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Fakulta výtvarných umění jako řádná fakulta zahájila svoji činnost 1. 1. 1993, avšak první studenti byli přijati již k 1. 9. 1992, kdy byl 
zřízen Ústav výtvarných umění v rámci Fakulty architektury. Zakladatelé FaVU sledovali od počátku její co nejširší rozpětí zahrnující tři 
základní okruhy: klasické výtvarné disciplíny sochařství, malířství a grafi ka, dále designérské obory (produktový, grafi cký a tělový design, 
papír a kniha) a konečně oblast nových médií. Design a nová média představovaly významné pojítko fakulty s technickou univerzitou.  |  
V průběhu minulých let se konsolidoval tým pedagogů a dnes působí na fakultě řada čelných představitelů české umělecké scény nejenom 
z Brna, Prahy a Bratislavy, ale i z jiných českých, moravských a slovenských lokalit. I toto je jeden z důvodů, proč mnoho uchazečů 
o výtvarné studium volí výhradně FaVU. Navíc je na fakultě několik ateliérů, které nemají na jiných uměleckých školách výtvarného 
zaměření v republice obdobu: papír a kniha, performance, tělový design.  |  Počátky činnosti fakulty byly provázeny řadou problémů. Na 
jedné straně stál nepochybný tvůrčí potenciál pedagogů, na straně druhé jejich určitá nezkušenost v řízení institucí tohoto typu. S jistým 
zjednodušením lze dnes s uspokojením konstatovat, že mladá fakulta přestála „dětské nemoci“ a že se vyprofi lovala ve svébytnou školu, 
která je v republikovém i mezinárodním kontextu všeobecně známa a respektována. Toto potvrzují i výsledky nezávislých mezinárodních 
hodnocení evropských uměleckých škol. Nejlepší absolventi mají už pevné místo v kontextu současného českého umění, jejich díla 
obohacují státní i soukromé sbírky, nejeden z nich převzal významné ocenění.  |  Jménem Vysokého učení technického v Brně, jehož 
nedílnou součástí Fakulta výtvarných umění je, přeji do dalších let všem pedagogům, administrativním pracovníkům, studentům a celému 
akademickému sboru fakulty hodně tvůrčích úspěchů na umělecké scéně.  |  prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, rektor VUT v Brně 

Slovo rektora
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Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně – po patnácti letech konečně na začátku  |  Fakulta výtvarných umění je 
mladá, což má výhody i nevýhody. S nadhledem patnácti let je zjevné, že letitá stabilita uměleckých akademií – dokonce i v éře modernismu 
– přestává být jednoznačnou výhodou v éře proměn. Mládí s sebou nese výhodu nezatíženosti tradicí, ale ve chvíli, kdy kvalita zakolísá 
a je možné se o tradici opřít, je v komplikovanější situaci. Do takové situace jsme se za těch patnáct let naštěstí nedostali.  |  FaVU je 
po patnácti letech existence konečně na začátku. V akademickém roce 2008-2009 absolvují první doktorandi, a tím se završí budování 
bakalářského, magisterského a doktorandského studia. To je zásluhou práce vykonané za všech předcházejících děkanů.  |  Existence 
fakulty a její fungování jsou samozřejmostí. Další rozvoj fakulty by se měl odehrávat v dimenzích překračujících hranice geografi cké 
i hranice výuky na uměleckých školách. Jsme součástí technické univerzity, na rozdíl od uměleckých fakult, vzniklých v rámci humanitních 
škol. Proto máme bezprostřední přístup k současným technologiím. Umění technologie využívalo vždy jako prostředek vyjádření, protože 
jeho cílem je celistvé, bezprostřední, sugestivní poznání, které nezná hranic. Umění je silné v tom, že syntetizuje a sděluje ve zkratkách. 
Vzniká způsobem, jaký nedokáží přesně popsat ani ti, kdo cesty vedoucí k němu vyučují, a dokonce ani ti, kdo po těchto cestách k umění 
směřují. Nemá vývoj ani měřitelnou stupnici a je v současném komplikovaném světě cestou, jak ho pochopit, přijmout, prožít.  |  doc. akad. 
soch. Michal Gabriel, děkan FaVU VUT v Brně

Slovo děkana
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Brněnské akademie v 18. století
ÚVOD – BRATRSTVO MALÍŘŮ A SOCHAŘŮ  |  Dne 18. října roku 1700 podepsali brněnští malíři a sochaři 14 článků vnitřního pořádku 
nově založeného Bratrstva sv. Lukáše. Tato organizace se svých charakterem a posláním podobala řemeslnému cechu. Jejím hlavním 
úkolem měla být ochrana městských umělců před nežádoucí konkurencí. Dále pak měla vypomáhat umělcům v případě životní nouze, 
včetně vypravení člena bratrstva na jeho poslední cestu, dohlížet na přijímání tovaryšů do mistrovských dílen a na průběh jejich vyučení. 
V neposlední řadě pak stanovovala podmínky vstupu nových členů do bratrstva. Umělci se snažili bezmála dvě desetiletí o uznání svého 
pořádku brněnským magistrátem, avšak bezvýsledně. Vnitřní rozepře uvnitř bratrstva, mezi početnější frakcí malířů a menšinovou frakcí 
sochařů, vyústily nakonec v rozpad této společné organizace. Od roku 1719 se pak obě skupiny pokoušely prosadit samostatně svá 
společenství s vlastním pořádkem. Pomyslné cesty malířů a sochařů se opět setkaly o patnáct let později v podobě společné myšlenky 
– zřízení umělecké akademie jako obrany proti nově prosazované císařské politice. Ta se snažila nabourat a uvolnit sevřený cechovní 
systém bránící volnému rozvoji řemesel a služeb, včetně uměleckých společenství s jejich ochrannými pořádky. Císařský liberální návrh 
(Project zu Verfassung eines Generalis in denen Königl. Böheimb. Landen, respectu deren Künstleren) ve vztahu k umělcům svou 
podstatou ohrožoval jejich vydobytý protekcionizmus, především kontrolu nad počtem a přijímáním nových členů.

„PRVNÍ NÁVRH AKADEMIE“  |  V Brně se k císařskému projektu na přeměnu městských společenství umělců jako první vyjádřili brněnští 
sochaři, kteří na začátku roku 1735 vypracovali návrh na vytvoření dvou velkých centrálních bratrstev v největších moravských městech 
– Brně a Olomouci. Tato dvojice „zemských bratrstev“ měla nahradila ostatní uskupení v menších městech a jejich působnost. Příslušnost 
jednotlivých měst a jejich umělců by tedy byla určena územně, po vzoru již existující krajské správy markrabství. Umělci by měli povinnost 
stát se členy některého ze dvou bratrstev. Podmínkou členství by bylo zaplacení vstupního poplatku a dále pak čtvrtletně přispívat na 
společný účet jedním zlatým. Z vybrané sumy by se zřídila a provozovala umělecká akademie, na které by se malíři a sochaři, stejně 
tak mistři, tovaryši a učedníci cvičili v kreslení póz a také architektury. Výuku kresby by měli kromě sochařů a malířů absolvovat také 
další umělci, kteří ji potřebují ke své profesi, neboť právě výuka této dovednosti, měla podle názoru sochařů napomoci k odstranění 
„fušerství“. Fušerstvím umělci většinou označovali činnost „umělců“ stojících mimo společenství, která svou nízkou kvalitou ohrožovala 
dobrou pověst členů bratrstva. Organizovaní umělci ve svých stížnostech adresovaných městské radě často využívali „fušerství“ jako 
odůvodnění zásahu proti těmto mimo bratrstvo působícím „umělcům“. < Dílna umělce, Johann Jakob Kleinschmidt, 1739
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Iniciativu sochařů lze podle dosavadního zjištění považovat za první snahu o založení umělecké akademie. Nejbližší zdroj inspirace 
bezpochyby představovala akademie ve Vídni. Již v roce 1692 vznikla z iniciativy malíře Petera Strudela pod císařovou patronací soukromá 
akademie (Academia von der Mallerey-, Bildhawer, Fortifi cation-, Prospectiv- und Architectur-Kunst). Po smrti svého zakladatele v roce 
1714 sice došlo k jejímu zániku, avšak v roce 1725 byla oživena. Mezi vídeňskou akademií a jejím navrhovaným moravským protějškem 
nalezneme ovšem podstatný rozdíl spočívající v důvodech jejich vzniku. S přihlédnutím k životním osudům Strudela lze dovodit, že svým 
o třicet let starším soukromým projektem sledoval dosažení fi nančního zisku. Naproti tomu pro moravské umělce představovala akademie 
v prvé řadě vhodný nástroj, jak si uchovat dohled nad počtem malířů a sochařů, přicházejícím především z ciziny, a teprve v řadě druhé 
zajistit také jejich patřičnou uměleckou úroveň. 

O tom, že sochaři navrhovaná instituce měla za cíl primárně kontrolní funkci, napovídá také skutečnost, že přihlášení se na akademii 
nemělo být pouze dobrovolné, s cílem dalšího zdokonalování umělce v jeho profesi, ale členství se naopak mělo stát obligatorním 
pro každého malíře a sochaře. Do budoucna by nikdo, kdo alespoň po dobu tří let nenavštěvoval uvažovanou akademii, neměl mít 
možnost v zemi „umělecky působit“. O snaze sochařů regulovat příliv zahraničních umělců prostřednictvím zřízené akademie svědčí 
i dualizmus v placení poplatků, nastavené jinak pro tuzemské a jinak pro cizí umělce. Zvýhodněni byli synové malířů a sochařů žijící nejen 
v královských městech, ale také na venkově. Ti měli platit jen pravidelný čtvrtletní příspěvek, avšak jejich výuka by probíhala bezplatně. 
Zahraniční tovaryši a osoby z odlišných profesí by pak museli za výuku každý měsíc uhradit určitý poplatek „na udržení“ akademie. 
Vyučující, kteří by své žáky směřovali v jejich uměleckém vzdělávání, měli být vybíráni z řad nejlepších malířů, sochařů a architektů 
markrabství. Odměna za jejich učitelskou činnost by jim byla vyplácena z vybraných fi nancí bratrstva. 

Sochaři jejich slovy „dobrý a spravedlivý“ návrh zakončili opatrnou kritikou jednotlivých bodů císařského projektu a navrhli jejich 
změny. Do svých řešení se snažili zakomponovat ochranářská ustanovení, která svou podstatou vycházela z dříve navrhovaných 
pořádků, a snažili se je rozumnými argumenty podpořit. Vadila jim především přílišná svoboda a uvolněnost, která by ve svém důsledku 
znamenala příchod a prosazení se nejhorších laciných „umělců a žebráků“. Kvalitní práce řádných a schopných umělců by nemohla být 
zaplacena, respektive by si téměř nenašla svého kupce, neboť ne každý šlechtic nebo vznešený duchovní je dostatečným znalcem. Jak 
z tohoto vyjádření vyplývá, umělci upřímně pochybovali o vkusu a schopnostech svých chlebodárců rozpoznat kvalitu umění. Sochaři 
k podpoře svých návrhů argumentovali tedy i „ochranou“ jejich v úvahu přicházejících potenciálních klientů před nevyhovující kvalitou 
práce „nedouků a babralů“ ničím neomezovaných v jejich působení. Stejně se postavili proti umělcům, které k jejich volnému působení 
opravňují různé dvorské osvobozující dekrety. Z jejich pohledu tyto listiny jednostranně zvýhodňují jejich držitele, jejichž schopnosti 
mohou být v mnoha případech více než podprůměrné.

Sochaři svůj materiál, který se mohl stát vhodným podkladem pro další diskusi a vyjednávání, předali brněnskému magistrátu, kde 
jeho cesta k vyšší instanci skončila. Teprve po napomenutí zemského hejtmana směřovaného vůči magistrátu, které mělo ovšem tříleté 
zpoždění, se daly věci opět do pohybu.. Před tím však, v lednu roku 1738, zaslali malíři magistrátu svůj projekt, o kterém bohužel 
nemáme bližší informace. Zápis ze zasedání městské rady pouze stručně uvádí, že od malířů obdrželi jakýsi projekt na vytvoření 
místa, kde se měli malíři v budoucnu vzdělávat. Z nejasných náznaků můžeme pouze nepřímo vyvozovat, že se mohlo jednat o projekt 
akademie, který zřejmě následně přiměl hejtmana k napomenutí brněnského magistrátu a který o rok později detailněji rozpracoval 
a znovu zaslal magistrátu jeden z městských malířů Johann Georg Etgens.

