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Společná výstava pedagogů – výtvarníků Střední 
školy designu a módy v Prostějově se koná již 
podruhé, tentokrát u příležitosti stého výročí 
založení této školy. Spolu s rozvojem nových 
výtvarných oborů – na škole původně ryze 
oděvního zaměření – obohatila pedagogický  
sbor celá řada tvůrčích osobností. 

Šestnáct autorů se na této výstavě sešlo a svými 
pracemi vytvořili dialog. Diváci mohou zhlédnout 
figurativní a abstraktní malby, fotografická zátiší 
a koláže, architektonické vizualizace, instalace, 
konceptuální objekty, videoobjekty, kresby na 
pomezí abstrakce, design užitých předmětů, 
hračky, oděvní modely, grafiky a autorské knihy.

Díla Magdaleny Adámkové Turzové zobrazují 
všední a snad až banální předměty a situace. 
Výborným kompozičním řešením a citlivým 
přístupem k malířskému médiu nás její práce 
přimějí nacházet v těchto reliktech všednodennosti 
hlubší významy a utvořit si k nim vřelý vztah. 

V rozměrných malbách Adély Janské se setkávají 
koláže reálných a smyšlených situací, vytvořené 
iluzivní malbou, která však neupadá do chladné 
machy a ponechává si svou volnost a život. 

Na hranici mezi figurativní malbou a abstrakcí 
stojí práce Reného Hábla, naplněné stylizovanými 

postavami, znaky a symboly. Samozřejmostí 
těchto prací je citlivá barevnost, využívající někdy 
překvapivé souzvuky tónů. 

Malby Dagmar Rýdlové jsou tichou, ale o to hlubší 
výpovědí o osudech člověka jako neopakovatelné 
entity. Postavy zasazené do prázdného prostoru 
nás přimějí k zastavení a navázání dialogu  
s „neznámými“, kteří nám však nejsou lhostejní. 
Kromě malby tvoří Dagmar Maturová také šperky  
a designové předměty z keramiky a porcelánu. 

V malbách Jiřího Sedláka jsou abstraktní objekty, 
které se vznášejí v bezčasém prostoru. Zároveň si 
prostor tvoří a jedním dechem jej popírají. Napětí 
těchto prací umocňuje také technika – přesně 
definované barevné plochy, které narážejí na 
stejně přesně ohraničené monochromní prvky, 
uvnitř nichž se ale díky stírání tónu odehrává 
pohyb. 

Pavla Kukalová se věnuje hlavně kresbě a grafice. 
Ve svých pracích přetváří prožitky ze svého okolí 
a krajiny, abstrahuje viděné, experimentuje 
s kombinací technik a materiálů a tvoří také 
autorské knihy. Důležitá je pro ni kresebná zkratka  
i práce s barvou. 

Práce Gabriely Altmannové jsou kresby 
v technikách uhlu a pastelu. Autorka stylizuje 

detaily reálných situací, vytržené ze svého 
kontextu, a posouvá je až do abstraktní polohy. 
V pracích, ze kterých vymizel prostor, můžeme 
nalézat rytmus, struktury i překvapivé barevné 
akcenty. 

Své fotografické práce na výstavě představí Jiří 
Andrýsek a Lukáš Andrýsek. Ačkoli se oba zabývají 
fotografií, jejich přístup je odlišný. Jiří Andrýsek ve 
svých černobílých nostalgických fotografiích hledá 
zákoutí, zátiší a detaily krajiny. Lukáš Andrýsek 
pracuje s postprodučkní manipulací fotograficky 
zachycených obrazů, čímž do nich vkládá další 
vrstvy významů. 

Šíře přístupů, technik a námětů je v tvorbě 
Tomáše Petříka obrovská. Pracuje s klasickými 
médii, kresbou, malbou, grafikou, ilustrací, 
tvoří videoprojekce k hudbě a také se věnuje 
konceptuální tvorbě. Na výstavě představí svůj 
videoobjekt, který se přes precizní zpracování  
a jistou dávku humoru, který je pro práce Tomáše 
Petříka specifický, dotýká závažného současného 
tématu. 

