen Jury.

sen Katalog und die Vorbereitung des Kunstprei-

und Kuratorin Mgr. Ph D Lucie Váchová und den

Dank auch an das Kuratorium der Roland Gräfe

ses eine Förderung des Freistaates Sachsen, für
die wir dankbar sind.

Kunsthistoriker und Kurator Mgr. Ivo Binder, dem

Stiftung – Stiftung für Kunst und Kultur, an unse-

Vorsitzenden des Künstlerverbandes Umělecká

ren Grafikdesigner Rainer Geyer in Siegburg und

beseda, die mit ihrem Engagement unser Vor-

an Mechthild Bĕlína in Prag, die unsere Texte

Wir freuen uns, dass der Kunstpreis 2020 in

haben unterstützt und befördert haben. Zahl-

übersetzt hat.

Tschechien trotz der Pandemie-Einschränkungen

Und zuletzt möchten wir uns bei allen Künst

auch unter erschwerten Bedingungen, fertiggestellt werden konnte.

reichen tschechischen Galerien, den Kunsthochschulen, dem Künstlerverband Umělecká beseda

realisiert und der hier vorliegende Katalog, wenn

und der Internetplattform „atelierforart“ seien

lerinnen und Künstlern bedanken, die sich für

für ihre Unterstützung gedankt. Die Malerin Jana

unseren Kunstpreis 2020 in Tschechien bewor-

Budíková hat sich für unseren Kunstpreis in ih-

ben haben. Wir gratulieren Dávid Čerťanský,

Wir sind stolz und glücklich, daß wir dieses

rem Land stark gemacht und uns wichtige Kon-

dessen Arbeiten hier im Katalog gezeigt werden,

Projekt unter diesen nicht immer leichten Bedin-

takte ermöglicht, ihr gilt unser ganz besonderer

zum Kunstpreis 2020 der Roland Gräfe Stiftung –

gungen realisieren konnten.

Dank.

Stiftung für Kunst und Kultur und wünschen ihm
alles, alles Gute für die Zukunft.

KUNST UND KULTUR FÖRDERN – BRÜCKEN SCHLAGEN
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ÚVOD
Roland Gräfe, předseda nadace Roland Gräfe – Nadace pro umění a kulturu
Cílem neziskové Nadace Roland Gräfe –

Cena za umění za rok 2020 v České republice se

se měla konat v Praze na podzim roku 2020, ale

Nadace pro umění a kulturu je přeshraniční pro-

koná pod záštitou německého velvyslance v Pra-

musely být odloženy na rok 2021.

pagace umění a kultury, zejména malby a grafiky,

ze pana Dr. Christopha Isranga, kterému jsme za

a mimo jiné udělování ceny za umění výtvarným

tuto podporu velmi vděční.

umělcům.

lanectví Spolkové republiky Německo v Praze a
Z celé České republiky se přihlásilo 23 profesi

Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v

onálních malířů různého věku s velmi rozmani-

Praze, za jejich aktivní podporu našeho záměru a

umění v nepravidelných intervalech umělcům

tou, zajímavou škálou prací. Dne 9. října 2020

za pomoc při jeho realizaci!

ze sousedních evropských zemí na základě

se v Drážďanech sešla nezávislá česko-německá

Od roku 2014 uděluje naše nadace cenu za
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Chtěl bych při této příležitosti poděkovat velvys-

myšlenky usmíření zakotvené ve statutu nadace.

porota, která ve třech kolech určila vítěze. Stal se

Zvláštní poděkování patří Goethe-Institutu

Například v roce 2016 jsme ve Wroclawi udělili

jím výtvarný umělec Dávid Čerťanský, který žije

v Praze za účinnou pomoc a za možnost uspořá-

cenu umění grafičce Martě Kubiakové a v roce

v Praze a studuje na AVU. Jeho svěží, expresivně

dat v jeho prostorách slavnostní předání cen a

2018 jsme se rozhodli udělit cenu za umění 2020

barevná, sebevědomá díla , někdy umocněná iro-

výstavu vítěze.

v České republice.

nickým podtextem, nakonec porotu přesvědčila.
I když nás rozhodnutí poroty překvapilo, jsme

Velké poděkování patří naším českým part

Cena za umění za malbu byla vyhlášena na

rádi, že tento mladý, talentovaný umělec, který

nerům, kunsthistoričce a kurátorce Mgr. Lucii

téma „Po stopách Kokoschky – současné pozice“.

je na začátku své umělecké dráhy, získal cenu za

Váchové, Ph.D. a kunsthistorikovi a kurátorovi

Při výběru tohoto tématu nás inspiroval přede-

umění. Se zájmem budeme sledovat, jak se bude

Mgr. Ivo Binderovi, předsedovi sdružení Umě

vším expresivní přístup Oskara Kokoschky v jeho

Dávid Čerťanský dále umělecky vyvíjet.

lecká beseda, kteří podpořili a propagovali náš

malbě, výrazná barevnost a výběr motivů v jeho

projekt svým odhodláním. Děkujeme za podporu
Pandemie koronaviru také výrazně ovlivnila

mnoha českým galeriím, uměleckým vysokým

7 500 eur, zahrnuje vydání katalogu a vítězi je

naše načasování udělování ceny za umění v roce

školám, sdružení Umělecká beseda a interneto-

poskytnuta příležitost, prezentovat svá díla na

2020. Slavnostní předávání cen a výstava vítěze

vé platformě „atelierforart“. Malířka Jana Budíko-

díle. Cena za umění 2020 je dotována částkou

výstavě laureáta v Praze.

vá propagovala naši cenu za umění ve své zemi

a zprostředkovala nám důležité kontakty, rádi
bychom jí proto obzvlášť poděkovali.

A na závěr bychom chtěli poděkovat všem

K našemu velkému potěšení získala nadace

umělcům, kteří se ucházeli o naši Cenu za umění

grant od Svobodného státu Sasko na tento kata-

za rok 2020 v České republice. Gratulujeme Dá-

log a přípravu ceny za umění, za což jsme vděční.