<

 Vlastní malířský ateliér, Jan Rudolf Špork, 1736  |  > Portrét malíře 
Johanna Georga Etgense, středoevropský malíř, 2. čtvrtina 18. století
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„DRUHÝ NÁVRH AKADEMIE JOHANNA GEORGA ETGENSE“  |  V pořadí druhý návrh akademie je obecně spojován s brněnským 
rodákem malířem Johannem Georgem Etgensem. Zda text vznikl pouze v redakci Etgense, nebo zda za jeho zrodem stojí bratrstvo, 
není z dostupných pramenů zcela jasné. Autor při koncipování projektu mohl vycházet z dřívějšího textu sochařů, ale mohl také přihlížet 
k fungování vídeňské akademie. V případě Etgense nelze vyloučit ani inspiraci z prostředí Accademia di San Luca v Římě, kde krátce 
pobýval. Pod návrhem sice najdeme podepsaného pouze Johanna Etgense, ovšem s dodatkem „představený“ vyjadřujícím jím tehdy 
zastávanou pozici představeného malířského Bratrstva sv. Lukáše. Lze tedy dovodit, že se na koncipování textu mohlo podílet více členů 
bratrstva a Etgens jej jen jako jeho zástupce předkládá. 

Na rozdíl od předchozího návrhu sochařů, kteří akademii do svého vyjádření k císařskému projektu pojali jen okrajově a její účel byl 
spojen spíše jen s obranou dosud platných ochranných výsad, představuje Etgensův projekt komplexní řešení fungování takové umělecké 
instituce, a to včetně fi nančního zajištění. Jím představený návrh akademie sice také vznikl v napjaté době, kdy se jednalo o zachování 
bratrstev chránících zájmy umělců, ale již se nejedná o prostředek k protekcionizmu. Akademie je zde představena jako instituce, škola, 
kde umělci mohou získat vzdělání, rozvinout své schopnosti a zdokonalit se. 

Řešení celé věci vychází sice v základních ohledech ze čtyři roky starého textu sochařů, avšak jinak jde o zcela nové pojetí. Stejně jako 
oni navrhuje Etgens zřízení malířské a sochařské akademie na Moravě, instituce, která by pomohla „zamezit působení fušerů a produkci 
nepotřebné a neužitečné práce“. Z textu vyplývá, že akademie neměla v žádném případě suplovat ustálený způsob „vyučení se“ malířem 
nebo sochařem v dílně mistra, ale měla se stát jakousi nadstavbou. Akademii měli navštěvovat nejen začínající umělci, kteří teprve do 
tajů profese pronikali, ale také již zkušení umělci, kteří se zde měli věnovat „napodobování“ stylu slavných malířů a sochařů. Podle 
Etgense, by se v oboru nikdy neobjevil žádný Tizian, Raphael, Carracci nebo „světově proslavený“ Petrus Paulus Rubens, kdyby tito 
velikáni pilně nenavštěvovali studium na výtvarné akademii (Studium Accademicum Pictorum). 

Malíři a sochaři měli mít při přijímání na akademii za povinnost předložit rodný list a osvědčení o řádném původu. Důležitou obligatorní 
podmínkou pro vstup pak tvořilo předvedení vytvořeného „zkušebního díla“, na jehož základě by měly být poznány schopnosti uchazeče. 
Kromě profesních umělců měli mít ke studiu přístup také znalci umění, kteří by zde dostali možnost seznámit se s kvalitní prací 
a rozeznávat ji od děl „fušerů“.

Na rozdíl od svých předchůdců si Etgens velmi dobře uvědomoval, že založení a provoz takové instituce si vyžádá velké investice. Jejich 
pokrytí pouze z prostředků umělců by mohlo znamenat značný problém, neboť jejich platební morálka, jak již dříve ukázalo několik 
případů v rámci bratrstva, nepatřila zrovna k nejlepším. Finanční stránka celé věci představovala překážku, kterou se Etgens rozhodl 
řešit velmi zajímavým a poněkud netradičním způsobem, a to vypracováním dvou variant fi nancování provozu akademie, z nichž druhou 
lze označit za „úspornou“.

Na začátku projektu se objevuje překvapivé sdělení, že se akademie má konat každý rok. Jak je patrné, návrh počítal s fungováním 
akademie pouze po omezenou dobu 110 dnů (nebo 100 dní v případě úspornější varianty), v období mezi svátkem patrona malířů sv. 
Lukáše a svátkem sv. Josefa (tj. mezi 18. říjnem a 19. březnem). Pro větší názornost a potvrzení uskutečnitelnosti celého projektu 
rozepisuje Etgens výši základních předpokládaných nákladů provozu, včetně způsobu jejich pokrytí. Poprvé si tedy můžeme udělat 
přibližnou představu, jak by mohla taková navrhovaná brněnská akademie vypadat a kolik by stála. Nejprve si představme „ideální 
stav“, tedy první, fi nancemi neomezenou, variantu. V tomto případě činily celkové náklady 257 zlatých a 36 krejcarů. Pro chod akademie 
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bylo potřeba zajistit nájem tří místností sloužících jako učebny, který tvořil bezmála polovinu všech nákladů. První místnost měla sloužit 
pro výuku základů kresby a kresby architektury, v druhé se měli umělci zdokonalovat v kresbě soch (neživých modelů) a v posledním 
prostoru by se věnovali kresbě živého modelu. Ten pak měl mít nárok na každodenní odměnu. Z těchto krátkých popisů si tak můžeme 
udělat představu, jak by vypadal systém výuky, který byl ostatně obvyklý i na ostatních evropských akademiích. Další položku činily 
náklady spojené se zajištěním osvětlení učeben, tedy na olej, knoty do lamp a svíčky. Jelikož akademie měla podle navrhovaného 
rozvrhu fungovat většinu času přes zimu, tak téměř pětina nákladů připadala na dřevo pro vytápění učeben. Podzimní a zimní měsíce 
určené jakožto období, v němž měla akademie fungovat, byly zvoleny nejspíše s ohledem na rozvrh uměleckých prací, které nemohly být 
realizovány v průběhu zimních měsíců. (Chladné měsíce jistě nenabízely ideální podmínky např. pro tvorbu fresek v kostele).

Za povšimnutí stojí, že Etgens do svých propočtů nezahrnul výdaje spojené s pořízením grafi ckých předloh, soch či odlitků, podle kterých 
se měli umělci učit kreslit. Pro každoroční zajištění fi nancí na chod akademie, tedy necelých 260 zlatých, Etgens počítal s tím, že tyto 
základní výdaje by se hradily z úroků získaných ze základního kapitálu 5000 zlatých. Shromážděná suma měla být složena u královského 
úřadu, aby nikdo nemohl pochybovat o zajištění trvalého a bezproblémového provozu umělecké školy. Každoročně připsaný čistý úrok, 
při Etgensem počítané úrokové sazbě 6 %, by tedy činil 300 zlatých, což by plně pokrylo předpokládané náklady. Mnohem větší problém 
ovšem byl jinde. Kde vzít tak vysokou částku pro základní kapitál? Navržené řešení spočívalo především v kombinaci jednorázových 
a pravidelných plateb. Určení okruhu jejich plátců Etgens stanovil pouze odhadem dolní hranice, neboť neměl k dispozici přesné údaje 
o počtu umělců na Moravě. 

Etgens navrhl rozdělit území Moravy na dvě části, v čele s Brnem a Olomoucí, tak jak se již dříve předpokládalo v návrhu sochařů. Podle 
odhadu Etgense mělo působit v každé části přinejmenším 60 malířů a sochařů. Na tomto místě je nutno uvést, že přestože Etgens hovoří 
o rozdělení Moravy a její umělecké základny na dvě části, jím uvedené údaje a výpočty se týkají pouze části s centrem v Brně, které 
jsou analogicky aplikovatelné i pro olomouckou část. Tuto skutečnost potvrzují na několika místech odkazy pouze na brněnské umělce 
(chápejme tím umělce z celé jižní části území). Rovněž výpočty operují pouze se šedesáti malíři a sochaři. Vytvořená nehomogenní 
šedesátičlenná skupina by se dále rozdělila na dvě kvalitativní třídy podle schopností umělců. Od tohoto rozdělení se pak odvíjela odlišná 
výše příspěvků. Do první třídy by bylo přijato 40 „lepších umělců“, z nichž každý by přispěl 30 zlatými. Společný přínos této umělecké 
elity by podle projektu činil překvapivě 1 240 zlatých. Rozdíl v počtech lze nejspíše vysvětlit tím, že sám Etgens, resp. jeho příspěvek, se 
do této skupiny připočetl dodatečně. Ve zbývající dvacítce umělců zařazených do druhé třídy by každý zaplatil 15 zlatých, tj. dohromady 
300 zlatých. 

Celková částka vybraná od šedesátky malířů a sochařů z obou tříd představovala 1 540 zlatých a měla se stát základem společného 
kapitálu. Aby se potřebné cílové částky 5 000 zlatých docílilo v co nejkratší době, měli malíři a sochaři každoročně složit ještě další 
příspěvek. Jeho výše se analogicky odvozovala nejen z příslušnosti k té které třídě, ale svou roli hrálo i další kritérium, založené na 
místě působení umělce. Zde se opět setkáváme s dříve prosazovaným odlišením domácích umělců od cizinců. Projekt vycházel z toho, že 
umělci usedlí v Brně mají oproti ostatním vyšší příjmy, a tudíž se mohou na fi nancování akademie podílet větším dílem. První třídu v Brně 
usedlých umělců tvořilo 10 umělců. Stejný počet městských malířů a sochařů tvořil druhou třídu. Zbývajících 40 umělců bez brněnského 
měšťanství bylo do dvou tříd rozděleno v poměru 3:1. Každoroční příspěvek všech šedesáti malířů a sochařů by tedy přinesl do rozpočtu 
130 zlatých. <

 Jan Balzer, Norbert Grund, Sochařův ateliér



15

Další jednorázový poplatek měla každá výkonnostní skupina uhradit společně, přičemž jeho výše byla opět odstupňovaná. Nejmenší 
výnos z tohoto poplatku, se kterým Etgens každoročně počítal, bylo 70 zlatých. 

Nakonec část nákladů měly pokrýt různé poplatky spojené se studiem na akademii. Obdobně jako v dříve navrhovaných pořádcích malířů 
a sochařů učedníci platili bratrstvu za své přijetí či vyučení, tak všichni studenti fi nančně hradili různé úkony na akademii. Tento zdroj měl 
podle Etgensových údajů přinést každoročně nejméně 30 zlatých. Samotná výuka měla být pro umělce, kteří se vyučili v některé z dílen 
fungujících ve výše vymezené oblasti spadající do územní působnosti akademie, zdarma. Toto ustanovení se ve své podstatě snažilo 
zachovat výhodu pro syny malířů a sochařů na úkor ostatních. Kdo by toto stanovené kritérium nesplňoval, což pochopitelně platilo pro 
cizince, musel za studium zaplatit 7 krejcarů týdně. 

Po sečtení všech takto získaných příjmů, včetně úroků, získala akademie souhrnnou částku 322 zlatých 24 krejcarů. Z této každoročně 
vybrané částky by se sice snadno pokryly veškeré provozní náklady, ale zůstatek ze shromážděné sumy by činil pouze necelých 65 
zlatých. Přidáváním této malé částky ke kapitálu 1 540 zlatých, ke kterému by se připisoval úrok, by si k naspoření cílové částky 5 000 
zlatých vyžádalo příliš mnoho času, během nějž by celý projekt akademie mohl padnout. Etgens proto stanovil, že se k základu musí 
každý rok přidat alespoň 200 zlatých, aby se požadovanou sumu podařilo získat v reálném čase 15-16 let a mohla být v Brně zřízena 
stálá akademie, jejíž plynulý provoz by se fi nancoval, jak již bylo řečeno, z úroků shromážděného základního kapitálu.

Pokud ovšem od vybrané částky, složitě poskládané z mnoha poplatků, odečteme Etgensem navrhovaných 200 zlatých, zůstane na 
provoz akademie suma pouhých 122 zlatých 24 krejcarů, tedy částka o více než polovinu menší než představovaly výše vyjádřené fi xní 
náklady. Proto se v projektu počítalo s návrhem druhé „omezené a úspornější varianty“ akademie, která by mohla existovat i s takto 
okleštěnými zdroji, přičemž by se stále dařilo vedle toho spořit na kapitál ve výši 5 000 zlatých. Úspor se mělo docílit jednak nájmem 
jen dvou místností (vzhledem k jejich ceně nejspíše kvalitativně horších), čímž se úměrně snížily i výdaje za osvětlení a vytápění, jednak 
zkrácením fungování akademie na sto dní. 