Jakub Vašíček pracuje jak s klasickými technikami, 
malbou, kresbou a ilustrací, tak s novými 
konceptuálními přístupy, body artem a objektovou 
tvorbou. Na výstavě budou ke zhlédnutí dva z jeho 
objektů a jedna malba, která je spíše deníkovým 
záznamem na plátno než klasickou malbou.  
Při tvorbě objektů a instalací dbá Jakub Vašíček  
na maximálně autorský přístup, k jednotlivým 
částem svých objektů má často osobní vztah  
a nebojí se řešit a zpracovávat i technickou 
stránku. 

Čistě designovými pracemi se na výstavě představí 
následující autoři. 

Petra Gajdová pracuje hlavně jako interiérová 
architekta. Tvoří návrhy na rozsáhlejší veřejné 
zakázky, ale převážně se věnuje návrhům interiérů 
restaurací, kluboven a rodinných domů.  

Ve své práci propojuje současné přístupy  
a materiály s citem pro potřeby člověka jako 
jedince, který se má v interiéru cítit pohodlně. 

Návrhům interiérů se věnuje také architektka 
Daniela Štefková. V její tvorbě je důležitý důraz 
na vyjádření, individualitu zadavatele i samotného 
prostoru, praktičnost a flexibilitu. Kombinuje jak 
tradiční, tak současné materiály. 

Yvona Leitner o své práci sama říká: „ Mám ráda 
ležérní módu ve stylu Street fashion, vytvářím 
modely, které se dají nazvat pohodové, mírně 
provokativní, s citem pro detail. Móda je pro mě 
umění si hrát s materiálem, střihem a funkčností.“ 

Jiří Ďuriš je grafik a designér, který na výstavě 
představí svůj projekt Optimistic urn, část jeho 
rozsáhlejšího projektu za změnu tradičního  
a z jeho pohledu již silně přežitého designu  
v oblasti pohřebnictví. Své „optimistické urny“ 
doplňuje projektem Dvacet na dvacet, sérií ručně 
malovaných dekorativních objektů (určených 
do interiéru), na kterých spolupracuje s Danou 
Strniskovou. 

Vojmír Křupka tvoří konceptuální prostorové 
instalace a objekty, ve kterých dává hlavní slovo 
divákovi a jeho vlastní interpretaci. Na výstavě 
bude prezentovat kolekci svých autorských 
dřevěných hraček, které se svou stylizací, 
čistotou provedení i tvarů velice blíží tradiční 
československé meziválečné hračkářské tvorbě.

Tento pestrý a bohatý soubor prací si navzájem 
nekonkuruje, ale vytváří harmonický celek, 
propojený hlubokým vnitřním zaujetím svých 
autorů. Výtvarné umění zde stojí po boku designu 
a svým odlišným zaměřením, a vůbec účelem 
vzniku, se tyto dvě oblasti doplňují. Jakoby se 
v malém měřítku naplňovala idea o propojení 
krásné a účelné tvorby, úzce propojené  
se životem každého z nás. 



Magdalena Adámková Turzová

se už od studií na Zlínské škole umění a Katedře výtvarné 
výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci profiluje jako figurativní malířka a ve své tvorbě 
se tematicky zabývá existencí člověka ve vztahu k prostředí, 
ve kterém žije. V posledních letech maluje fragmenty 
architektury a banální předměty v nalezených zátiších. 
Pravidelně vystavuje, z posledních samostatných výstav 
např. Ospalá díra v Galerii W7 v Olomouci (2015), dále 
Sadness of Things na Fotofestivale Uničov v roce 2016  
a Příbytky lidí ve Photogether Gallery ve Zlíně (2017). 
„Autorka svými malbami dokáže v člověku vyhloubit 
existenciální otázky, zaměřené na vlastní důležitost bytí 
v kontrastu s neúčinností neživých věcí. Hlavním elementem 
se stávají dveře, okna a skříně. Ať už jsou zobrazeny 
fragmentárně nebo vytváří průhledy do dalších míst, 
souvisejí s průběhem našeho života. S velkou lehkostí 
zobrazuje bizarnost lidského prostředí a přežitých předmětů, 
které ztratily svou funkci.“ (Karolína Juřicová: Magdalena 
Adámková Turzová – Příbytky lidí, iUmeni.cz) 