Rádi bychom také poděkovali členům čes

vidovi Čerťanskému, jehož dílo je prezentováno

ko-německé poroty. Děkujeme také kuratoriu

v katalogu, k ceně za umění za rok 2020 Nadace

Jsme potěšeni, že Cena za umění v roce 2020

Nadace Roland Gräfe – Nadace pro umění a kul-

Roland Gräfe – Nadace pro umění a kulturu a pře-

v České republice byla realizována navzdory pan-

turu, našemu grafickému designérovi Rainerovi

jeme mu vše nejlepší do budoucna.

demickým omezením a že tento katalog mohl

Geyerovi v Siegburgu a Mechthild Bělinově v Pra-

být dokončen, i když za obtížných podmínek.

ze, která naše texty překládala.

Jsme hrdí a rádi, že jsme za těchto ne vždy snadných podmínek dokázali tento projekt dotáhnout
do úplného závěru.

PODPOROVAT UMĚNÍ A KULTURU – BUDOVAT MOSTY
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> Das gleiche das gleiche II., 2020,
Öl und Pastell auf Leinwand,
80 x 90 cm
Totéž tímtéž II., 2020,
olej a pastel na plátně,
80 x 90 cm
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DER KUNSTPREIS 2020
Sabine Weber, Mitglied des Kuratoriums der Roland Gräfe Stiftung – Stiftung für Kunst und Kultur
Unsere Stiftung vergibt in unregelmäßigen

keinen einheitlichen Verband bildender Künstler

Abständen ihren Kunstpreis an Künstler unserer

gibt und der tschechische Kunstbetrieb und die

landschaft, weitab von der Durchschnittskunst

europäischen Nachbarländer zur Verbesserung

Künstler es noch wesentlich schwerer haben als

Prager Touristengalerien. Der Vorsitzende von

nachbarschaftlichen Beziehungen durch die För-

es in Deutschland der Fall ist.

Umělecká beseda/Abteilung bildende Kunst,

derung von Kunst und Kultur. 2018 beschlossen
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te uns eine interessante vielschichtige Künstler-

Herr Mgr. Ivo Binder konnte glücklicherweise für

der Vorsitzende der Stiftung und das Kurato-

Von Anbeginn an standen uns die Deutsche

rium den Kunstpreis 2020 nach Tschechien zu

Botschaft in Prag und das Verbindungsbüro des

die Mitarbeit in der Jury gewonnen werden.

vergeben. Der Weg vom Beschluss bis zur Preis-

Freistaates Sachsen in Prag zur Seite. Auch vom

Um die Ausschreibung in ganz Tschechien zu

verleihung war ein langer Weg. Durch die Coro-

Goethe-Institut Prag wurden wir tatkräftig un-

verbreiten, haben wir neben unserer Website

na - Pandemie wurde der Weg länger und nicht

terstützt.

viele Wege gefunden, so hat das Goethe-Institut

einfacher.
Neben der Veröffentlichung und Verbreitung

und die Botschaft unseren Ausschreibungstext
Zur Vorbereitung auf den Kunstpreis haben

veröffentlicht, ebenso die Künstlerplattform

wir, unterstützt von der Akademie der bilden- „atelierforart“. Aber auch die von uns selbst re-

unserer Ausschreibung in ganz Tschechien muss-

den Künste (AVU) in Prag 2019 ein binationales

cherchierten Kunsthochschulen, Galerien und

ten Räumlichkeiten für die Preisträgerausstel-

Pleinair mit Studenten der AVU Prag und der

Künstler haben sicher zu der für Tschechien ho-

lung gefunden werden, Kontakte zu Verbänden

HfBK Dresden und das ebenfalls binationale Pro-

hen Beteiligung von Künstlern beigetragen.

bildender Künstler hergestellt und Mitglieder für

jekt zu Bildnismalerei mit Dresdner Künstlern

unsere unabhängige Jury gewonnen werden. Ei-

und Studenten der AVU Prag durchgeführt. Die

Unser Interesse und Neugierde für Architek

nen Förderantrag stellen, einen Katalog, Plakate

Begegnung mit den tschechischen Studenten

tur führte uns in das Gebäude der UMPRUM

und Einladungen zu erarbeiten sowie die Vorbe-

hat uns für den weiteren Weg viel Mut gemacht

(Akademie für Kunst, Architektur und Design

reitung der Preisträgerausstellung sind dabei die

und uns in unserem Vorhaben bestärkt.

Prag) an der Moldau, wo wir Herrn Doc. Bohumil

scheinbar leichteren Aufgaben.

Chalupníček kennenlernten. Mit viel Herzlichkeit
Die persönliche Begegnung mit der Künst-

hat er alle nötigen Kontakte hergestellt, um un-

So haben wir in den letzten zwei Jahren viele

lerin Jana Budíková war ausschlaggebend, Um-

sere Ausschreibung auch unter Künstlern dieser

Kontakte in Tschechien geknüpft, ohne die wir

ělecká beseda, eine der ältesten Künstlervereini-

Hochschule zu verbreiten. Das war nach einigen

unser Projekt „Kunstpreis“ nicht hätten ver-

gungen in Tschechien als Partner zu finden. Die

Rückschlägen sehr erfrischend! Das Finden einer

wirklichen können. Wir haben viel gelernt und

Ausstellung in der Hotelfachschule in Prag, die

städtischen, staatlichen oder anderen öffentli-

beobachtet. Wir mussten feststellen, dass es

wir mit Jana Budíková Ende 2019 besuchten, zeig-

chen Galerie erwies sich als unlösbare Aufgabe.

Entweder gab es von Galerien keine Rückmel-

lassen hat, sind ein wichtiger Teil seines Œuvres,

der eingereichten Arbeiten, jenseits von einem

dung oder die Preisvorstellungen und/oder Ver-

das uns auch heute noch berührt und inspiriert.

künstlerischen Mainstream, wird wohl letztend-

handlungsgebaren waren für unsere Stiftung

Seine Bilder – Portraits, Landschafts- oder Stadt-

lich den Ausschlag gegeben haben. Seine Bilder,

nicht akzeptabel. Zum Glück können wir jetzt

bilder – erzählen stark emotionale Geschichten.

die hier im Katalog gezeigt werden, erzählen

unseren Preisträger und seine Arbeiten in den

Wie erzählen heute Kunstschaffende emotionale,

Geschichten mit sehr genauen, teils ironischen,

Räumen des Goethe-Institutes Prag der Öffent-

dichte und überzeugende Geschichten mit ihren

aber auch sehr subtilen Beobachtungen und zeu-

lichkeit präsentieren.

Bildern? Wie gehen heute Künstler in Tschechi-

gen von einem großen Talent.