Avšak ani takto koncipovaný projekt, který se snažil ochranu místních umělců před „fušery“ či protežovanými umělci založit na 
prohlubování a zvyšování jejich kvality výukou a detailně stanovil možnosti jejího fi nancování zaručujícího životaschopnost a kontinuitu 
navrhované vzdělávací instituce, se bohužel nedočkal své realizace. Snahu představeného malířského bratrstva Johanna Georga Etgense 
pohřbil svým nezájmem brněnský magistrát. Za jeho nečinností, či spíše netečností, mohla stát i skutečnost, že malíři postupovali 
samostatně a sochaře ke své iniciativě vůbec nepřizvali. Méně početná skupina sochařů ovšem nemínila zůstat nečinná a již po několika 
letech od svého prvního návrhu přišla s novou variantou na vyřešení situace. 

„TŘETÍ NÁVRH AKADEMIE JOHANNA SCHAUBERGERA“  |  Přibližně ve stejné době, kdy Johann Georg Etgens pracoval na svém projektu, 
se brněnští sochaři opět sešli se zástupci magistrátu. Tato schůzka byla iniciována především apelem královského úřadu, který se začal 
dožadovat odpovědi na již zmíněný císařský návrh. Na schůzi byl tedy přečten pozapomenutý starý návrh sochařů. Během uplynulých tří 
let se sestava sochařů, kteří podepsali návrh, pozměnila, a tak se k návrhu měl vyjádřit také nový člen, Johann Schauberger.

V jeho připomínkách k „nerozhodujícímu návrhu“ (řečeno jeho slovy) se objevilo hned několik velice zajímavých postřehů. Na začátku 
si je nutné uvědomit, že Schaubergerovo podání pochází až z konce ledna roku 1739 a je tedy mladšího data než Etgensův projekt. 
Vzhledem k několika společným prvkům se můžeme oprávněně domnívat, že sochař návrh svého malířského kolegy znal a ve svém 
vyjádření k němu přihlížel. 
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V úvodu navrhuje, aby se také na Moravě zřídila akademie, přičemž se odvolává na existenci akademií v zahraničí, např. v Itálii, nebo ve 
Vídni, kde by se mohli pohromadě vzdělávat jak malíři, tak sochaři. Schauberger ovšem oproti předchozímu návrhu sochařů přišel s ideou 
založení hned dvou uměleckých akademií – v Brně a Olomouci, neboť se tak podle jeho názoru mnohem lépe rozloží provozní náklady. 
Podobně jako v původním sochařském projektu měli ke každé akademii přináležet umělci na základě krajského členění markrabství. 
Schauberger nově přišel s poněkud pateticky vyjádřenou myšlenkou, kterou se na první pohled nepokrytě podbízí úřadům, že malíři 
a sochaři příslušné akademie by se zdržovali pouze v královských městech, kde přítomná císařská a magistrátní moc může zavést 
malířské a sochařské stanovy ve „prospěch veřejnosti a slávu této země“. Tímto postojem se rozchází s Etgensovou představou, neboť 
ten se ve svém projektu o jakýchkoli vztazích akademie či umělců k magistrátu nezmiňuje a preferuje tak její autonomii. Provoz akademií 
měl být hrazen z příspěvků, vstupních poplatků, poplatků za vyučení v oboru a ze zvýšených poplatků vyměřených pro externí žáky, tedy 
ne výlučně malíře a sochaře, kteří by mohli školu také navštěvovat. Skončení studijní doby, jejíž délka by se fl exibilně přizpůsobovala 
schopnostem každého žáka, mělo být podmíněno předvedením osvojených znalostí, tedy vytvořením díla požadovaných kvalit. Na 
základě této nové organizace a kontroly umělců Schauberger věřil, možná až příliš bláhově, že „vysoké stavy“ (šlechta, církev), které 
do té doby dávaly přednost vydržování si vlastních umělců, se této praxe vzdají a podobně jako jejich protějšky v rakouských zemích, 
potažmo ve Vídni, začnou zaměstnávat absolventy akademie. Ta se měla stát vhodným nástrojem nejen pro odstranění tradičních 
nepřátel – „fušerů“, ale také těch umělců, kteří se živí malířstvím a sochařstvím bez patřičného vyučení, resp. odborného ofi ciálního 
osvědčení jejich schopností v oboru. Příslušníci obou takto vymezených skupin by stejně jako „řádní umělci“ museli navštěvovat akademii 
a získat tak posudek o odborné způsobilosti (atestaci). 

Na závěr svého textu se Schauberger snažil vypořádat s tolik neoblíbenými a problematickými osvobozujícími dekrety. Vyjadřuje své 
přesvědčení, že každý úspěšný absolvent akademie na základě získaného „neomezeného osvědčení“ nebude ke své práci potřebovat 
žádnou dvorskou svobodu nebo ochranný dekret. 

Z obsahu tohoto návrhu vyplývá, že navrhovaný systém dvou akademií měl suplovat existenci původně zamýšlených bratrstev. Přímý 
vliv a dozor umělců nad chodem instituce by reguloval, kdo a po kolika letech získá „atestaci“ a tedy svolení k provozování činnosti. 
Ve své podstatě se jednalo o staronovou snahu brněnských malířů a sochařů udržet si vliv a dohled nad počtem působících umělců, 
avšak tentokrát již v celozemském měřítku. Toto úsilí bylo pouze přeneseno do institucionální polohy – akademie, která si měla vydobýt 
prestižní postavení, jako tomu bylo v jiných zemích. Umělec, který by se nemohl prokázat absolvováním akademie, měl v očích svého 
potencionálního zaměstnavatele či zákazníka působit neodborně a jeho pozice by tak byla slabší než pozice „akademika“. 

Stejně jako v případě Etgensova projektu zůstala snaha sochařů reprezentovaná Schaubergerovým textem nenaplněna a skončila 
u úředníků brněnského magistrátu. 

„HAUSAKADEMIE ANDREASE SCHWEIGLA“  |  Poslední, kdo se pokusil v 18. století založit akademii, byl brněnský rodák Andreas 
Schweigl. Na úvod nelze nezmínit, že to byl již jeho otec, také sochař, kdo usiloval o vznik akademie v Brně, neboť jeho jméno najdeme 
mezi čtyřmi podpisy pod prvním neúspěšným návrhem akademie, reagujícím na císařský projekt. S myšlenkou brněnské akademie se 
mohl setkat i při kontaktu Johanna Georga Etgense, který bývá označován za jeho učitele kresby. Andreas Schweigl se po otcově smrti 
v roce 1761 ujal ve svých 26 letech vedení jeho dílny, avšak ambice mladého sochaře byly mnohem větší. Rok po svatbě s mladičkou 
šestnáctiletou dcerou brněnského zlatotepce Magdalenou zakoupil v roce 1765 dům v Jánské ulici, kde si zřídil nejen rozsáhlou 
sochařskou dílnu, ale také „uměleckou akademii“. Význam domu měl zdůrazňovat široký vlys s reliéfem vyřezaným ve dřevě s antickými 

<

 Sochař Andreas Schweigl, moravský malíř 2. poloviny 18. století  |  > dům 
sochaře Andrease Schweigla v Jánské ulici v Brně (č.p. 457, č.o. 19) před 
zbořením na počátku 20. století
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architektonickými, alegorickými a symbolickými motivy, který zdobil uliční fasádu po celé její délce. Na rozdíl od všech předchozích 
pokusů malířů a sochařů se Schweigl rozhodl realizovat celý projekt na vlastní pěst a ve vlastní režii. Schweigl sám prošel akademickým 
vzděláním ve Vídni u sochaře Jacoba Schletterera. Tam se mohl důvěrně seznámit s díly tehdejších největších mistrů. Svou akademickou 
zkušenost celý život oceňoval a akademické vzdělání považoval za jedinou správnou cestu pro uměleckou výchovu a sebezdokonalení 
mladých umělců. Jeho zájem o prostředí akademie potvrzuje i užívání odborné akademické terminologie francouzského a italského 
původu. Svou víru v akademické vzdělání Schweigl nakonec vyjádřil právě ustavením „domácí akademie“ (Hausakademie zur grösseren 
Aufnahme der Kunst für junge Maler, Bildhauer und Architekten). Jak je z již uvedeného patrno, Schweigl měl sám vzdělání a schopnosti 
pro vedení takové instituce a výuku mladých umělců. 

Jeho činnost neprobíhala pouze na poli čistě uměleckém, ale vedle toho byl velmi aktivní i v dalších souvisejících oblastech. Sbíral archivní 
materiály o významných umělcích minulosti i současnosti, sepsal učebnici kresby, a z jeho pera pochází první text o moravských dějinách 
umění, který kdy na Moravě vznikl. 

O samotném fungování Schweiglovy soukromé akademie, tj. způsobu fi nancování a výuky, nejsme bohužel blíže zpraveni, avšak jistě 
víme, že její činnost skončila nejpozději smrtí jejího zakladatele v roce 1812. Z jeho poslední vůle vyplývá, že dům, kde akademie sídlila, 
měl být prodán včetně vnitřního vybavení, o kterém jsme z pořízeného soupisu poměrně dobře informováni. Schweigl ve svém domě 
během svého života nashromáždil velké množství uměleckých předmětů, z nichž část byla určena pro výuku. Vedle obsáhlé sbírky obrazů 
s rozličnou tematikou, různých plastik, se v inventáři objevuje velké množství rytin a sbírka medailí. Za pozornost stojí také obsah 
knihovny, ve které se objevují tituly o perspektivě, o architektuře nebo klasické práce o kresbě, což jen potvrzuje Schweiglem kladený 
důraz na perfektní zvládnutí kresby.

Život akademie byl však až příliš těsně spjat se životem svého stvořitele, jeho smrt tudíž znamenala i její zánik. Omezený odkaz 
ovšem v moravské metropoli zůstal i po jejím skončení. Po jejím vzoru vzniklo ve městě několik soukromých škol kreslení pod vedením 
brněnských umělců, které působily ve středostavovském diletujícím prostředí po dobu první třetiny 19. století. 

ZÁVĚR  |  Pokusy brněnských sochařů a malířů založit ve městě uměleckou akademii se nepodařilo bohužel uskutečnit. I přes ideový 
posun od akademie jakožto nástroje ochrany a obrany výsad bratrstva k akademii jakožto instituci vychovávající a vzdělávající umělce 
zůstala jejich snaha nenaplněna. Projekty, které navrhovaly způsoby fungování, obsahující i podrobný rozpis ekonomického zajištění, 
zůstaly ke škodě všech jen na papíře a jedinou fungující uměleckou školou se stala domácí akademie Andrease Schweigla, která zanikla 
smrtí svého zakladatele. Na stálou uměleckou akademii si tak Brno muselo ještě počkat bezmála dalších dvě stě let.  |  Mgr. Filip 
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Historie fakulty
Se vznikem Československé republiky došlo k novému uspořádání politické, hospodářské a kulturní struktury země. Stát byl správně 
organizován zemským zřízením, a to zeměmi českou, moravskoslezskou, slovenskou a podkarpatskou. To bezpochyby znamenalo správní 
decentralizaci, kterou podpořilo i rozhodnutí prvního prezidenta Tomáše G. Masaryka zřídit v každé z těchto zemí sídlo hlavy státu: 
v Čechách Lány, na Moravě Židlochovice a na Slovensku Topolčianky. Jistě byla projevem tohoto decentralistického myšlení i skutečnost, 
že desáté výročí vzniku republiky bylo oslavováno jedinečnou Výstavou soudobé kultury v Brně, která jazykově i kulturně dávala prostor 
menšinám, zejména německé. Nicméně v období až do druhé světové války myšlenka zřízení výtvarné akademie na Moravě či dokonce 
v Brně nebyla aktuální. V roce 1924 byla v Brně, v sídle jednoho z nejstarších umělecko-průmyslových muzeí, založena škola uměleckých 
řemesel, středoškolské učiliště bez maturity, kterou po roce 1939 řídil její z Bratislavy přišedší ředitel Josef Vydra podobně jako před 
tím v Bratislavě po vzoru Bauhausu (dnes bývá tato škola označována jako „bratislavský Bauhaus“, podmínkou k přijetí byl výuční list). 
Po válce se pak znovu projevily snahy o zřízení akademie v Brně, ale pokusy ve čtyřicátých a šedesátých letech nevedly k úspěchu. 