Příbytky lidí V., 130x180 cm, akryl na plátně, 2017
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Moc, 170x130 cm, akryl na plátně, 2019

Rýč, 75x60 cm, akryl na plátně, 2018

Let Love In II, 100x60 cm, akryl na plátně, 2018

Lost Message, 100x60 cm, akryl na plátně, 2018



Gabriela Altmanová

vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého 
v Olomouci – obor Česká filologie a Výtvarná výchova.  
Ve své tvorbě se zabývá převážně kresbou. 
Detaily a prvky reálných prostředí, vytržené ze svého 
kontextu, dále stylizuje a posouvá až do abstraktní polohy.  
V pracích, ze kterých vymizel prostor, můžeme objevovat  
a nalézat rytmus, struktury i překvapivé barevné akcenty.

Propojení, uhel a pastel, 30x42 cm, 2019 Symbióza, uhel a pastel, 30x42 cm, 2019



Pláž, uhel a pastel, 42x60 cm, 2017

Zrcadlení, uhel a pastel, 30x42 cm, 2019
Přehrada, uhel a pastel, 42x60 cm, 2017

Pole, uhel a pastel, 42x60 cm, 2017



Jiří Andrýsek

absolvoval fotografické studium na Institutu  
výtvarné fotografie (1977–80) a postgraduální školení lektorů 
a porotců výtvarné fotografie v Praze (1981–83).
Pracuje jako volný fotograf v Prostějově a okolí. 
Od roku 2013 externě vyučuje fotografii na Střední škole 
designu a módy v Prostějově.
„Pro své fotografické obrazy hledám náměty v zajímavých 
seskupeních předmětů i fragmentů přírodních prvků  
s různorodostí struktur, s dělenými liniemi a se zajímavými 
světelnými odrazy, reflexy nebo zrcadlením. Předměty  
i přírodniny se snažím oprostit od nalezené reality a dodat jim 
realitu novou (částečně i v abstraktním pojetí), jež by  
na diváka působila obrazově nejednoznačně, a tím dát 
dostatečný prostor pro jeho vlastní představivost. Snažím se 
je nacházet v nejrůznějších prostředích reality, ale zejména 
tam, kde jsou velmi nenápadná, až neviditelná - taková, která 
jiný člověk snad mine bez povšimnutí. Tématicky se dají moje 
fotografické obrazy zařadit do kategorie nalezených zátiší, 
detailů subjektivní krajiny i architektury“.

Vlnění 2, 2018

Vlnění 1, 2016



Vlnění 2, 2018

Sig-natur, 2014

Asociace představy, 2014



Lukáš Andrýsek

byl k fotografii od mala veden svým tátou Jiřím, který 
mu ukázal její kouzlo. Jeho prvním fotoaparátem byla 
kinofilmová Praktika a později středoformátový PentagonSix, 
který ukončil svůj fotografický osud při talentových zkouškách 
na Střední školu uměleckých řemesel v Brně, kde nečekaně 
skonal ze stativu. V letech 1992–1996 následovalo studium 
na oné škole a od roku 1996 pracuje jako fotograf a designer 
v rodinném Studiu Andrýsek. Od roku 2012 vyučuje  
na SŠDAM předmět Fotografie v praxi.