Neben den ganz pragmatischen, organisa

welche Spuren hat Kokoschka hinterlassen, wie

en mit dem künstlerischen Erbe Kokoschkas um,
Das zustande kommen dieses Kataloges ver

torischen Aufgaben haben wir natürlich unsere

lassen sich die Künstler in der Gegenwart von

dankt die Stiftung in großen Teilen Mgr. Ph.D.

Ausschreibung nicht vergessen. Einen Kunstpreis

Kokoschkas Farbwelten anregen, eine eigene

Lucie Váchová, die nach der Jurysitzung, da wir

an ein Thema zu binden, ist nicht ungewöhnlich.

Sprache zu entwickeln.

coronabedingt nicht nach Prag reisen konnten,

Unsere Stiftung ist satzungsgemäß der Malerei

Dávid Čerťanský bei der Auswahl der Bilder half

und Grafik sehr verbunden, wir greifen gerne bei

Die von den 23 Künstlerinnen und Künstlern

unseren Projekten auf Grundlagen der Gegen-

eingereichten Arbeiten waren sehr unterschied- Čerťanský’s Kunst und Werdegang beigesteuert

wartskunst zurück, die heute fast keine Rolle

lich in ihren künstlerischen Ausdrucksformen.

mehr zu spielen scheinen. Sich uns unsere Wur-

Wir waren sehr erstaunt über die Vielgestaltig-

und einen sehr interessanten Text über Dávid
hat.

zeln bewusst zu machen, sie zu hinterfragen,

keit der eingereichten Arbeiten und von der meist

Wir gratulieren Dávid Čerťanský zum Kunst

sich zu positionieren ist ein Ansatz für die Fin-

sehr hohen Qualität. Es haben junge, noch am

preis 2020 der Roland Gräfe Stiftung – Stiftung

dung unserer Themen. Die Ausschreibung zum

Anfang ihrer Künstlerlaufbahn stehende, aber

für Kunst und Kultur und wünschen ihm alles, al-

Kunstpreis 2020 – „Oskar- Kokoschka – aktuel-

auch sehr erfahrene Künstlerinnen und Künstler

les Gute für die Zukunft.

le Positionen“ greift auf eine der schillerndsten

ihre Arbeiten eingereicht.

Künstlerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts
zurück. Kokoschka war u.a. von 1919–1926 an der

Die unabhängige Jury, zwei tschechische und

Hochschule für bildenden Kunst in Dresden Pro-

drei deutsche Kunsthistoriker, hatten die Qual

fessor und lebte in den 1930er Jahren in Prag, be-

der Wahl und haben sich letztendlich für den

vor er nach England ins Exil ging. Die Spuren, die

jüngsten Teilnehmer, für Dávid Čerťanský ent-

Kokoschka in den dreißiger Jahren in Prag hinter-

schieden. Die Frische und Unbekümmertheit
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CENA ZA UMĚNÍ 2020
Sabine Weber, členka kuratoria nadace Roland Gräfe – Nadace pro umění a kulturu
Naše nadace uděluje svou cenu za umění

Německé velvyslanectví v Praze a Kontaktní

Vedle našich webových stránek jsme našli

umělcům z naších sousedních evropských zemí v

kancelář Svobodného státu Sasko v Praze nám

mnoho způsobů, jak vyhlásit výběrové řízení po

nepravidelných intervalech, a to s cílem zlepšení

byly od začátku velkou podporou. Aktivně nás

celé České republice. Goethe-Institut a velvysla-

sousedských vztahů podporou umění a kultury. V

také podporoval Goethe-Institut v Praze .

nectví zveřejnily náš text výběrového řízení, stej-

roce 2018 rozhodli předseda nadace a kuratori-

18

ně jako platforma pro umělce „atelierforart“. Ale

um o udělení ceny za umění 2020 v České repub-

V rámci přípravy na cenu za umění jsme v roce

i vysoké školy, galerie a umělci, které jsme sami

lice. Cesta vedoucí od rozhodnutí k slavnostnímu

2019 s podporou Akademie výtvarných umění

zkontaktovali, určitě přispěli k vysoké účasti

udílení ceny je dlouhá. Pandemie koronaviru způ-

(AVU) v Praze uspořádali plenér se studenty AVU

umělců v České republice.

sobila, že cesta byla ještě mnohem delší a nikoli

Praha a HfBK Dresden a obdobně projekt por-

snazší.

trétní malby s drážďanskými umělci a studenty

Náš zájem o architekturu a určitá zvědavost

AVU Praha. Setkání s českými studenty nám do-

v tomto směru nás přivedly k UMPRUM (Vyso-

Kromě zveřejnění a šíření našeho výběro

dalo velkou odvahu pro další cestu a posílilo nás

ké škole uměleckoprůmyslové v Praze) poblíž

vého řízení po celé České republice bylo třeba

v našem záměru.

Vltavy, kde jsme se setkali s panem doc. Bohu-

najít prostory pro výstavu oceněných děl, navá-

milem Chalupníčkem. S velkou vstřícností zpro-

zat kontakty s asociacemi výtvarných umělců a

Osobní setkání s umělkyní Janou Budíkovou

středkoval všechny nezbytné kontakty, abychom

získat členy pro naši nezávislou porotu. Zdánlivě

bylo rozhodující proto, abychom získali Umělec-

uveřejnili naše výběrové řízení mezi umělci této

snazší úkoly jsou přitom podání žádosti o grantu,

kou besedu, jeden z nejstarších uměleckých sva-

vysoké školy. To bylo po několika neúspěších vel-

sestavení katalogu, výroba plakátů a pozvánek a

zů v České republice, jako partnera. Výstava ve

mi osvěžující! Najít městskou, státní nebo jinou

příprava výstavy oceněných děl.