Úmysl založit moravskou akademii výtvarného umění ožil s neobyčejnou intenzitou po roce 1989, jistě také jako reakce na tuhou 
centralizační politiku lidově demokratického režimu padesátých až osmdesátých let, která se projevila jak v politickém, tak kulturním životě, 
ale také na absolutní izolaci od západního světa a jeho kultury (což znamenalo naprostou nemožnost studia na západních akademiích). 
Proto našla tato snaha významnou podporu nejen u výtvarníků a výtvarných teoretiků, ale i u představitelů jiných uměleckých oborů. 
Jistě sehrálo svou roli i to, že umělecko-historický ústav brněnské univerzity si pod vedením nestraníka prof. Alberta Kutala s nestraníkem 
prof. Václavem Richtrem a nestraníkem doc. Antonínem Frielem uchoval nezávislost a učitelé i žáci ústavu se aktivně účastnili veřejného 
kulturního života města (přednášky o směrech výtvarného umění 20. století pořádané v Domě umění se staly předmětem ostré kritiky 
a protestu tehdejšího ministra kultury Kahudy. Byly nicméně opakovány nejen v Brně, ale i v Olomouci a Ostravě). Také činnost Domu 
umění moudře organizována básníkem Adolfem Kroupou umožnila nezávislý program, jaký se jinde nepodařilo realizovat. Možnost 
prezentace tu našly brněnské tvůrčí skupiny (významná byla výstava Konfrontace – iniciovaná prof. Kutalem a prof. Zhořem). Celostátní 
výstavy mladých, výstavy zakladatelů českého moderního umění i některé zahraniční expozice (jako třeba mexického umění) ukazovaly 
často umění, které by jinde v republice bylo cenzurováno. Prezentováno nebylo jen umění výtvarné, ale i poezie a literatura, například 
kletbou stíhaný František Halas. V Brně si však vybojovaly nezávislost i jiné instituce: Univerzitní knihovna prezentovala díky jejímu 
pracovníkovi Zouharovi a skladatelovu žáku Janu Novákovi díla Bohuslava Martinů, v Městském muzeu byla 1957 zásluhou jeho ředitelky 
Cecilie Hálové-Jahodové na výstavě Jiřího Mahena prezentována velká sbírka obrazů Josefa Šímy.

<
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Myšlenka založit výtvarnou akademii našla pochopení i u tehdejšího primátora, architekta Václava Mencla, jakož i u poradního sboru 
magistrátu. Rozhodující iniciativa vzešla nakonec z obnoveného sdružení Q (toto sdružení vzniklo v roce 1968 spojením brněnských 
tvůrčích skupin po okupaci „bratrskými armádami“ na podnět Igora Zhoře jako jakési „obranné sdružení“). V této situaci sehrál 
významnou roli děkan Fakulty architektury v Brně, profesor architekt Ivan Ruller. Na této fakultě existoval Ústav kreslení a modelování 
(činní tu byli Vincenc Makovský a Miloš Axman). Profesor Ruller v roce 1990 povolal k vedení tohoto ústavu z Prahy sochaře profesora 
Vladimíra Preclíka, svého dlouholetého přítele a partnera při mnohých společných realizacích.

V akademickém roce 1992-1993 se pak na přejmenovaném ústavu výtvarných umění Fakulty architektury zapsali první studenti. Prvního 
ledna 1993 pak byla rozhodnutím rektora VUT v Brně, prof. Emanuela Ondráčka, po předchozím usnesení Akademického senátu VUT 
a rozhodnutí Akreditační komise vlády České republiky zřízena Fakulta výtvarných umění VUT v Brně. Jejím prvním děkanem byl zvolen 
prof. Vladimír Preclík.

S úsilím o založení moravské výtvarné akademie v Brně souvisely i úvahy o jejím začlenění do systému brněnských vysokých škol. 
Samostatná existence jako akademie výtvarných umění v Brně v těchto letech vzhledem k hospodářské situaci země prakticky 
nepřicházela v úvahu. Možné bylo začlenění do tří brněnských vysokých škol: do Masarykovy univerzity, Janáčkovy akademie 
múzických umění nebo do Vysokého učení technického. Realizované zapojení plánované školy jako fakulty do technické univerzity 
má svůj pochopitelný předstupeň v přeměně Ústavu výtvarných umění Fakulty architektury VUT v samostatnou Fakultu výtvarných 
umění. Architektura ostatně byla v celém svém dějinném vývoji úzce spjata s výtvarným uměním, od svých počátků až do posledních 
pokusů o vytvoření jednotného slohu v kubismu i funkcionalismu ve 20. století mnohem úžeji než potom, nicméně oba obory jsou 
si i nadále velice blízké. V Ústavu kreslení stavitelského oboru a pak oboru architektury a pozemního stavitelství v Brně působili 
v minulosti významní výtvarníci: Hanuš Schwaiger, Felix Jenewein, Josef Šíma, Jaroslav Král, Vincenc Makovský. To bylo pro kulturní 
atmosféru Brna v 1. polovině 20. století neobyčejně významné. Ve 20. letech 20. století bylo v Brně zejména v architektuře dosaženo 
mimořádných výsledků. Vrcholným počinem nejen v architektuře, ale i pro oblast kultury a umění, byla v roce 1928 výstava soudobé 
kultury uspořádaná k 10. výročí vzniku Československé republiky. Na vzestupu a významu kulturní úrovně Brna se podílely vysoké školy, 
Masarykova univerzita, Vysoká škola zvěrolékařská, Vysoká škola zemědělská, Česká a Německá technika. Velký význam v evropských 
souvislostech měla škola pro ženská povolání „Vesna“.

Se založením nové fakulty bylo nutné formovat její poslání, koncepci, program i zastoupení jednotlivých výtvarných oborů také 
v souvislosti se školami podobného zaměření jak v Brně, na Moravě, tak i v celostátním rámci, ale zároveň také v odlišnosti od nich. Už 
vstupní dokumenty se odvolávají především na výtvarnou tradici meziválečného Brna a tradici Bauhausu. Zmínili jsme se o tom, co pro 
výtvarnou tradici Brna znamenala generace funkcionalistických architektů, vysoké školy, v Brně žijící umělci nejen výtvarného zaměření, 
ale i univerzitní profesoři, jako například žák významného představitele „vídeňské školy“ Maxe Dvořáka, historik umění Eugen Dostál, 
muzikologové Vladimír Helfert, Jan Racek, klasický fi lolog Ferdinand Stiebitz, lingvista Roman Jacobson a mnozí další. Významnou roli 
v této souvislosti hrály výtvarné spolky, jejich členové, časopisy, které vydávali, a výstavy, které pořádali. (Klub výtvarných umělců Aleš, 
jehož členy byli např. Eugen Dostál, Jaroslav Král, Josef Šíma, skupina výtvarných umělců – Jaroslav Král, Eduard Milén, Josef Šíma, 
František Foltýn, Josef Kubíček, architekt Emil Králík, architekt František Lydie Gahura, později Antonín a Linka Procházkovi, Emil Filla 
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a architekt Bohuslav Fuchs.) K nim patří i aktivity architekta Františka Kalivody, jeho časopis Telehor, jehož jediné číslo bylo věnováno 
Lászlo Moholy-Nagymu. Kalivodův kontakt s Moholy-Nagym ukazuje na jisté vztahy k Bauhausu. V této souvislosti je možné uvést také 
brněnskou vilu Tugendhat, kterou navrhl a realizoval v roce 1928 architekt Mies van der Rohe, jeden z pozdějších rektorů Bauhausu. 
Ostatně není bez zajímavosti, že roku 1939 se ředitelem brněnské školy uměleckých řemesel stal Josef Vydra, zastánce bauhasovských 
zásad. Součástí této tradice, na niž chtěli brněnští navazovat, se stala i situace brněnské kultury 50. a 60. let, kdy byla v Brně zachována 
poměrná nezávislost na ofi ciálním dogmatickém dirigismu.

Fakulta výtvarných umění akreditovala program Výtvarné umění zahrnující šest studijních oborů: sochařství, malířství, kresba a grafi ka, 
design vizuálních komunikací, proces–koncept–akce a videoart. Ateliéry, které těmto oborům odpovídaly, byly vedeny převážně 
brněnskými umělci, až na děkana a vedoucího ateliéru sochařství Vladimíra Preclíka a vedoucího ateliéru videoart Radka Pilaře. 
První učitelský sbor, k němuž se přidali pouze pro startující roční úvazek docenti Miroslav Štolfa, Dalibor Chatrný a Jan Rajlich st., byl 
obsazen převážně Preclíkovými generačními druhy, umělci střední a mladší generace obsadili asistentská místa. Tato generační skladba 
pedagogického sboru vedla brzy ke kritice mladých pedagogů. Vedle už jmenovaných ateliérů byla zřízena katedra teorií a dějin umění 
z přesvědčení, že současný umělec musí být orientován v teorii a dějinách umění, jakož i v problematice příbuzných umění a kultury 
obecně. Vedoucím této katedry se stal Igor Zhoř. Její zavedení i rozvoj patřil právě k jeho koncepci FaVU. Skladba akreditovaných oborů 
a ateliérů se brzy ustálila do podoby, která v podstatě odpovídá dnešnímu stavu. V rámci akreditace byly některým ateliérům změněny 
názvy. Během času se měnili i vedoucí ateliérů. Vedení ateliéru fi gurativního malířství převzal po z emigrace se navrátivším Radoslavu 
Kutrovi profesor Jiří Načeradský, vedení ateliéru grafi ky převzal po Ivanu Křížovi James Janíček. Řízení ateliéru video-multimédia-
performance převzal v roce 1993 po předčasné smrti Radka Pilaře doc. Tomáš Ruller, ateliér konceptuálních tendencí slovenský umělec 
Peter Rónai. Ateliér grafi ckého designu vedl Pavel Luffer. V akademickém roce 1994-1995 byl zřízen ateliér průmyslového designu, 
jehož vedení bylo svěřenu Zdeňku Zdařilovi.

Druhým děkanem fakulty se stal profesor Igor Zhoř. Tento významný pedagog se od padesátých let aktivně a iniciativně účastnil 
výtvarného života v Brně, byl autorem řady publikací o výtvarném umění a o výchově umění, o výstavách na toto téma (projekt cyklu 
didaktických výstav „Škola umění“, který koncipoval společně s Petrem Spielmannem a Pavlem Navrátilem a jehož první výstava byla 
pod názvem „Výmluvnost kresby“ realizována v Brně, Ostravě a Liberci, byl odměněn státním vyznamenáním), byl teoretikem tvůrčí 
skupiny „Profi l 58“, spoluorganizátorem výstavy „Konfrontace brněnských tvůrčích skupin“ a iniciátorem sdruženi Q na podzim roku 
1968. Přirozeně nechyběl ani při zakládání FaVU. Jeho mentalitě odpovídalo, že po té, co byl zvolen děkanem a snažil se formulovat 
koncepci této školy v roce 1997, vypracoval anketu, se kterou se obrátil nejen na pedagogy, ale i na dvě desítky renomovaných umělců, 
aby získal podklady pro své řešení. V odpovědích byla uznána oprávněnost existence fakulty i jejího umístění do Brna, přednost byla 
dána spíše menší škole se zdvojenými specifi ckými ateliéry vedenými významnými uměleckými osobnostmi. Názory se různily v tom, jestli 
se má škola zaměřit spíše na volné discipliny či na design. Jedni navrhovali vyloučit design, jiní jeho upřednostnění. Historik umění Igor 
Zhoř kladl důraz na humanitní vzdělání budoucích výtvarníků a navrhoval užší spolupráci s Masarykovou univerzitou. Samostatnost školy 
považoval v dané situaci za nereálnou. Uskutečnit tuto koncepci se Zhořovi nepodařilo, náhlá smrt na podzim roku 1997 přerušila jeho 
činnost nejen na FaVU. Počátkem roku 1998 byl zvolen děkanem docent Tomáš Ruller, vyškolený sochař a mezinárodně činný performer. 
Ten svou osobitou koncepci zakotvil v nerealizovaných představách Igora Zhoře.
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Proti názorům prof. Preclíka, jenž preferoval klasické umělecké obory a obory designérské považoval více méně za „nutné zlo“ a ateliéry 
tzv. „nových médií“ hodlal vyvázat ze svazku fakulty, se Igor Zhoř snažil vyhovět požadavkům VUT, které v těchto oborech naopak 
vidělo možnost součinnosti s ostatními technickými fakultami VUT a obsahové souvislosti s nimi, a propagoval jejich existenci v rámci 
FaVU v souladu s akreditací. Zhoř rovněž rozšířil výuku teorií a dějin umění a inicioval rozdělení diplomových prací na složku teoretickou 
a praktickou.