Hledání příčin



Z hloubi srdce

Hra osudu V zajetí času



Jiří Ďuriš

vystudoval Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu 
multimediálních komunikací obor Průmyslový design 
v atelieru prof. Pavla Škarky. Pracoval 20 let jako grafický 
designer (BastArt.cz), v současné době je designer  
a art director ve společnosti HogoFogoDesign.
Optimistic urn (optimistická urna) je vysoce kvalitní, 
celodřevěná, ručně vyrobená česká urna v novém, 
nadčasovém designu. Její jedinečnost spočívá 
v inovativním, neotřelém, kultivovaném a optimisticky 
laděném vzhledu s použitím současné barevnosti 
i grafiky. Pozůstalým se snaží usnadnit nelehký úkol – 
důstojně se rozloučit s milovanou osobou.
Projekt „Dvacetnadvacet“ vznikl ve spolupráci 
s Danou Strniskovou. Jedná se o ručně vyráběné 
a s láskou malované obrázky s motivem krav 
na dřevěných deskách jednotné velikosti  
(20x20 cm – odtud název značky).
Obrázky je možné umístit na stěně horizontálně, vertikálně,  
v jedné linii, do čtverce, do obdélníku a nebo zcela dle 
vlastního uvážení.

White P, urna velká,
MDF, barva, 2018

Wood Y, urna velká,
dubový masiv, barva, 2018

Black T, urna velká,
MDF, barva, 2018



Dvacetnadvacet: kravky, akryl na dřevě, 20x20 cm, 2018–2019



Petra Gajdová

vystudovala Fakultu architektury Vysokého učení technického 
v Brně, následně si rozšířila teoretické znalosti během studia 
Semináře dějin umění na Masarykově univerzitě v Brně. 
Pedagogické praxi se věnovala při studiu, připravovala 
animační programy pro Moravskou galerii v Brně, působila 
především v Uměleckoprůmyslovém muzeu. Vyučovala též 
na fakultě architektury v rámci doktorského studia, které 
nedokončila, raději vstoupila do praxe a začala působit 
především jako interiérová architektka. Věnuje se návrhům 
veřejných i soukromých interiérů, ve svém portfoliu má také 
studie rodinných domů, veřejných budov, zúčastnila se 
několika málo soutěží, například soutěže na Studii srubu  
a útulny na Zlatém Návrší (spolupráce  ABC projekce  
a realizace staveb s.r.o., Ing. Jiří Stránský, Ph.D.,  
2016 - 2. místo). Kromě interiérů spolupracovala 
s architektkou Barborou Šimonovou na projektu a následné 
realizaci rekonstrukce fotbalové tribuny v Olomouci Řepčíně 
(realizace 2015), která byla krátce zmíněna i v  ročence 
České architektury za rok 2014 – 2015 a nominována  
na Cenu Rudolfa Eitelbergera. 

Rekonstrukce fotbalové tribuny, 
Olomouc – Řepčín, 
spoluautorka Barbora Šimovová 
(studie 2012, realizace 2015)



Soutěž na návrh srubu a útulny na Zlatém Návrší 
(spolupráce  ABC projekce a realizace staveb s.r.o., 
Ing. Jiří Stránský, Ph.D., 2016 - 2. Místo)

Návrh rodinného domu, 
včetně interiéru, 

Křelov-Břuchotín, 2017

Návrh rodinného domu, 
včetně interiéru, 
Křelov-Břuchotín, 2017

Coffee Library Zbrojnice, Olomouc, 2015

Original Bear 
restaurant Riegrovka 
a Steak house, 
Riegrova ul., Olomouc, 
2015–2017



René Hábl

studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů 
Jiřího Sopka, Františka Hodonského, hostujícího profesora 
Jana Kotíka a Miloše Šejna. 
Ve vlastní tvorbě se věnuje převážně malbě, ve které 
se transformace odehrává ve vztahu mezi figurací 
a abstrakcí. René Hábl nezobrazuje svět vnější, ponechává 
jen jeho stopy a fragmenty skryté někde v minulosti.  
Přítomný okamžik je vnořen pod závoj hledání. 
Ostrý kontrast nebo jen monochromní pozadí určují celou 
kompozici. Figurativní prvky, geometrické tvary, barevné 
linie, segmenty a symboly s odkazy k přítomnosti naznačují 
otevřený prostor myšlení.
Transformace odehrávající se ve vztahu mezi figurací 
a abstrakcí, kde se vše odehrává v jakémsi nakročení 
do prostoru  sebereflexe. 
Obraz je vstupem do procesu, o jehož začátku 
a konci nic přesnějšího netušíme. Je autonomním 
organismem, který si určuje sám svoji letovou hladinu.