škole hotelového managementu v Praze, kterou

veřejnou galerii se ukázalo jako nemožný úkol.

jsme s Janou Budíkovou navštívili na konci roku

Buď ze strany galerií nikdo nereagoval, nebo po-

Za poslední dva roky jsme v České republice

2019, nám ukázala zajímavou mnohovrstevna- žadovaná cena a/nebo vyjednávací praxe nebyly

navázali mnoho kontaktů, bez kterých bychom

tou uměleckou sféru, vzdálenou od průměrného

pro naši nadaci přijatelné. Naštěstí nyní můžeme

nebyli schopni realizovat náš projekt „Cena za

umění pražských turistických galerií. Jsme rádi,

veřejnosti představit našeho laureáta a jeho prá-

umění“. Hodně jsme se toho naučili a pochopi- že se předseda Umělecké besedy/oddělení výli. Zjistili jsme například, že neexistuje jednotné

tvarných umění, pan Mgr. Ivo Binder, zapojil do

sdružení výtvarných umělců a že český obchod

práce poroty.

s uměním a umělci to mají mnohem těžší než v
Německu.

ci v prostorách Goethe-Institutu v Praze.
Vedle těchto velmi pragmatických, organi
začních úkolů jsme samozřejmě nezapomněli na

naše výběrové řízení. Vázání umělecké ceny na

Jak dnes umělci svými obrazy vyprávějí emo

umělecký mainstream, pravděpodobně nakonec

téma není neobvyklé. Podle svých stanov je naše

tivní, přesvědčivé příběhy v inovované podobě?

byla rozhodující m kritériem. Jeho obrazy, které

nadace velmi úzce spjata s malbou a grafikou,

Jak se dnes umělci v České republice vyrovnávají

jsou prezentovány v tomto katalogu, vyprávějí

v našich projektech rádi vycházíme ze základů

s Kokoschkovým uměleckým dědictvím, jaké sto-

příběhy s velmi přesnými, někdy ironickými, ale

současného umění, které dnes zřejmě nehrají

py po nich Kokoschka zanechal, jak lze povzbudit

také velmi jemnými postřehy a svědčí o velkém

takovou roli. Uvědomit si své kořeny, zpochybnit

umělce k rozvoji vlastního jazyka s pomocí ba-

talentu.

je, zaujmout postoj, to jsou přístupy k hledání

revného světa Kokoschky? To byly otázky, které

našich témat. Výzva k podávání nabídek na Cenu

jsme si kladli.

za umění za rok 2020 - „Oskar-Kokoschka – sou-

Za vytvoření tohoto katalogu vděčí nadace
velkým dílem Mgr. Lucii Váchové, Ph.D., která

časné pozice“ čerpá z díla jedné z nejoslnivějších

Díla předložená 23 umělci se ve svém

po slavnostním předávání cen pomohla Dávido-

uměleckých osobností 20. století. Kokoschka byl

uměleckém projevu velmi lišila. Byli jsme velmi

vi Čerťanskému s výběrem obrazů, protože my

profesorem na drážďanské Akademii výtvarných

ohromeni rozmanitostí přihlášených prací a vět-

sami jsme kvůli pandemie koronaviru nemohli

umění v letech 1919–1926 a žil ve 30. letech v Pra- šinou velmi vysokou kvalitou. Svoje práce přihlá-

přicestovat do Prahy, a přispěla velmi zajíma-

ze, než odešel do anglického exilu. Stopy, které

sili mladí umělci, kteří jsou ještě na začátku své

vým textem o umění a umělecké dráze Dávida

Kokoschka ve 30. letech sám zanechal v Praze,

umělecké kariéry, ale také velmi zkušení umělci.

Čerťanského.

jsou důležitou součástí jeho tvorby, která se nás
dodnes dotýká a inspiruje nás. Jeho obrazy – por-

Nezávislá porota složená ze dvou českých a

Gratulujeme Dávidovi Čerťanskému k Ceně

tréty, krajiny nebo městské scenérie – vyprávějí

tří německých kunsthistoriků – měla nelehkou

za umění roku 2020 Nadace Roland Gräfe – na-

práci s výběrem a zvolila nakonec nejmladšího

dace pro umění a kulturu a přejeme mu do bu-

účastníka Dávida Čerťanského. Svěží a bezsta-

doucna hodně úspěchů a vše nejlepší.

silné emotivní příběhy.

rostná povaha přihlášených prací, přesahující
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< Porträt einer Enkelin, 2020,
Aquarell auf Papier,
40,9 x 31,6 cm
Portrét vnučky, 2020,
akvarel na papíře,
40,9 x 31,6 cm

> Wir sehen uns jeden Tag, 2020,
Aquarell auf Papier,
31,6 x 40,9 cm
Vídáme se každý den, 2020,
akvarel na papíře,
31,6 x 40,9 cm
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AUF DEM WEG – DÁVID ČERŤANSKÝ
Mgr. Lucie Váchová, Ph.D., Kunsthistorikerin
Der aus der Slowakei stammende Künstler

die das Leben seiner „gewöhnlichen Helden“ mit-

Dávid Čerťanský studiert seit 2017 im III. Atelier

bestimmen, sind keine Ausnahme. Bei der Kon-

Hošek, die nach Michael Rittstein als Dozen-

für Malerei an der Akademie der bildenden Küns-

servierung flüchtiger und banaler Momente, die

ten die Leitung des oben erwähnten Ateliers

te (AVU) in Prag, welches bis vor kurzem von

manchmal leicht vergessen werden, konzentriert

der AVU überahmen, hätten den Maler zwei-

Michael Rittstein geleitet wurde. Sein Interesse

sich Čerťanský auf die imaginäre Konfrontation

fellos dazu inspirieren können, die Formen, das

an Gestaltung mit Farbe beeinflusste zweifellos

der Figur mit ihrer Umgebung und durchläuft

allgemeine Konzept der Themen und die Wahl

Čerťanskýs Wahl des Ateliers, das von einem

gleichzeitig einen persönlichen Prozess des Er-

einer gedämpften und begrenzten Farbpalette

Künstler geleitet wurde, dessen lebenslange

kennens und Bewältigens bestehender Situatio- zu vereinfachen, was in einigen von Čerťanskýs

Arbeit von ausdrucksstarken Farben dominiert

nen, d.h. der Emotionen und Erfahrungen.

wird. Während Rittstein Farbe hauptsächlich
22

Die beiden Künstler Josef Bolf und Jakub

einsetzt, um ironische und dynamische Szenen

Werken allmählich, aber spürbar immer mehr an
Bedeutung gewann. Für die beiden etablierten

Das Potenzial der Farbskala zu erkunden, hat

Persönlichkeiten der tschechischen Kunstszene

oder gesellschaftskritische Kommentare zu in-

den Künstler von Anfang an beschäftigt. Nicht

ist es unter anderem typisch, bearbeiteten Sze-

tensivieren, braucht sein Schüler Farbe, um int-

nur frühere Arbeiten, die mit Hilfe eines inten-

nen grafisches Gewicht zu verleihen. Während

rovertierten und oft statischen Mikrogeschich-

siven Netzes bunter Punkte, Flecken und durch-

Bolf in seinen Arbeiten zwischen expressiver

ten voll innerer Spannung Ausdruck zu verleihen.