V roce 1998 byl tedy po předčasném náhlém úmrtí děkana profesora Zhoře zvolen děkanem doc. Tomáš Ruller. Ten podstatně rozšířil 
nabídku specializací tím, že při zachování počtu oborů zdvojil ateliéry. V oboru malířství a sochařství působily vedle sebe ateliéry 
s fi gurativním a nefi gurativním zaměřením, ke grafi ce přibyl samostatný ateliér kresby, k ateliéru grafi ckého designu přibyl ateliér Papír 
a kniha (už za Zhoře byl navržen jako kabinet), obor průmyslového designu teď měl ateliér produktového designu a ateliér tělového 
designu, do oboru konceptuálních tendencí byly zahrnuty ateliéry intermédií a environmentu, v oboru video-multimédia-performance se 
jednotlivé složky osamostatnily jako ateliéry. Mimo to byly ustaveny kabinety (barvy a světla, modelování, grafi ka, fotografi e atd.), které 
měly za úkol výuku pro všechny studenty fakulty bez ohledu na jejich příslušnost k jednotlivým ateliérům. Organizačně byly po vzoru 
ostatních fakult VUT ateliéry sdruženy do tří ústavů, které měly vyvážit obory klasické, design a nová média.

K zajištění této výrazné reformy byla povolána řada nových pedagogů z Prahy doc. akad. soch. Michal Gabriel, kostýmní výtvarnice doc. 
Jana Preková, akad. mal. Lucie Svobodová, akad. mal. Margita Titlová Ylovsky, z Ostravska pak akad. mal. Martin Mainer, akad. mal. 
Vladimír Merta, z Olomouce doc. Mgr. Vladimír Havlík, doc. akad. mal. Ondřej Michálek a prom. ped. Václav Stratil, z Hranic akad. soch. 
Jan Ambrůz. Patřili k nim i zahraniční umělci Keiko Sei z Japonska a Barbara Benish z USA. Tato reforma a její personální zajištění 
znamenaly výrazné zvýšení prestiže této mladé školy i v zahraničních souvislostech a vymanila školu z nebezpečí regionalismu či 
dokonce provincionalismu. Společně s praktickým rozšířením školy a její nabídky nicméně vyžadovala podstatné zvýšení fi nančních 
prostředků. Celá reforma však probíhala v době celostátního krácení fi nančních dotací. Navýšení příspěvku VUT k zajištění takového 
programu bylo z pozice vedení VUT nereálné. Vznikly tak rozpory mezi vedením VUT a vedením FaVU. Obě strany dokonce uvažovaly 
o samostatné existenci školy, případně o jejím spojení s jinými brněnskými vysokými školami – jako JAMU či Masarykova univerzita. V létě 
došlo sice mezi rektorem VUT a děkanem FaVU k uzavření dohody, ale ke skutečnému zlepšení vztahů to nevedlo. Koncem roku 1999 
proběhlo evaluační řízení. V řadě posudků byla jednoznačně zdůrazněna smysluplnost existence fakulty v rámci technické univerzity, 
zejména v možnostech spolupráce, prestiže a mezinárodního začlenění, a to i při zachování její oborové samostatnosti a možná 
i výlučnosti. Tak prof. Miloš Šejn vidí v „propojení FaVU jako jedné z fakult VUT možnost spolupráce s dalšími fakultami této univerzity 
rozvoj takových technologií, jež na ostatních školách výlučně výtvarného směru budou sotva kdy možné. S touto orientací do budoucna 
souvisí i výzkumný záměr FaVU, jenž hovoří sám za sebe o možnostech plnohodnotného a svébytného způsobu začlenění FaVU mezi 
evropské umělecké školy. Pozice této školy v tomto kontextu by mohla být jedinečná právě tehdy, využije-li zdánlivých omezení jako své 
výhody.“ Podobně se ve svém evaluačním příspěvku vyjadřují doc. Stanislav Zippe, PhDr. Ludvík Hlaváček, prof. Pavel Büchler. Obecná 
situace v republice byla pro možnost existence FaVU jako samostatné „akademie“ nepříhodná, poskytnout FaVU přístřeší odmítly v této 
situaci jak Masarykova univerzita, tak JAMU.

V roce 2000 skončilo děkanské období doc. Tomáše Rullera. Jeho nástupcem byl zvolen prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc., historik umění se 
speciálním zaměřením na dějiny architektury. V tomto oboru je znám jako autor významných publikací, zejména objevné monografi e 
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Jana Blažeje Santiniho a řady publikací o architektuře Brna: Brno secesní, Ve znamení Moderny, Slavné brněnské vily (spolu s jinými 
autory) a dalších. Od roku 1989 byl profesorem dějin architektury na Fakultě architektury VUT, od roku 1992 dodnes přednáší tento obor 
(nejprve externě, pak jako interní pedagog) i na FaVU. Děkanu Sedlákovi připadl ne právě snadný úkol stabilizovat situaci uvnitř fakulty 
a normalizovat její vztah k vedení VUT. Do jeho funkčního období spadalo i 10. výročí existence fakulty. To bylo veřejnosti prezentováno 
výstavou v Domě umění města Brna, jež byla reprizována v Praze. Školu na výstavě představily výhradně práce jejích studentů 
a absolventů. Výstavu doprovázel obsáhlý katalog, který podával retrospektivní obraz dějin fakulty, vývoj personálního obsazení 
a představoval jednotlivé ateliéry, které se v této době staly hlavními nositeli organizačně i v tvůrčím smyslu působnosti fakulty.

V závěru roku 2003 byl po uplynutí funkčního období prof. Jana Sedláka zvolen děkanem FaVU pisatel tohoto textu. Ke kandidatuře 
do této funkce jsem byl jako „outsider“ (muzejník, který od roku 1969 do roku 1997 působil v SRN, naposledy jako ředitel muzea 
v Bochumi) vyzván několika pedagogy FaVU i řadou přátel, kteří zastávali akademické funkce v brněnských vysokých školách. Učil jsem 
sice několik let na Fachhochschule pro design v Dortmundu a vedl muzejní seminář pro institut dějin umění bochumské univerzity, ale to 
pouze jako externista. Očekávalo se ode mne, že rozšířím a prohloubím kontakty se zahraničními institucemi, což se částečně podařilo 
navázáním styků s výtvarnou školou v Münsteru a Univerzitou Joh. Gutenberga v Mainzu. V době mého působení kromě toho dva 
ateliéry uspořádaly významné výstavy v SRN, ateliér Performance prof. Rullera společně s ateliérem fotografi e prof. Špačka Univerzity 
v Mainzu po výstavě v Domě umění v Brně také v Mainzu, ateliér Papír a kniha doc. dr. J. H. Kocmana na festivalu v Bergisch-Gladbachu. 
Prohloubila se spolupráce s evropským sdružením vysokých uměleckých škol ELIA, jehož jsme členem, v roce 2006 jsem se zúčastnil 
spolu s proděkanem pro studijní záležitosti Richardem Fajnorem výročního zasedání v belgickém Gentu. ELIA na základě rozhovorů 
s Mgr. Richardem Fajnorem provedla na naši žádost v roce 2007 evropskou evaluaci fakulty, což je významný počin pro evropskou 
prestiž školy. V době mého funkčního období byla v budově školy na Údolní zřízena školní galerie, které byla otevřena výstavou prof. dr. 
h. c. Woody Vašulky, významného česko-amerického představitele video-artu, v souvislosti s udělením čestného doktorátu VUT. Posíleny 
byly kontakty s hudební fakultou JAMU. Spolupráce s brněnskými kulturními institucemi (Dům umění, Moravská galerie, Muzeum města 
Brna, Městská divadla atd.) umožnila fakultě účinně se představit veřejnosti formou výstav, akcí a přednášek. V různých anketách 
ve sdělovacích prostředcích byla fakulta označována za jednu z nejoblíbenějších a nejžádanějších výtvarných vysokých škol. Fakulta 
iniciovala projekt, který se měl společně s Fakultou chemickou a Fakultou informačních technologií, Technickým muzeem a Moravskou 
galerií formou výzkumného střediska zabývat záchranou a ochranou kulturního dědictví 20. století. V soutěži ministerstva školství byl 
projekt umístěn na 17. místě, což však neumožnilo jeho realizaci. Tento projekt nicméně naznačil možnosti odborné spolupráce zejména 
mezi fakultami VUT.

Důležitou událostí pro FaVU byla akreditace doktorského programu studia v oblasti výtvarného umění s názvem Umění ve veřejném 
prostoru a umělecký provoz. Tento program byl vypracován ve spolupráci s podnikatelskou fakultou VUT, která se účastní jeho 
realizace. 

V létech mé děkanské funkce byla rovněž vypsána architektonická soutěž pro přestavbu budov VUT na křižovatce ulic Údolní a Úvoz, 
kam měly být umístěny fakulty architektury a výtvarných umění. Soutěž s mezinárodní účastí měla vysokou úroveň. Vedení VUT se však 
rozhodlo tento projekt neuskutečnit. <

<

 Tomáš Ruller  |  < Jan Sedlák  |  

<

 Petr Spielmann
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Po skončení mého funkčního období byl v roce 2007 zvolen děkanem doc. akad. soch. Michal Gabriel, vedoucí ateliéru fi gurativního 
sochařství. Těžištěm jeho programu je prohloubení kontaktů s veřejností, pro kterou jsou například organizovány kurzy v oborech 
zastoupených na škole, veřejné výstavy a přednášky. Na fakultě vzniká 3D studio, které má rozšířit tvůrčí možnosti nejen sochařské 
tvorby, ale může sloužit i mimofakultním zájemcům. Spolupráce s hudební fakultou JAMU vyústila v projekt společné výuky a úzké 
odborné spolupráce.

Vedení VUT vypsalo další architektonickou soutěž, tentokrát na novostavbu na tzv. Akademickém náměstí – poblíž Právnické 
fakulty MU. FaVU pro tuto soutěž vypracovala podklady. Fakulta se snaží zlepšit svou fi nanční situaci (v porovnání s fi nancováním 
pražské Akademie, Umělecko-průmyslové školy, Janáčkovy akademie je neúměrně podfi nancovaná) nejen snahou změnit 
systém fi nancování ministerstva, ale hledá i další fi nanční zdroje jak v národních, tak v mezinárodních, zejména evropských 
kontextech. Existence fakulty v rámci technické univerzity a její specifi cký program, který pokrývá od klasických disciplin 
výtvarného umění přes umělecký design po nová média až k teoretickému zázemí všechny oblasti současné výtvarné 
tvorby, to jsou aspekty, které po odborné stránce dávají výuce a výchově výtvarníků předpoklady obstát v rámci evropských 
a světových tendencí.  |  doc. PhDr. Petr Spielmann, dr. h. c. (Na podkladě textu Jana Sedláka „K jubileu Fakulty výtvarných umění 
Vysokého učení technického v Brně“ v katalogu FaVU 1993-2003.)

<

 Michal Gabriel
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Ateliéry FaVU VUT v Brně
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Dušan Váňa, Voyer, 2008, aktivní objekt, polyester, RC sada, drát, plech, 1:1
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Sochařství chápu jako formu sdělování s ohledem na velký časový přesah, jako zprávu do budoucnosti. V klasické podobě je spojeno s materiálem. 
Zpráva je zapsána tvarem a nosičem je materiál. Tvůrčí čin se odehraje v relativně krátké době ve srovnání s dobou, po kterou je sdělován. 
Právě pro tento přesah je podle mého názoru nutné se opírat o obecnější formy čitelné i v delším časovém přesahu. To jsou především takové 
formy, které vycházejí z rozměrů a tvarů lidského těla. Svobodná práce s tvarem a materiálem je právě možnostmi materiálu velmi limitována. 
Protože ale prožíváme dobu, ve které nám nejmodernější technologie umožňují pracovat jen s čistým tvarem zbaveným vazby na materiál, chtěl 
bych rozvinout sochařství právě tímto směrem. Akademická půda naší školy je zatím tím nejideálnějším prostorem, ve kterém takový tvůrčí 
výzkum může probíhat. Protože šíře možností díky nezávislosti na materiálu je nedohledná a je možné se v ní snadno ztratit a stát se zcela 
nesrozumitelným, vedu tyto první kroky právě přes ten nejtradičnější pohled na sochařství, a to přes fi guru.  |  M. G.

