
Galerie Českých center

a 

Soroptimist klub Praha 

si Vás dovolují pozvat  

na exkluzivní aukci čtyř uměleckých děl 

předních českých umělců

R.S.V.P. do 22.11.2017 na email: tajemnice@ktf.cuni.cz

Boris Jirků
 Vladimír Suchánek

Dana Kyndrová
Ivan Gruber

v úterý 28. 11. 2017 v 19 hodin 

Galerie Českých center, Rytířská 31, Praha 1

Host večera Tomáš Klus 



Akademický malíř a grafik Boris Jirků se  
narodil 10. dubna 1955 ve Zlíně.  Studoval 
na Střední umělecko průmyslové škole v Uher-
ském Hradišti a na Akademii výtvarných umění v 
Praze v ateliéru profesora Arnošta Paderlíka. 
Věnuje se volné kresbě, malbě, grafice, ilustraci, 
dřevěné a kovové plastice, výtvarným realizacím 
v architektuře.  Pedagogicky činný byl na Vysoké 
škole umělecko průmyslové v Praze, kde krátce 
působil i  jako rektor. Nyní vede výuku figurál-
ní kresby a malby na Fakultě designu a umění 
Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. 
Současně pedagogicky působí na Fakultě výtvar-
ných umění Akademie umění v Banské Bystrici. 
Uspořádal několik desítek výstav doma  
i v cizině a je zastoupen v řadě domácích  
i zahraničních galerií.

Boris Jirků: Vnitřní perspektiva
olej na plátně,  2017, 40 x 55 cm
vyvolávací cena 35 000 Kč



Akademický malíř  a grafik Vladimír Suchánek 
se narodil 12. února 1933 v Novém Městě nad 
Metují. Studoval na Pedagogické fakultě Karlovy 
univerzity a na Akademii výtvarných umění v Praze.  
V roce 1997 byl Vladimír Suchánek jmenován čle-
nem  Evropské akademie věd a umění se sídlem 
v Salcburku. V roce 2006 mu bylo uděleno stát-
ní vyznamenání – Medaile za zásluhy v oblasti 
umění. Za svou grafickou tvorbu získal celkem 29 
domácích a zahraničních cen.
Do roku 2017 uspořádal 169 samostatných výstav 
v České republice i v zahraničí. Svými pracemi 
je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, 
Albertina ve Vídni a v řadě veřejných a soukromých 
sbírek u nás i v zahraničí.

Vladimír Suchánek: Melancholická ulita VI. 
barevná litografie, 2011, 50 x 36 cm
vyvolávací cena 15 000 Kč



Akademický malíř Ivan Gruber (1929−2015) 
studoval na Akademii výtvarných umění v Praze 
u profesora Miloslava Holého. Po ukončení studia 
na sebe upozornil  krajinami, navazujícími na 
meziválečnou českou krajinomalbu. Charakte- 
ristické je pro něho navození expresivní atmos-
féry, prostorová hloubka, zvládnutá kompo-
zice, tlumená a současně vhodně akcentovaná 
barevnost.   
V šedesátých létech, v době uvolnění politického 
tlaku na uměleckou scénu, se Gruber stal čle-
nem tvůrčí skupiny Etapa. Gruberova tvorba v té 
době vyzrává, získává na osobitosti a působivosti. 
Jeho krajiny i figurální malba směřují k větší jed-
noduchosti a stylizaci. Ivan Gruber nesporně patří  
k výrazným malířským osobnostem českosloven-
ské poválečné malby.

Ivan Gruber: Lesní cesta
olej na plátně, nedatováno, 45 x 60 cm
vyvolávací cena 20 000 Kč



Dana Kyndrová je přední česká dokumentaristka 
zaměřená na černobílou humanistickou fotografii. 
Uspořádala řadu výstav doma i v zahraničí  
a vydala osm autorských publikací: Nepolepšitel-
ná víra v lepší budoucnost (1998), Per mu-
sicam aequo (1998), Žena mezi vdechnutím  
a vydechnutím (2002), Odchod sovětských vojsk  
z Československa (2003), Podkarpatská Rus (2007),  
Algerie-Togo (2009), společně se svoji matkou  
Libuší,  Rituály normalizace / Československo 70. - 
80. let (2011) a Rusové… jejich ikony a touhy (2015).

Získala řadu ocenění ve fotografických soutěžích:  
1995-1999 Czech Press Photo (celkem 7 cen), 1998 
- hlavní cena v národním kole Fujifilm Euro Press 
Photo Awards.V roce 2006 získala Grant hlavního 
města Prahy, v rámci kterého zachytila život 
pražských bezdomovců. 
Dana Kyndrová je autorkou monografie Miloně 
Novotného (2000), publikace 1945 Osvobození 
… 1968 Okupace / Sovětská vojska v Českosloven-
sku (2008) a Jan Palach 16.-25.1.1969 (2009).  
Za tuto kurátorskou činnost jí Asociace českých 
profesionálních fotografů v roce 2008 udělila titul 
„Osobnost české fotografie.

Dana Kyndrová: Podkarpatská Rus
fotografie, 38 x 25 cm, 1992
vyvolávací cena 5 000 Kč



ACORUS, z. ú. poskytuje osobám ohroženým 
domácím násilím komplexní odbornou pomoc 

směřující k překonání nepříznivé sociální  
situace a k začlenění do běžného života 

bez přítomnosti násilí.

V rámci večera mohou návštěvníci zakoupit 
další vystavená umělecká díla známých umělců 

a netradiční vánoční dárky z centra Acorus, 
který tento rok oslaví 20. výročí 

svého trvání.

Akce je pořádána za podpory Galerie KODL

Vstupné ve výši 100,- Kč je zároveň příspěvkem 
na provoz azylového domu pro ženy a matky 

s dětmi, které zažily domácí  násilí.

www.acorus.cz

www.galeriekodl.cz

MALBA  |  GRAFIKA  |  FOTOGRAFIE

Charitativní aukce uměleckých děl ve prospěch 
činnosti ACORUS, z.ú.

www.soroptimist-praha.cz