dringender Oberflächen strukturiert wurden

Farbigkeit und einer fast monochromen Konzep-

Dabei konzentriert sich der junge Künstler dar-

(was an Otakar Slavíks Herangehensweise an

tion seiner düsteren Szenen alterniert, hat Hošek

auf, die Psyche seiner Figuren zu erfassen, die in

das formale Konzept der Farbkomposition eines

die Grenzen traditioneller Maltechniken längst

ambivalent wirkenden Szenen und oft hinter den

Gemäldes erinnert), dienen vor allem dazu, die

überschritten, um sie in Richtung Räumlichkeit

in scheinbarer Untätigkeit verborgenen intensi-

Stimmungen realer und fiktiver Figuren zu un-

und geschnitzter Schablonen in Kombination

ven Erfahrungen dargestellt wird. Die charakte-

terstreichen. Durch ihre Grimassen, Mimik und

mit minimalistischer Malerei anzusiedeln, die

ristischsten Motive seiner großformatigen und

körperlichen Positionen enthüllt der Autor Frag-

oft von einer markanten Linie dominiert wer-

kleineren Gemälde oder Zeichnungen sind Men-

mente gelebter Ereignisse oder Erinnerungen,

den. Auch ihr Schüler reduziert die vielfältige

schen und selten auch Tiere, die sich in nüchtern

die tief in seiner eigenen Erinnerung vergraben

Skala in einigen seiner neueren Ölgemälde auf

ausgestatteten Innenräumen oder schematisier-

und in eine neue Erzählform verwandelt sind.

wenige Farbtöne und definiert das Gemälde mit

ten Außenszenen befinden. Ansichten von ein-

Seine einsamen und in sich gekehrten Gestalten

größeren Farbflächen und absichtlich fehlender

samen Stadtvierteln und minimierten Stillleben,

scheinen in ihrem Alltag unter dichten Farbauf-

Details.

trägen gefangen zu sein.

2019 und 2020 absolvierte Dávid Čerťanský

se, die aus nonverbalen Ausdrücken lesbar sind

den Themen durch Gravur oder Verschütten von

zwei Praktika – das erste beim AVU-Gastkünst-

und in exponierten Momenten der Unsicherheit,

Waschpulver ein, das dazu dient, die Tusche ab-

ler Alexey Klyukov, dem Gewinner des Chalu-

Entscheidungsfindung oder des Abschieds auf- zustoßen. Gleichzeitig konzentriert er sich auch

pecký-Preises 2010, dessen Arbeit, in der er den

gezeichnet wurden. Der Künstler entwickelt aber

auf Aquarell, kombiniert großformatige Ölbilder

sogenannten radikalen Realismus formulierte,

auch frühere Motive der Kindheit und Familie

mit Pastellfarben oder ergänzt seine Zeichnun-

auf Medienpluralismus baut, der sich zwischen

weiter. In seinen Arbeiten finden sich vereinzelt

gen mit subtilen Frottage-Elementen, die diese

Performances über soziale und engagierte Pro-

nonkonformistische Reflexionen zu Märchen-,

um eine andere Bedeutungsebenen bereichern,

jekte bis hin zur Malerei und Skulptur bewegt.

Volks- oder Arbeitsthemen.

Für Klyukov sind Verweise auf historische Ereig-

die auf die Atmosphäre eines bestimmten Ortes
oder die flüchtige Essenz des jeweiligen Ereignis-

nisse, die Befolgung avantgardistischer künstle-

Obwohl der Schwerpunkt von Čerťanskýs

rischer Anweisungen oder die Betonung des Be-

Konzept an die Malerei hauptsächlich auf der

herrschens von Maltechniken von wesentlicher

Arbeit mit Farben liegt, deutet einer der neues-

Das größer werdende Register der Maltechni

Bedeutung. Eine weitere und relativ junge Erfah-

ten Zyklen monochromer Tuschezeichnungen

ken Čerťanskýs und der eng mit der Suche nach

rung für den Studenten war ein Aufenthalt an

dessen Bedürfnis an, seine eigene Arbeitsweise

neuen Konzepten in der Komposition verbunde-

der Nationalen Universität der Künste in Taipeh

zu aktualisieren und in ihrer Form zu verankern,

ne Kombinationen, die mit Farbwechsel und the-

ses verweisen.

in Taiwan, bei dem er versuchte, die während des

ebenso wie die Farbreduzierungen, die nicht nur

matischem Minimalismus einhergehen, zeigen

vorherigen Praktikums gewonnenen Impulse so-

bei Ölgemälden angewendet werden. In Expe-

die Bemühungen des Künstlers auf, sich weiter

wie Reize und Motive in einem anderen soziokul-

rimenten mit dem Tuschezeichnen nähert sich

zu entwickeln, insbesondere in Richtung eines

turellen Umfeld zu entwickeln. Das Grundthema

der Künstler mit unkonventionellen Methoden

freieren Verständnisses und damit der Überwin-

wurde wieder die Erfassung des Menschen und – dessen endgültige Form beeinflusst er durch
damit die Erfassung dessen mentaler Prozes-

Benetzen des Papiers, greift in die aufkommen-

dung des klassischen Formats der Malerei.
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NA CESTĚ - DÁVID ČERŤANSKÝ
Mgr. Lucie Váchová, Ph.D., historička umění
Původem slovenský umělec Dávid Čerťanský

zátiší, která spoluurčují život jeho „obyčejných

Ke zjednodušení tvarů, plošnému pojetí

studuje od roku 2017 v Ateliéru malířství III. na

hrdinů“. Při konzervování pomíjivých a banálních

námětů i volbě tlumenější a omezenější barevné

Akademii výtvarných umění v Praze, do nedávna

okamžiků, na něž je někdy snadné zapomenout,

palety, která se v některých dílech Čerťanského

vedeném Michaelem Rittsteinem. Zájem o práci

se Čerťanský soustředí na pomyslnou konfronta- začala pozvolna, ale citelně prosazovat, mohla

s barvou nepochybně ovlivnil právě Čerťanského

ci figury s okolím a paralelně prochází také osob-

výběr ateliéru v čele s umělcem, jehož celoži-

ním procesem rozpoznávání a vyrovnávání se s

jice Josef Bolf a Jakub Hošek, jež v roli pedagogů

votní tvorbě dominuje expresivní barevnost.