Ateliér sochařství 1
Vedoucí ateliéru doc. akad. soch. Michal Gabriel, asistent Mgr. Tomáš Medek, http://afs.ffa.vutbr.cz
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>< Ondřej Staněk, Art collection, 2006, polyester, dřevo, 120 x 100 x 
100 cm  |  > Viktor Paluš, Zátišie, 2007, polyester, 27 x 44 x 35 cm  |  
« Magdaléna Váňová, Polštář – zátiší na téma autoportrét, 2008, 
polyester, 22 x 65 x 51 cm  |  < Tomáš Košťál, Růženka, 2005, poly-
ester, 20 x 46 x 20 cm  |  >> Dušan Homoliak, Thriller (zlaté prasátko), 
2008, patinovaná sádra, MDF, 45 x 65 cm  |  > Pavla Klusová, Jacquard, 
2007, polyesterová pryskyřice, překližka, textilní materiál, molitan, 
broušené kameny Swarovski, pozlacený kov, 55 x 130 x 90 cm  |  > «

 
Jana Smělíková, Náhrobek králíkovi, jenž padl za oběť mlsným hubám, 
2006, mramor, 15 x 25 x 25 cm
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SEZNAM STUDENTŮ 2007/08  |  Petr Bulava  |  David Fišer  |  Helena Hladilová  
|  Dušan Homoliak  |  Natalie Chalcarzová  |  Jaroslav Juřica  |  Pavla Klusová  |  
Tomáš Košťál  |  Lucie Kozelská  |  Adam Krhánek  |  Viktor Paluš  |  Martin Pertl  
|  Kateřina Pěkná  |  Veronika Psotková  |  Monika Rudolfová  |  Ondřej Staněk
Martina Šedová  |  Michal Šmeral  |  Dušan Váňa  |  Magdaléna Váňová
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doc. akad. soch. MICHAL GABRIEL (www.michal.gabriel.cz) *1960 
v Praze  |  1978-82 Střední uměleckoprůmyslová škola Praha; 1980-87 
Akademie výtvarných umění, Praha – obor sochařství; 1987 zakládající 
člen výtvarné skupiny Tvrdohlaví; 1995 Cena Jindřicha Chalupeckého; 
1998 vedoucí Ateliéru sochařství na FaVU VUT v Brně; 2001 habilitován 
docentem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze; 2007 zvolen 
děkanem FaVU VUT v Brně  |  ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH Národní 
galerie v Praze, Alšova Jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou; 
Muzeum umění, Olomouc; Galerie moderního umění, Hradec Králové 
a soukromé sbírky doma i v zahraničí  |  SAMOSTATNÉ VÝSTAVY (výběr) 
1988 Sochařská tvorba, Galerie Na bidýlku, Brno, kurátor Karel Tutsch; 
1991 Věty v prostoru, Galerie Pi-Pi-Art, Praha, kurátor Milena Slavická; 
1992 Sochy, Galerie MXM, Praha; 1994 Michal Gabriel – sochy, Martin 
Mainer – obrazy, Pavilon Alter botanischen Garten, Mnichov, Německo, 
kurátor Inge Lindemann; 1995 Sochy, Galerie hl. m. Prahy Staroměstská 
radnice, Praha, kurátor Olga Malá; 1998 Sochy, animace (spolupráce 
Josef Švanda), Galerie Caesar, Olomouc, kurátor Miroslav Schubert; 
2000 Se světlem, Galerie Malá Špálovka, Praha, kurátor Jaroslav 
Krbůšek; 2003/4 Michal Gabriel – Barbora Šlapetová – Lukáš Rittstein, 
Galerie Tvrdohlaví, Palác Lucerna, Praha; 2006 Sousoší, Galerie města 
Plzně, Plzeň, kurátor Václav Malina; 2006 Gabriel & Casua (Sochy 
& architektura), Galerie Chodovská tvrz, Praha, kurátor Martina 
Pachmanová; 2007 Sousoší 3, Galerie města Blanska, Blansko; 2008 
Michal Gabriel – sochy, Galerie ARS, Brno.
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< Michal Gabriel, Hráči, 2000-2008, dřevo – dub, výška 180 cm  |  > Veronika Psotková, 
Mirek, 2008, sklolaminát, 187 cm  |  >> Martina Šedová, Puberta, 2006, polyester, 
optika, LCD displej, 130 x 50 x 80 cm  |  > Natalie Chalcarzová, „Diváci“, instalace 
v brněnském divadle Husa na provázku, 2006-2007, beton, 135 x 200 x 70 cm
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< Martin Pertl, Na vysoké noze – Chata, 2007, smrkové dřevo, 
510 x 300 x 300 cm  |  » Petr Bulava, Neidentifi kovatelné ležící 
předměty, 2007, sádra, polyester, olejová barva, d. 20 cm  |  > 
David Fišer, Umyvadlo, 2006, hlína, výlevka, životní velikost  |  > 
Tomáš Medek, Uroboros, 2007-2008, nerezová ocel, v. 700 cm
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Mgr. TOMÁŠ MEDEK (www.medek.cz) *1969 v Brně; 1998 
asistent Ateliéru sochařství 1 na Fakultě výtvarných umění VUT 
v Brně  |  STUDIA 1983-1987 dřevomodelář a kovomodelář; 
1987-1990 Střední uměleckoprůmyslová škola v Brně; 1992-
1996 bakalářské studium, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, 
Ateliér sochařství, prof. Vladimír Preclík; 1997 Nova Scotia College 
of Art and Design, Halifax, Nova Scotia, Kanada, Ateliér sochařství, 
prof. John Greer a Robin Peck; 1997-1998 magisterské studium, 
FaVU VUT v Brně, Ateliér sochařství, prof. Vladimír Preclík  |  CENY, 
STUDIJNÍ POBYTY A STIPENDIA 1997 Open Society Fund, studijní 
pobytový grant, Kanada; 1999 Akademija za likovno umetnost, 
Ljubljana, studijní pobytový grant, CEEPUS, Slovinsko; 2000 Cena 
rektora VUT v Brně, Za vynikající výsledky v pedagogické a vě-
decké činnosti; 2002 Hungarian University of Craft and Design, 
Budapest, studijní pobytový grant, CEEPUS, Maďarsko; 2003 
Grant Pollock-Krasner Foundation, New York, USA; 2007 1. cena 
v evropské soutěži monumentální sochy „ART is STEEL“, Remeš, 
Francie; 1. cena ve výtvarné soutěži: Sochy pro Brno II., (T. A. 
Edison)  |  SAMOSTATNÉ VÝSTAVY (výběr) 2001 Palác Karlín, 
Praha; Multiplum, Stará radnice, Žďár nad Sázavou; 2002 Objekty, 
Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice; 2003 Objekty, Husovický 
dvorek 2003, Brno; 2004 Galerie ARS, (s Michalem Gabrielem), 
Brno; Multiplum, Galerie Langův dům ve Frýdku-Místku; 2006 
Nerealizované drobnosti, Galerie foyer, Divadla Husa na provázku, 
Brno; 2007 Galerie ARS, (s Janou Kasalovou), Brno; Organely, 
Komunikační prostor Školská 28, (s Frankem Herrmannem), Praha; 
2008 Art is Steel, sídlo společnosti Arcelor Mittal, Remeš, Francie; 
3x Brno, Galerie města Plzně, (s Petrem Veselým a Pavlem 
Haykem), Plzeň.
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>

 Oldřich Morys, Na vodě, 2008, instalace, izolační sklo, variabilní rozměr  |  > Vratislav Černý, Rampa Brno, 2006, beton, železo, 120 x 1000 x 100 cm
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Ateliér sochařství 2
Vedoucí ateliéru doc. akad. soch. Jan Ambrůz, asistent MgA. Pavel Korbička, http://ans.ffa.vutbr.cz
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doc. akad. soch. JAN AMBRŮZ (http://afs.ffa.vutbr.cz/janambruz.html) *1956 ve Zlíně  |  STUDIA, 
PEDAGOGICKÁ ČINNOST 1974-78 Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti; 1978-
1984 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze /Ateliér designu ve Zlíně/; 1998 pedagog na Fakultě 
výtvarných umění VUT v Brně; 2001 habilitace na VŠUP Praha /docentura v oboru sochařství/  |  CENY, 
STIPENDIA 1990 Čestná cena Jindřicha Chalupeckého, Zvláštní cena poroty Grant Pollock-Krasner 
Foundation, New York, USA; 1991-1993 Wilhelm Lehmbruck-Stipendium, Duisburg, D; 1993 2. cena 
v mezinárodní sochařské soutěži, Hürt, D; 1994 Grant Pollock-Krasner Foundation, New York, USA; 
1996 Grant Sorosova centra současného umění v Praze; 2000 Grant Pollock Krasner Foundation, 
New York, USA; Stipendium für Steinbildhauer, EXPO 2000 Hannover, D; 2002 Grant Státního fondu 
kultury, Česká republika; 2004 1. cena v sochařské soutěži na pomník TGM, Hustopeče; 2006 1. cena 
v sochařské soutěži na sochařský objekt, Třinec; 2007 1. cena v sochařské soutěži na objekt, Havířov  
|  SAMOSTATNÉ VÝSTAVY (výběr) 1988 Galerie pod podloubím, Olomouc; 1989 Galerie mladých, Brno; 
1991 Sochy na náměstí, Hranice; 1992 Park Vreud en Rust, Voorburg; 1995 Mezi černou a bílou, 

>« Peter Demek, Bez názvu, 2005, 
instalace, 32 x 435 x 7 cm  |  « Jan 
Krtička, Dýha 4, 2004, instalace v DU 
Opava, dýha, 700 x 1100 x 130 cm  |  

>< Viera Sobková, Tělo-aura-prázdno-
nic, 2003, hlína, 300 x 200 x 50 
cm  |  < Robert Vlasák, Ř 243 x 400, 
2002, ocel, elektromagnetický snímač, 
reprodukční zařízení, 260 x 260 x 40 
cm  |  » Jan Ambrůz, 2006
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Galerie Via art, Praha, Objekty, dokumentace, Městská knihovna, Rožnov pod 
Radhoštěm; 1996 Kresby, Dům umění, Brno, Galerie Panacea, Valašské Meziříčí; 
1997 O lehkosti a tíži, Galerie Sýpka, Vlkov, Kostel Povýšení sv. Kříže, Moravský 
Beroun; 1998 Galerie Behemot, Praha; 1999 Kov, sklo, kámen, prostor, Galerie 
výtvarného umění, Ostrava, Jan Ambrůz – instalace, Galerie Langův dům, Frýdek-
Místek; 2001 Čtvero ročních období, Kostel sv. Václava, Dům umění, Opava; 2003 
Sklo, Galerie Šternberk, Šternberk, Opaque, Galerie ARS, Brno  |  SKUPINOVÉ 
VÝSTAVY 1987 Konfrontace VI, Praha-Vysočany, Art of Today II, Budapest, H; 
1988 Miedzynarodowe triennale sztuki, Majdanek, PL; 1989 5. bienále mladých 
výtvarníků, Dům umění, Brno; 1990 Česká malba a plastika 80. let, České kulturní 
centum, Budapest, Z tvorby mladých výtvarníků, Dům umění, Zlín, Sommeratelier, 
Hannover, Prague in Eindhoven, Eindhoven, Amsterodam, NL; 1991 Laureáti Ceny 
Jindřicha Chalupeckého, Galerie V. Špály, Praha, Jiná geometrie, Mánes, Praha, 
Ohne Distanz, Akademie der bildenden Kunste, Wien, A; 1992 Duch a světlo, 
Expo 92, Sevilla, Galerie Sýpka, Vlkov, Sochařství 1988-92, Dům U kamenného 
zvonu, Praha, Skulpturenprojekt Gotha, Schloss Friedenstein, Gotha; Art 
Cologne, Köln, D; 1993 První Sýpka, Galerie VŠUP, Praha, Wilhelm Lehmbruck-
Stipendiaten; 1991-93 Wilhelm Lehmbruck Museum Duisburg, Pardubické 
valy, Východočeská galerie, Pardubice; 1994 Chatrný, Ambrůz, Kvíčala, Galerie 
Trigon, Plzeň, Záznam nejrozmanitějších faktorů, Jízdárna Pražského hradu, 
Praha, S.O.F.A. Art Event Nyborg 1994, Nyborg, DK, Situace Brno, Knoll Galéria, 
Budapest, Fungus, Plasy; 1995 Umenie aury I, Synagoga, Trnava, SR, Pars pro 
toto, Slovenská národná galéria, Bratislava, 6. Triennale Kleinplastik, Sudwest 
LB forum, Stuttgart, D; 1996 FINEART 96, Valdštejnská jízdárna, Praha; 1997 
Ambrůz, Tichý, Kaple, zámek Kačina, Umělecká Beseda 97, Mánes, Praha; 1998 
Bílá, Nová síň, Praha, Laboratorium 98, Vyšné Ružbachy, SK; Kámen a hvězdy, 
Hvězdárna Ondřejov; 1999 Sympozium železné plastiky 1998, Veletržní palác, 
NG Praha, Pohyb kolem středu, Galerie Caesar, Olomouc, Kunst op de Helling, 
Lochem, NL, Jan Ambrůz, Václav Krůček, Dům umění, České Budějovice; 2000 
Quadrat, Galerie Bielska BWA, Bielsko Biala, PL; 2001 From the Czech Republic, 
Tunnel exhibition space, Prague; 2002 Monochromie, České muzeum výtv. umění, 
Praha, ART PRAGUE 2002, Mánes, Praha; 2003 Ornament, Galerie moderního 
umění, Hradec Králové, Galerie města Plzně; 2004 Folklorismy, České muzeum 
výtv. umění v Praze, Nová místa, Dům umění, Opava; 2006 SPKH 2007, Urban 
centrum, Brno  |  ZASTOUPENÍ ve sbírkách Východočeská galerie, Pardubice; 
Národní galerie, Praha; Schlossmuseum, Gotha; Wilhelm-Lehmbruck Museum, 
Duisburg; Gemeindepark, Voorburg; Galerie Klatovy/Klenová; Moravská galerie, 
Brno  |  REALIZACE 1995 Brána borců, dostavba PF Masarykovy Univerzity, Brno; 
2005-06 Památník TGM, Hustopeče u Brna; 2006-07 Kytice, objekt na náměstí 
TGM, Třinec.
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ATELIÉR SOCHAŘSTVÍ 2  |  Po mé poslední samostatné výstavě v Galerii Ars Brno /2003/ jsem si uvědomil, že nejsem schopen výroby uměleckého zboží a strefovat se tak do onoho základního 
umělecko-ekonomického principu, kdy poptávka vyvolává nabídku. Do toho hlavního hybatele současného uměleckého dění a vůbec všeho… Vrátil jsem se /mnozí si myslí, že rezignovaně zalezl/ 
k relativně racionální poloze mého tvoření, kdy poptávka je zároveň nabídkou, kdy na obou stranách jsem jenom já, kdy já stojím bez narcisitních efektů před zrcadlem a ti za zrcadlem naštěstí nejsou 
vidět. Navyklý na určitá měřítka, nalezl jsem adekvátní proporce tvorby v intimním prostředí krajiny ale i architektury, která mne vždy zajímala. Navrhl jsem si dům s ateliérem, vytvořil krajinu kolem, 
vystavěl seník s chlévem pro ovce a kurníkem pro slepice, skleník, vysadil sad… Natolik jsem unesen tímto svým počínáním, které vcelku rychle přeskládalo mé hodnoty, že umění je jako kdyby až tím 
druhým v pořadí. Může to tak být, pokud si myslíme, že umění je něco mimořádného, což se všemožně snažíme dokazovat jeho mimořádnou cenou na vše sjednocujícím trhu, tom jediném kritériu, kterému, 
jak se zdá, všichni rozumíme a všichni na něj slyší. Mé zveřejňování se tak odehrává pouze v Brně, v Ateliéru sochařství 2, kde se nesnažím zamotávat studenty do chaotických šablon nejsoučasnějších 
ze současných, či nejsoučasnějšího ze současného. Opíraje se o své zkušenosti jim pokud možno zprostředkovávám možnost dotknout se určitých mechanizmů, technologií, prostředí a materiálů, které 
škola nemá a ani nemůže mít. Nevím, do jaké míry je to správné a zda je to baví, ale mě určitě ano.  |  J. A.