Bailus, akryl na plátně, 163x118 cm, 2004 
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Vacok, akryl na plátně, 118x201.5 cm, 2009

Gama, akryl na plátně, 140.5x110 cm, 2004



Adéla Janská

studovala v letech 2000–2003 na Katedře výtvarné výchovy 
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.  
Ve studiu pokračovala na Akademii výtvarného umění  
v Banské Bystrici, a to v Přípravném ateliéru doc. Klaudie 
Kosziby (2003–2004), následně v Ateliéru současné malby 
(2004–2007) a volných malířských disciplín (2007–2009) 
prof. Františka Hodonského. V roce 2009 studium zakončila 
diplomovou prací s názvem Vlny. Od roku 2011 působí  
na Střední škole designu a módy v Prostějově, v roce 2013 
se ujímá vedení Ateliéru malby na této škole.

Série U nás doma, olej na plátně, 170x160 cm, 2018



Nic krom tebe, olej na plátně, 180x150 cm, 2018
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Série Zahrady, olej a akryl na plátně, 160x140 cm, 2019



Vojmír Křupka

vystudoval Design hraček na SŠUD, Vizuální tvorbu 
na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a Nefigurativní 
sochařství na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně.  
Věnuje se především tvorbě interaktivních multimediálních 
instalací a konceptuálních objektů. V současné době 
pracuje především jako designér na projektu vývoje a výroby 
dřevěných hraček MonTovárna. Zároveň je vedoucím  
ateliéru Multimediální tvorby na SŠDAM v Prostějově.

Tanečnice, dřevěná hračka, 2019



V Parku, Nuit Blanche, Brusel, 2014

Gramofon, 2009

Úrovně, laser, 2007 – 2013



Pavla Kukalová

studovala na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském 
Hradišti obor Propagační výtvarnictví – propagační grafika  
a na Univerzitě Palackého v Olomouci studovala na Katedře 
teorie a dějin umění. Ve své výtvarné tvorbě se věnuje kresbě 
a grafice, hledá možnosti kombinování technik a materiálů. 
Kromě grafických a kresebných prací inspirovaných často 
krajinou, jejími detaily a abstrahovanými prožitky tvoří také 
autorské knihy.

Struktury, monotyp, 2017



Zákoutí střech, monotyp, 2017

Struktury, monotyp, 2017

Struktury, monotyp, 2017

Bukový les II, monotyp, 2017
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Yvona Řihošková Leitner 

1999 držitel ocenění Výtvarník roku. 
Každý rok představuje novou kolekci pod značkou LEITNER.
„Mám ráda ležérní módu ve stylu Street fashion.  
Vytvářím modely, které se dají nazvat jako pohodové,  
mírně provokativní s citem pro detail.
Móda je pro mě umění hrát si s materiálem,  
střihem a funkčností.“





Tomáš Petřík

vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském 
Hradišti, obor Fotografie. Dále absolvoval bakalářské 
studium výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity 
Palackého v Olomouci.  
Je grafický designer, VJ (Video Jockey), vizuální umělec  
a pedagog, v současnosti je nejvíce aktivní na poli 
pohyblivého obrazu. Tomu se věnuje profesně jako autor 
komerčních spotů či animací, umělecky pak především jako 
VJ olomoucké post rockové skupiny Flash the Readies 
a čím dál častěji také jako tvůrce videomappingových  
či video instalací. 
Charakteristickým motivem jeho autorské tvorby jsou 
především panoptikální shluky různě deformovaných postav 
v takřka boschovských konstelacích. Pevnou součást jeho 
pop-punk-trashové poetiky tvoří spletence lidských  
i mimozemských těl, zmutovaná zvířata, explicitní sexuální 
pozice a postapokalyptické výjevy, a to ať již se jedná  
o grafiky, linoryty, kresby či komiksové ilustrace. 