danými situacemi, potažmo emocemi a zkuše-

vystřídala Michaela Rittsteina v čele zmíněného

Zatímco Rittstein užívá barvu zejména jako pro-

nostmi.

středek k umocnění ironických a dynamických
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malíře nepochybně inspirovat umělecká dvo-

ateliéru AVU. Pro obě etablované osobnosti
české výtvarné scény je mimo jiné typické kladení

scén nebo sociálně-kritických komentářů, u jeho

Průzkumy možností barevné škály zaměst

důrazu na grafické ztvárnění výjevu. Zatímco

studenta barva funguje jako jeden z charakteri-

návají umělce od samého začátku. Nejen ranější

Bolf se v rámci své práce rozkročil mezi expresi-

stických znaků introvertních a často statických

práce strukturované za pomoci bohaté sítě pe-

vní barevností a téměř monochromním pojetím

mikropříběhů plných vnitřního napětí. Umělec

strých bodů, skvrn a vzájemně se prostupujících

svých ponurých scén, Hošek dlouhodobě pře-

se v nich soustředí na zachycení psychického

ploch (evokujících vzdáleně přístup Otakara Sla-

kračuje hranice tradičních malířských postupů,

rozpoložení svých postav zasazených do am-

víka k formálnímu pojetí barevné skladby obra-

aby je posunul směrem k prostorovému objektu

bivalentně působících scén a skrývajících za

zu) převážně slouží k podtržení nálad reálných

a vyřezávání šablon kombinovaných s minima-

zdánlivou nečinností mnohdy intenzivní prožitky.

i fiktivních figur. Prostřednictvím jejich grimas,

listickou malbou, které často dominuje výrazná

Nejpříznačnějším motivem jeho velkoformáto-

mimiky a fyzických postojů autor obnažuje frag-

linka. Také jejich student v řadě svých novějších

vých i drobnějších maleb či kreseb se stávají lidé

menty prožitých událostí nebo vzpomínek za-

olejů omezuje pestrou škálu na několik odstínů

a zřídka i zvířata situovaná do střízlivě vyba-

sutých hluboko ve vlastní paměti a transformo-

a definuje malbu díky zvětšení barevných ploch i

vených interiérů nebo schematizovaných ven-

vaných do nové narativní formy. Jeho osamělé

záměrné absenci detailů.

kovních scén. Výjimkou nebývají ani pohledy do

a do sebe pohroužené postavy jako by uvízly ve

osamělých městských čtvrtí i na minimalizovaná

své každodenní rutině pod hutnými nánosy barevných past.

V letech 2019 a 2020 prošel Dávid Čerťanský

stalo zachycení člověka, potažmo vystižení jeho

dvěma stážemi – první z nich absolvoval v Ate-

mentálních procesů čitelných z nonverbálních

odpuzování tuše. Současně se soustředí rovněž

liéru hostujícího umělce AVU Alexeye Klyukova,

projevů,

exponovaných

na akvarel, kombinuje velkoformátové oleje s

zaznamenaných

v

přisypáváním

pracího

prášku

sloužícího

k

laureáta Chalupeckého ceny v roce 2010, jehož

okamžicích nejistoty, rozhodování nebo loučení

pastelem nebo doplňuje své kresby o subtilními

práce, v níž formuloval tzv. radikální realismus,

se. Umělec ale nadále rozvíjí také časnější mo-

prvky frotáže, jež je obohacují o další významové

staví na pluralitě médií, pohybujících se od per-

tivy dětství a rodiny. Ojediněle se v jeho tvorbě

vrstvy odkazující k atmosféře konkrétního místa

formancí, sociálních a angažovaných projektů,

najdou i nekonformní reflexe pohádkových, lido-

nebo k prchavé esenci dané události.

přes malířství až k sochařství. Zásadní jsou pro

vých nebo pracovních námětů.

Klyukova odkazy k historickým událostem, na-

Čerťanského rozšiřující se rejstřík malířských

vazování na postupy avantgardních uměleckých

Ačkoliv těžiště Čerťanského přístupu k malbě

směrů nebo kladení důrazu na dělení slova

spočívá zejména v práci s barvou, jeden z nejno-

nových konceptů v pojetí kompozice jdoucí ruku

osvojení si malířských technik. Další a poměrně

vějších cyklů monochromních tušových kreseb

v ruce s proměnou barevné škály i tematickým

nedávnou zkušeností byl pro studenta pobyt na

naznačuje jeho potřebu aktualizovat vlastní

minimalizmem, naznačují snahu umělce posou-

technik i jejich kombinace úzce spjatá s hledáním

tchajwanské Taipei National University of the

způsob práce a ukotvit v něm tvarové, ale i ba-

vat se dál, a to především k volnějšímu chápání,

Arts, během něhož se pokusil rozvinout impul-

revné redukce aplikované nejen v olejomalbách.

a tudíž i překonávání klasického formátu malby.

zy získané v průběhu předešlé stáže, stejně jako

Při experimentech s tušovou kresbou umělec

podněty a motivy nalézané v odlišném socio-kul-

přistupuje k nekonvenčním metodám – její

turním prostředí. Základním tématem se znovu

výslednou podobu ovlivňuje vlhčením papíru,
zasahuje do vznikajících námětů rytím nebo
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Das Zweite der letzten Dinge, 2019,
Öl auf Leinwand,
90 x 80 cm
Druhá z posledních věcí, 2019,
olej na plátně,
90 x 80 cm

Das Dritte der letzten Dinge, 2019,
Öl und Kohle auf Leinwand,
90 x 80 cm
Třetí z posledních věcí, 2019,
olej a uhel na plátně,
90 x 80 cm

27

Das Vierte der letzten Dinge, 2019,
Öl und Kohle auf Leinwand,
90 x 80 cm
Čtvrtá z posledních věcí, 2019,
olej a uhel na plátně,
90 x 80 cm

28

Das Fünfte der letzten Dinge, 2019,
Öl auf Leinwand,
90 x 80 cm
Pátá z posledních věcí, 2019,
olej na plátně,
90 x 80 cm