39

SEZNAM STUDENTŮ 2007/08  |  Vratislav 
Černý  |  Barbora Jeroušková  |  Pavlína 
Jindrová  |  Kateřina Joselová  |  Pavla 
Kačírková  |  Vojmír Křupka  |  Oldřich Morys  
|  Radka Pavelová  |  Ladislav Plíhal  |  Soňa 
Samašová  |  Jiří Schlosser  |  Viera Sobková  
|  Lenka Votavová

« Ladislav Jezbera, Bez názvu, 2001, igelit, tekuté 
mýdlo, lanka, 3 ks 100 x 1000 cm  |  < Radek Nivnický, 
37° C, 2005, instalace, topný kabel, sádra, 220V, 
450 x 400 cm  |  > Ladislav Jezbera, Bez názvu, 2001, 
instalace v atriu Pražákova paláce MG v Brně, záclo-
novina, sypané mýdlo, lanka, 430 x 700 cm
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MgA. PAVEL KORBIČKA (http://afs.ffa.vutbr.cz/pavelkorbicka.html) *1972 v Brně  |  STUDIA 1987-92 studium na Střední 
škole uměleckých řemesel v Brně; 1992-98 studium na Akademii výtvarných umění v Praze; 1998 pedagog na Fakultě 
výtvarných umění VUT v Brně.  |  Žije a pracuje v Brně a v Praze  |  PEDAGOGICKÉ PŮSOBENÍ Od roku 1998 asistentem 
v Ateliéru sochařství 2 FaVU VUT v Brně, kde také organizuje od roku 2002 „Přednášky prostorových tvůrců“, kterých se 
již zúčastnila řada význačných osobností jako např. Ivan Kafka, Stanislav Kolíbal, František Lesák, Alena Šrámková, Aleš 
Veselý a další.  |  SAMOSTATNÉ VÝSTAVY (výběr) 2007 Kolem a kolem, Dům umění, České Budějovice; 2005 Light Plan, 
Galerie města Plzně. Světlovody, Dům umění, Opava; 2003 Koridor, Moravská galerie, Pražákův palác, Brno. Hladina, 
Galerie Katakomby, Brno; 2000 Řecký cyklus, Galerie výtvarného umění, Dům umění, Ostrava.  |  SKUPINOVÉ VÝSTAVY 
(výběr) 2008 Brno Art Open 08´– Sochy v ulicích, Brno; 2007 Prostor pro intuici, Galerie hlavního města Prahy, Dům 
U Zlatého prstenu, Praha; 2006 Stahl Schwerin 2006, zámek Wiligrad, DEU; 2000 Via 2000, Praha – Evropské město kultury 
2000, Galerie Via Art, Praha; 1999 Crossings – Umění pro ucho a oko, v rámci doprovodných programů, Galerie Rudolfi num, 
Praha; 1998 Pohyb kolem středu, Dům umění, Brno. Fotofest Praha-Kolín, Regionální muzeum, Kolín; 1997 Důvod věcí 
neviditelných, synagoga na Palmovce, Praha. GERMINATIONS IX, Tutesall, Luxembourg, Lucembursko. GERMINATIONS IX, 
Villa Arson, Nice, FRA; 1996 GERMINATIONS IX, Jízdárna Pražského hradu, Praha; 1994 AVU, Kunstmuseum Ehrenhof, 
Düsseldorf, DEU  |  GRANTY, STIPENDIA, DÍLNY (výběr) 2006 VI. Mezinárodní sochařské sympózium – „Stahl Schwerin 
2006“, DEU; 2001 Ministerstvo kultury ČR – Mezinárodní centrum Egona Schieleho, Český Krumlov; 1995 Evropské projekty 
pro mladé umělce – GERMINATIONS IX, Delfy, GRC  |  REALIZACE (výběr) 2006 „Fáze koule I“, Mezinárodní sochařský park, 
zámek Wiligrad, DEU  |  LITERATURA J. Machalický – katalog k výstavě Prostor pro intuici, Galerie hl. m. Prahy 2007; 
P. Netopil – katalog autorské výstavy PLASTory, Muzeum v Šumperku 2006; P. Netopil – katalog autorské výstavy LIGHT 
PLAN, Galerie města Plzně 2005; J. Valoch – katalog autorské výstavy Světlovody, Dům umění, Opava 2005.
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« > Pavel Korbička, Kolem a kolem, 2007, insta-
lace v DU v Českých Budějovicích, polykarbonáty, 
neony, 210 x 536 x 160 cm, 210 x 466 x 160 cm  |  
« Radka Pavelová, Kolem těla, 2005, tělo, kruh, 
refl exní barva, UV světlo  |  < Tomáš Skalík, Linky, 
2006, instalace ve Veletržním paláci NG v Pra-
ze, interaktivní dotykové senzory, PC, tiskárna, 
dataprojektor, 400 x 400 x 250 cm  |  > Pavla 
Kačírková, Křížová cesta, 2006, beton, 14 ks, 210 
x 197 x 69 cm  |  > Tomáš Skalík, TransART bedny 
– zepředu do zadu: Ambrůz, Rahotep a Nofret, 
Michelangelo, Duchamp, Flavin, 2004, instalace 
v DU Opava, překližka, vruty
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Ateliér malířství 1
Ateliér malířství 1 existuje od založení fakulty v roce 1993. Za patnáctiletou historii se v jeho vedení postupně vyměnilo několik 
osobností: doc. Miroslav Štolfa, Radovan Kutra, prof. Jiří Načeradský a doc. Petr Veselý. Od října 2007 nastoupil do vedení 
ateliéru akad. mal. Tomáš Lahoda, malíř působící v České republice a v Dánsku. Asistentem je MgA. Tomáš Hlavenka.  |  Hlavním 
cílem výuky je naučit studenta sebepoznání, které je základem každé svobodné tvorby. Naučit ho seberefl exi, tak aby byl 
schopen najít vhodné výrazové prostředky pro svá sdělení. Důraz je ale vždy kladen na intelektuální použití jednotlivých forem 
a na citlivé přístupy k individuálním řešením. Rámec výuky směřuje k prohloubení, uvědomění si a zpřesnění různých výrazových 
forem – jak, v souvislosti se záměry a intencemi – proč, aby se dospělo k porozumění toho, co vzniká. Přesto, že je ateliér 
zaměřen hlavně na malbu a její rozmanité možnosti a výrazové prostředky v kontextu současné výtvarné praxe, považuji ateliér 
za otevřenou platformu pro vyzkoušení si a experimentování i s jinými médii, technikami a materiály. Ateliér by měl být půdou 
pro hledání nových idejí, přístupů a prostředků v napětí a konfrontaci různých individuálních přístupů. Pestrost a různorodost by 
měla být rozvíjena bez preferování určitého stylu nebo výrazových prostředků. Základem ateliérového programu jsou kolektivní 
i individuální konzultace, kritický diskurz ve formě společné i individuální diskuse, spolu s analýzami prací, které rozebírají 
a studují formální, obsahové i kontextuální stránky děl studentů, i příkladů děl jiných autorů. Cílem je, aby se student co nejvíce 
dobral podstaty své vlastní tvorby a aby ji byl schopen refl ektovat, formulovat, a dále tvořivě rozvíjet. Studenti by si měli 
osvojit co nejširší a nejhlubší rozhled, jak v technických a technologických aspektech tak v kunsthistoricko-fi lozofi cké oblasti 
co největším otevřením se veškerým vlivům. Podstatné je vycházet z intencí každého jednotlivého studenta a v souladu s jeho 
prací usměrňovat a formovat povědomí o vztahu jeho práce k historii umění, k současným uměleckým trendům a tendencím, 
refl ektovat a zabývat se otázkami celého komplexu umělecké instituce a sociálním a teoretickým kontextem umělecké 
produkce.  |  T. L.