Ztráta víry, video objekt, 2018



Flash The Readies - DUNA, přebal vinylu, 30x30 cm, 2019

Uroboros, akryl na sololitu, 120x120 cm, 2011

Lobotomie, kresba, 80x50 cm, 2017



Dagmar Rýdlová

vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého 
v Olomouci - Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠ.  
Po studiu se věnovala návrhům divadelních scén a kostýmů 
pro divadlo Tramtárie v Olomouci, výtvarně se podílela  
na tvorbě učebnic vydavatelství Prodos. Pedagogickou 
praxi získala na SŠ ART ECON v Prostějově a od roku 2013 
působí na Střední škole designu a módy v Prostějově.  
Kromě pedagogické činnosti se věnuje vlastní malířské 
tvorbě, kterou bylo možné vidět na několika výstavách,  
např. na samostatné výstavě Co zbývá v Galerii W7 
v Olomouci, kolektivní výstavě Tvrdej Chleba v Muzeu 
Prostějova nebo výstavě Pole v Dole Michal v Ostravě. 
V současné době se zabývá designem porcelánu.

Co zbývá, olej na plátně, 100x90 cm, 2016



1000 pater, akryl a olej na plátně, 110x130 cm, 2017

Do tmy, olej na plátně, 130x100 cm, 2017

Spi!, olej na plátně, 100 x 100 cm, 2017



Jiří Sedlák

je absolvent ostravské Fakulty umění v Ateliéru kresby 
u doc. Josefa Daňka. V současné době se profiluje jako 
bytostný malíř, konstantně projevující zájem o téma krajiny  
a jejího sugestivního ztvárnění. V současnosti pracuje  
s novou narativní úrovní související s deformací původně 
přirozeného prostředí do přísně geometrických kompozic, 
ovlivněných perspektivou člověka obklopeného městskou 
architekturou.

Bez názvu, olej na pláně, 90x70 cm, 2019



Bez názvu, olej na pláně, 190x140 cm, 2019

Bez názvu, olej na pláně, 180x140 cm, 2019

Bez názvu, olej na pláně, 190x140 cm, 2019



Daniela Štefková

studovala na VUT Brno a Politecnico di Milano obory 
architektura a design. Věnuje se především návrhu interiérů 
a designu nábytku. Při návrhu klade důraz na vyjádření 
individuality zadavatele i daného prostoru, jeho praktičnost  
a flexibilitu pro budoucí využití.

Optika, Blansko



Rodinný dům, Kudlov

Rodinný dům, Prostějov

Rodinný dům, Prostějov

Rodinný dům, Kudlov



Jakub Vašíček

vystudoval Výtvarnou výchovu a Vizuální tvorbu  
na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně  
- učitelství pro střední školy. Studoval na Fakultě výtvarných 
umění v Ateliéru intermédia u Václava Stratila.  
Základem je pro něj autorský přístup. 
„Raději sám a vlastní, než technicky dokonalé, stažené 
z internetu.“ Tvoří v oblasti malby, fotografie,  
práce se dřevem, kovem či keramikou. 
„Jak říká klasik - KDO NETVOŘÍ, JE NETVOR.“ 

Zimní hry, záznam happeningové akce, akryl, plátno, 80x60 cm, 2014

Špatný den, kombinovaná technika, akryl, plátno, 2012



Věže, land art, 500x400x200 cm, 2007 Kde je víra, kombinovaná technika, akryl, plátno, 2019

A jiný Bedřich, suchá jehla, knižní ilustrace, 17x12 cm, 2010

Uvnitř, olej na plátně, 100x50 cm, 2012
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