29

Eines der letzten Dinge, 2019,
Öl und Kohle auf Leinwand,
90 x 80 cm
Jedna z posledních věcí, 2019,
olej a uhel na plátně,
90 x 80 cm
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Welcome-not, 2020,
Öl auf Papier,
26,5 x 19,3 cm
Vítej-nevítej, 2020,
olej na papíře,
26,5 x 19,3 cm

Ängstlicher Begleiter, 2020,
Öl auf Papier,
26,5 x 19,3 cm
Úzkostlivý společník, 2020,
olej na papíře,
26,5 x 19,3 cm

> Trauriger Bus, 2020,
Öl auf Papier,
39,6 x 54,8 cm
Smutný autobus, 2020,
olej na papíře,
39,6 x 54,8 cm
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Freier Stuhl, 2020,
Öl auf Leinwand,
100 x 70 cm
Volné křeslo, 2020,
olej na plátně,
100 x 70 cm
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Das gleiche I., 2020,
Öl und Pastell auf Leinwand,
80 x 90 cm
Totéž tímtéž IV., 2020,
olej a pastel na plátně,
80 x 90 cm
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Das gleiche IV., 2020,
Öl und Pastell auf Leinwand,
80 x 90 cm
Totéž tímtéž I., 2020,
olej a pastel na plátně,
80 x 90 cm

35

Das gleiche III., 2020,
Öl und Pastell auf Leinwand,
80 x 90 cm
Totéž tímtéž III., 2020,
olej a pastel na plátně,
80 x 90 cm

36

Studiolicht, 2020,
Öl und Pastell auf Leinwand,
90 x 80 cm
Studio light, 2020,
olej a pastel na plátně,
90 x 80 cm
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Fenster, 2020,
Tinte auf Papier,
99,5 x 70,5 cm
Okno, 2020,
tuš na papíře,
99,5 x 70,5 cm

39

In der Dusche, 2020,
Tinte auf Papier,
100,9 x 78,3 cm
Ve sprše, 2020,
tuš na papíře,
100,9 x 78,3 cm
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Ohne Titel, 2020,
Tinte auf Papier,
54 x 79,5 cm
Bez názvu, 2020,
tuš na papíře,
54 x 79,5 cm

< Straßenbahn, 2020,
Tinte auf Papier,
70,5 x 99,5 cm
Tramvaják, 2020,
tuš na papíře,
70,5 x 99,5 cm

Träger, 2020,
Tinte auf Papier,
40,9 x 31,6 cm
Nosáč, 2020,
tuš na papíře,
40,9 x 31,6 cm
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< Reisepass, 2020,
Aquarell auf Papier,
26,5 x 19,3 cm
Pas, 2020,
akvarel na papíře,
26,5 x1 9,3 cm

> Elixier, 2020,
Aquarell auf Papier,
19,3 x 26,5 cm
Elixír, 2020,
akvarel na papíře,
19,3 x 26,5 cm
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< Spielplatz, 2020,
Öl auf Papier,
19,3 x 26,5 cm
Hřiště, 2020,
olej na papíře,
19,3 x 26,5 cm

> Graues Auto, 2020,
Öl auf Papier,
19,3 x 26,5 cm
Šedé auto, 2020,
olej na papíře,
19,3 x 26,5 cm
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< Detail, 2020,
Öl auf Leinwand,
30 x 30 cm
Detail, 2020,
olej na plátně,
30 x 30 cm

> Gemälde für unzufriedene Urlauber, 2021,
Öl und Pastell auf Leinwand,
50 x 65 cm
Obraz pro nespokojené rekreanty, 2021,
olej a pastel na plátně,
50 x 65 cm
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Das gegenüberliegende Haus, 2020,
Öl auf Leinwand,
60 x 90 cm
Dům naproti, 2020,
olej na plátně,
60 x 90 cm
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< Bad, 2020,
Öl auf Papier,
26,5 x 19,3 cm
Vana, 2020,
olej na papíře,
26,5 x 19,3 cm
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DÁVID ČERŤANSKÝ

DÁVID ČERŤANSKÝ

1998 in Levice geboren

1989 narozen v Levicích

Kontakt 		
E-Mail: d.certansky@gmail.com
Web: david-certansky.com

Kontakt:
E-mail: d.certansky@gmail.com
web: david-certansky.com

Bildung
2020
2019
2018 – heute
2017 – 2018

Vzdělaní:
2020
2019
2018 – dosud
2017 – 2018

Nationale Universität der Künste von Taipeh
Atelier von Alexey Klyuykov - Atelier des Gastkünstlers
Studio III. Josef Bolf und Jakub Hošek
Akademie der bildenden Künste in Prag,
Studio III. Michael Rittstein

Taipei National University of the Arts
Ateliér Alexeye Klyuykova – ateliér hostujícího umělce
ateliér III. Josefa Bolfa a Jakuba Hoška
Akademie výtvarných umění v Praze,
ateliér III. Michaela Rittsteina

Gruppenausstellungen
2019
„Was tun?/What is to be done?“
Das Studio des Gastkünstlers AVU Prag
2019
„Spectators Disease“
Polansky Galerie, Holešovická Šachta Prag
2019
„On the same ground“
Artrafika, Prag
2019
„Auf den Spuren der Dresdner Malschule –
Bildnismalerei“
Kunstforum Radio Lenck, Dresden
2018
„Farewell“ Kolbenova, “ Obejvák, Kolbenova Prag
2018
„Ostrale, Biennale für zeitgenössische Kunst“, Dresden
2018
„32/36“ Kasárna Karlín, Prag

Skupinové výstavy:
2019
„Co dělat?/What is to be done?“
The Studio of Visiting Artist AVU Praha
2019
„Spectators Disease“
Polansky Gallery, Holešovická Šachta Praha
2019
„On the same ground“
Artrafika, Praha
2019
„Auf den Spuren der Dresdner Malschule –
Bildnismalerei“
Kunstforum Radio Lenck, Drážďany
2018
„Farewell“ Kolbenova, Obejvák, Kolbenova Praha
2018
„Ostrale Biennale of Contemporary Art“ Dresden
2018
„32/36“ Kasárna Karlín, Praha

Einzelausstellungen
2020
„What?“
Galerie im 1. Stock der Nationalen Universität der Künste
in Taipeh, Taiwan
2019
„What is the look that doesn‘t ask for the answers?“
432. Ukradená galerie, Prag
2017
„Akropolis“ Akropola Kremnica

Samostatné výstavy:
2020
„What?“
Taipei National University of the Arts 1st floor gallery,
Taiwan
2019
„What is the look that doesn‘t ask for the answers?“
432. Ukradená galerie, Praha
2017
„Akropolička“ Akropola Kremnica
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Blaues Porträt einer Frau, 2020,
Aquarell auf Papier,
26,5 x 19,3 cm
Modrý portrét ženy, 2020,
akvarel na papíře,
26,5 x 19,3 cm

Sriracha, 2020,
Tinte auf Papier,
40,9 x 31,6 cm
Sriracha, 2020,
tuš na papíře,
40,9 x 31,6 cm

53

Junge – aus Farbe, 2020,
Tinte auf Papier,
40,9 x 31,6 cm
Chlapec - z barvy, 2020,
tuš na papíře,
40,9 x 31,6 cm

Blaues Porträt eines Mannes, 2020,
Aquarell auf Papier,
40,9 x 31,6 cm
Modrý portrét muže, 2020,
akvarel na papíře,
40,9 x 31,6 cm
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Blauer Tag, 2021,
Öl auf Leinwand,
30 x 30 cm
Modrý den, 2021,
olej na plátně,
30 x 30 cm

> Atelierwand
Studiová zeď
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DIE ROLAND GRÄFE STIFTUNG STELLT SICH VOR
Die gemeinnützige Roland Gräfe Stiftung – Stif-

·

tung für Kunst und Kultur, gegründet 2014, mit
Sitz in Radebeul bei Dresden fördert grenz

·

überschreitend Kunst und Kultur, insbesondere
bildende Kunst (Malerei und Grafik) und unter-

·

stützt Kunst- und Kulturprojekte gemeinnüt
ziger Initiatoren.

die Organisation von Ausstellungen, Pleinairs

Kontakt:

und Workshops

Roland Gräfe Stiftung – Stiftung für Kunst

Initiativen zu europaweiten Kunst- und Kul

und Kultur

turprojekten

Lößnitzgrundstraße 13

soziales Kunst- und Kulturengagement, z.B.

01445 Radebeul

Malen mit behinderten Menschen
·

die Pflege und den Erhalt von Kulturdenk

Telefon: 0172 . 37 87 368

malen.

E-Mail: info@roland-graefe-stiftung.de

Der Vorstand der Stiftung wird durch ein ehren
amtlich arbeitendes Kuratorium bei der Reali56

Website: www.roland-graefe-stiftung.de
Helfen Sie uns bitte, diese Ziele zu verwirklichen.
Spendenkonto:

sierung der vielfältigen Stiftungsprojekte unterstützt.

Die Stiftung ist ausschließlich gemeinnützig tä-

IBAN: DE12 1001 0010 0836 6231 05

tig und hat keinen Überbau.

Swift-BIC: PBNKDEFF

Die Stiftung verwirklicht ihre Ziele insbesondere

bei der Postbank

durch

So ist gewährleistet, dass Ihre finanziellen Hil-

·

die Vergabe eines Kunstpreises an bilden-

fen in Form von Spenden oder Zustiftungen

Haben Sie Fragen? Sprechen Sie uns an!

de Künstler, wiederkehrend an Künstler aus

direkt den Stiftungszwecken zufließen.

Wir sind jederzeit für Sie da.

ter Beachtung sozialer Aspekte

Für Ihre Spende erhalten Sie selbstverständlich

Wir fördern Kunst und Kultur!

den Aufbau einer Sammlung zeitgenössischer

eine steuerlich abzugsfähige Spendenbescheini-

Kunst

gung.

Nachbarländern (Aussöhnungsgedanke) un·

Zweckgebundene Zustiftungen sind ebenfalls
möglich und erwünscht.

NADACE SE PŘEDSTAVUJE
Nezisková nadace Roland Gräfe – Nadace pro

·

organizace výstav, plenérů a workshopů

Kontakt:

umění a kulturu, založená v r. 2014, se sídlem ve

·

kooperace na celoevropských uměleckých a

Roland Gräfe Stiftung – Stiftung für Kunst und

kulturních projektech

Kultur

sociální angažovanosti v umění a kultuře,

(nadace Rolanda Gräfe pro umění a kulturu)

např. malováním s handicapovanými

Lößnitzgrundstraße 13

péčí o kulturní památky.

01445 Radebeul,

městě Radebeul u Dražďan, podporuje přeshraničně umění a kulturu, obzvlášť výtvarné umění

·

(malbu a grafiku) a podporuje umělecké a kulturní projekty neziskových iniciátorů.

·

Germany
Představenstvo nadace je podporováno dobro-

Pomozte nám prosím při uskutečnění těchto

volnou správní radou při realizaci různých pro-

cílů.

jektů nadace.

e-mail: info@roland-graefe-stiftung.de
Nadace je výhradně nezisková a nemá žádnou

Nadace dosahuje svých cílů zejména prostředudělování

webové stránky: www.roland-graefe-stiftung.de

nadstavbu.

nictvím
·

tel.: 0049 172 37 87 368

Nadační účet:
umělecké

ceny

výtvarným

Tím je zajištěno, že vaše finanční pomoc ve

IBAN: DE12 1001 0010 0836 6231 05

umělcům, opětovně umělcům ze sousedních

formě darů nebo dotací bude směřovat přímo k

Swift-BIC: PBNKDEFF

zemí (myšlenka usmíření), při zohlednění so-

účelům nadace.

u Postbank

Za svůj dar samozřejmě obdržíte potvrzení o

Máte dotazy? Kontaktujte nás!

daru odečitatelném z daní.

Jsme Vám kdykoli k dispozici.

Stejně tak jsou možné a žádoucí účelové

Podporujeme umění a kulturu.

ciálních aspektů
·

budování sbírky současného umění

dotace.
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Kinder, 2019,
Öl auf Leinwand,
180 x 200 cm
Děti, 2019,
olej na plátně,
180 x 200 cm
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Goethe-Institut, Prag

Umělecká beseda, Tschechische Republik,

Atelier forArt, Tschechische Republik
Verbindungsbüro des
Freistaates Sachsen, in Prag
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KUNST UND KULTUR FÖRDERN – BRÜCKEN SCHLAGEN
PODPOROVAT UMĚNÍ A KULTURU – BUDOVAT MOSTY

www.roland-graefe-stiftung.de
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