Vedoucí ateliéru akad. mal. Tomáš Lahoda, asistent MgA. Tomáš Hlavenka, http://am1.ffa.vutbr.cz

< Bohumíra Smolejová, Žeby, 2008, akryl na plátně, 169 x 136 cm
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akad. mal. TOMÁŠ LAHODA (lahoda.com) *1954 
v Praze  |  STUDIA 1973-79 AVU Praha  |  Malba, 
restaurátorství.  |  PEDAGOGICKÁ ČINNOST 1993-
1998 Jutská akademie výtvarných umění, Arhus, 
Dánsko; od 2007 vedoucí Ateliéru malířství 1 na 
FaVU VUT v Brně  |  SAMOSTATNÉ VÝSTAVY (výběr) 
2008 Ad Paintings, Art Chicago, Vernon Gallery, 
Chicago, USA; 2007 Ad Paintings, Galerie Monika Bu-
rian, Praha; Pop fi ction (s J. Sobotkou), Galerie Ars, 
Brno; Ad Paintings II, Galleri Birthe Laursen, Kodaň; 
2006 Stále tě miluji, Galerie Brno, Brno; Jeleni, 
Galerie Karlín Studios, Praha; 2005 Ad Paintings, 
Galleri Birthe Laursen, Kodaň; 2004 Playtime 
is over, Galerie Futura, Praha; Deer Paintings, 
Zoller Gallery, Penn University, USA; 2003 Deer 
Paintings, DCA Gallery, New York, USA; Sensi, 
(s J. Sobotkou) Galerie Ars, Brno; 2001 Tomáš 
Lahoda – MESSE, Národní galerie v Praze/SMSU 
NG; 2000 Tomáš Lahoda – MESSE, Esbjerg 
Kunstmuseum, Esbjerg, Dánsko  |  KOLEKTIVNÍ 
VÝSTAVY (výběr) 2008 Portrét dnes!, Helsinki, 
Finsko; Portrét dnes! Rejkjavík, Island; 2007 
Portrét dnes!, zámek Frederiksborg, Dánsko; 
Vestsjellands Kunstmuseum, Dánsko; Loď bláznů, 
Galerie Kritiků, Praha; 2005 Imprese, Rudolfi num, 
Praha; Druhý dotek, Dům umění města Brna; 2004 
Čistá krása, Galerie Kritiků, Praha; 2003 Artnow, 
Mánes, Praha; Survey 03, Galerie Futura, Praha; 
2002 Současné české umění, Belfort, Francie; 
Druhý dotek, Dům umění města Brna; 2001 
Melancholie, Moravská galerie, Brno; 1996 Tradice 
v novém, Moravská galerie, Brno/Národní galerie 
v Praze  |  ZASTOUPENÍ Národní galerie, Praha; 
Muzeum Wuerth, Německo; Moravská galerie, 
Brno; Galerie Klatovy/Klenová; Muzeum moderního 
umění, Esbjerg, Dánsko; Muzeum moderního umě-
ní Soro, Dánsko; Sbírka UPS; Vaňkovka, Brno; 
Gentofte Kunstbibliotek, Kodaň  |  REALIZACE 2002 
Nástěnná malba Pilulky, nemocnice v Břeclavi; 
1996 Design interiéru restaurace Café Karen Blixen 
na letišti Kastrup v Kodani, Dánsko.
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« Tomáš Lahoda, Narcisse, 2008, akryl na plátně, 90 x 100 cm  |  » Martin Vrága, Bez názvu, 2007, olej na 
plátně, 100 x 120 cm  |  > Alena Petruželová, Pudlíky, 2008, olej na plátně, 95 x 180 cm  |  > Ján Arendárik, 
Autoportrét s bublinou, 2008, olej na sololitu, 47 x 33 cm



46

SEZNAM STUDENTŮ 2007/08  |  
Ján Arendárik  |  Oldřich Bystřic-
ký  |  Krystýna Fuchsová  |  Na-
děžda Kytýrová Čichovská  |  
Jan Melena  |  Daria Novotná  |  
Alena Petruželová  |  Jan Sláma  
|  Bohumíra Smolejová  |  Tomáš 
Spěvák  |  Eva Spěváčková  |  
Anna Sypěnová  |  Zuzana Vág-
nerová  |  Martin Vrága
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« Oldřich Bystřický, Podesta, 2008, akryl na plátně, 150 x 195 cm  |  < Jan Melena, Autoportrét s hřebenem, 2006, olej na sololitu, 60 x 85 cm  |  

> Nadežda Kytýrová–Čichovská, Babiččiny vitráže, 2008, kombinovaná technika, 75 x 75 cm  |  >> Tomáš Spevák, Cadillac, 2008, olej na plátně, 
140 x 110 cm  |  > Kristýna Fuksová, Diváci, 2008, olej na kartonu, 45 x 60 cm
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> Eva Spěváčková, Velký formát, 2007, olej na plátně, 210 x 500 cm  |  

>

 Anna Sypěnová, Bez názvu, 2008, rudka, hlína a šeps na plátně, 108 x 145 cm  |  

>

 Daria Novotná, Odlesky, 2008, akryl 
na plátně, 50 x 50 cm  |  

>

 Zuzana Vágnerová, Na horách, 2005, olej na plátně, 160 x 140 cm  |  > > Břetislav Malý, Okno, 2008, olej na plátně, 95 x 85 cm  |  » Tomáš Hlavenka, Makromycos, 2007, 
polyuretanová pěna
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MgA. TOMÁŠ HLAVENKA (hlavas.cz) *1977 v Brně  |  STUDIA Střední průmyslová škola 
slévárenská v Brně – Výtvarné zpracování kovů (1995-97); Fakulta výtvarných umění 
VUT v Brně (1998-2004)  |  Konceptuální umění, malba, objekt, instalace, asambláž  |  
PEDAGOGICKÉ PŮSOBENÍ od 2008 interní pedagog FaVU, asistent Ateliéru malířství 1  |  
SAMOSTATNÉ VÝSTAVY 2004 „Šoulání“ (s J. Valáškem), Městská galerie Polička; 2005 
„Náměty z Vysočiny“ (s J. Valáškem), Galerie Půda, Jihlava; 2005 „Instalace pro Café Steiner“, 
Café Steiner, Brno; 2007 „Jan a Tomáš na výletě“ (s J. Klimešem), Galerie Sýpka, Vlkov; 2007 
„Umění na Bítov!“ (s L. Jezberou), Výstavní síň Státního hradu Bítov  |  KOLEKTIVNÍ VÝSTAVY 
2003 „Prazdroj české kultury, umění inspirované pivem“ Mánes, Praha; 2003 „10 let FaVU 
1993-2003“, Dům umění, Brno; 2003 „10 let FaVU 1993-2003“, Galerie Václava Špály, 
Praha; 2003 „Otevírání krajiny“, Galerie kritiků, Praha; 2006 „KABINET 153“ Dům pánů 
z Kunštátu, Brno; 2006 „Atelier open“ areál Zbrojovky, Brno; 2008 „The best of!“ Divadlo 
Reduta, Brno; 2008 „Mezi zvířetem a květinou“ Galerie Klatovy/Klenová  |  REALIZACE 2005 
Environment „Srnky“, skalka „Helgoland“, Vaňkovo nám., Brno  |  ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH 
Galerie Sýpka a další soukromé sbírky  |  BIBLIOGRAFIE Michaela Křížová: text katalogu 
k výstavě „Umění na Bítov“, galerie Půda, 2007.
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Horní průběžný pás na stránkách Ateliéru malířství 2 prezentuje výběr z děl studentů  |  > Samuel Paučo, In die Kunstgallerie – Salome, 2008, olej na plátně, 170 x 170 cm  |  > Lukáš Karbus, Baroko, 2007, akvarel na papíře, 75 x 56 cm  |  

> Jan Karpíšek, Květ, 2000, olej na plátně, 125 x 80 cm  |  » Martin Mainer, Riders on the Storm (Míchači plazmy), 2005-06, akryl, plátno, 180 x 230 cm
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Slovo učitele… vedu ateliér od října roku 1998, kdy byl při odvážném rozšíření fakulty 
umožněn jeho vznik… od počátku jsem cítil, že vést ateliér je služba… pokoušíme se o oso-
bitý zvuk našich obrazů navzdory bující povrchnosti ve společnosti a tedy i ve výtvarném 
umění… jsme malířský ateliér – uvědomujeme si, že malířství je nejstarší dochovaný kulturní 
projev člověka a že je úzce svázáno s tajemstvím vzniku lidské rasy a vývojem civilizace… 
chápeme tedy malířství jako posvátný základ všech druhů výtvarného umění… učitel učí, jak 
nejlépe umí, a snaží se zprostředkovat své vlastní zkušenosti, své postoje a názory na život 
i výtvarné umění… uvědomuji si předávání a přijímání nejen očima, ušima a srdcem ale také 
šestým smyslem… výuka se u nás snaží kultivovat takové myšlení, které umožňuje vytváření 
výtvarného umění na nejvyšší možné úrovni v daných podmínkách a okolnostech závisejících 
na osobnosti učitele, jeho schopnosti učit a studentů učit se a vůbec duchu celé fakulty… 
jejich talentu… jejich píli a schopnostech realizovat a zároveň se vyvíjet… myslím, že toto se 
více méně daří… máme rádi lidi zapálené, pilné a veselé… kolektiv je mocný učitel a je jedním 
z důležitých komponentů tvořících výuku i možnost se učit… samozřejmě výuka probíhá 
velmi individuálně a ctí rytmus rozvíjení talentů a jen zřídka či vůbec je někdo odrazován či 
manipulován jiným směrem… moje heslo prý je, jak jednou řekl již absolvent Zbyněk Linhart, 
nechat „nás“ to malířství vyžrat a vykoupat se v něm samostatně – vyžadujeme osobní 
zapálení a iniciativu… učitel je mezi jiným také starší kolega, který zastřešuje a garantuje 
fungování ateliéru… jsme skupina dospělých svobodných lidských bytostí – žen a mužů 
– s maximálně možnou vstřícností a tolerancí jeden k druhému, kteří si doufám více a více 
uvědomují svoji odpovědnost za sebe sama, svůj umělecký vývoj, směřování i případný úspěch, 
rozvoj své osobnosti malířské i lidské… neustále otravně připomínám, jsme duchovní bytosti… 
studujte samostatně souběžně s výtvarným uměním i duchovní fi lozofi i a systémy civilizace 
a lidstva obecně… ateliér je otevřen jakémukoliv výtvarnému projevu… učitel se sám zabývá 
většinou malířstvím, kresbou, grafi kou, drobným sochařstvím, fotografi í – prostě klasika… nic 
víc… může se vše, ale obrazovou kvalitu, sílu přítomnosti a energii samozřejmě na výsledcích 
usilovné práce vyžadujeme… ať žije malba dvě… klid tká klid… klam tká klam… kujte železo, 
dokud je žhavé!  |  M. M.
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« Hana Linhartová, Chahana, 2007, olej na plátně, 150 x 170cm  |  < Marie Vránová, Bez názvu, 2007, kombinovaná technika na plátně, 
160 x 120 cm  |  > Denisa Krausová, Lesik, 2007, olej na plátně, 50 x 70 cm
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SEZNAM STUDENTŮ 2007/08  |  Věra Adámková  |  Adéla Beerová  |  Marie Butula Cichá  |  Petr Cabalka  |  Michal 
Čechura  |  Eliška Fialová  |  Michal Gogora  |  Lukáš Hladík  |  Vladimír Hruška  |  Barbora Chlastáková  |  Terezie 
Kolářová  |  Zbyněk Linhart  |  Hana Linhartová  |  Zbyněk Mikeš  |  Pavel Pangrác  |  Samuel Paučo  |  Jan Pražan  |  
Adéla Sobotková  |  Martin Šťáva  |  Pavla Tichá  |  Marie Tomanová  |  Kateřina Utěšená  |  Zdenka Verešová
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« Tereza Kolářová, Lesní Eros, 2008, akryl, 135 x 180 cm  |  « Lukáš Hladík, 
Estetická Výchova, 2007, kombinovaná technika na tisku  |  < Adéla Beerová, 
Bez názvu, 2008, kombinovaná technika na plátně, 100 x 70 cm  |  > Michal 
Čechura, Zrození pokračování, 2007, kombinovaná technika na sololitu, 130 x 130 
cm  |  >> Jan Pražan, Andalusia Dinner, 2008, olej, 130 x 160 cm  |  > Michal Gogora, 
Ovocie, 2005, akryl na lepence, 10 x 15 cm
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> Vladimír Hruška, Mars útočí, 2002, tempera na plátně, 45 x 45 cm  |  > Pavel Pangrác, City Blues, 2008, olej na plátně, 200 x 200 cm  |  > Jitka 
Gottfriedová, Stella maris, 2007, olej na plátně, 200 x 140 cm  |  » Martin Mainer, Zrození člověka, 2006-07, akryl na plátně, 200 x 200 cm  |  
» Martin Mainer s dcerou Kájou, foto
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prof. akad. mal. MARTIN MAINER (mainer.cz) *1959 v Ostravě-Havířově  |  1978-1981 Vysoká škola 
umělecko-průmyslová v Praze, obor textilní výtvarnictví; 1981-1985 Akademie výtvarných umění v Praze, 
profesor Arnošt Paderlík; 1984 účastní se první Konfrontace v ateliéru Jiřího Davida v Praze na Smíchově 
(je zastoupen i na dalších čtyřech Konfrontacích v Praze a na Kladně); 1990 druhá samostatná, pro autora 
zásadní výstava v Domě U divého muže na Malé Straně, rozhodnutí odejít na „volnou nohu“ a živit se 
prodejem obrazů; 1991 vybrán na prestižní výstavu Wanderlieder ve Stedelijk Museum v Amsterodamu; 
1993 půlroční pobyt v Scuol, Švýcarsko; 1993 cena Jindřicha Chalupeckého znamenající stipendijní pobyt 
v Sausalite v USA; 1994 čtyři měsíce v Kalifornii, Novém Mexiku a New Yorku, setkání s hinduistickým 
guru Ram Dassem, který ovlivnil jeho duchovní směřování; 1998 začátek působení na Fakultě výtvarných 
umění VUT v Brně, vede Ateliér malířství 2; 2002 docentura (na VŠUP v Praze); 2005 profesura (na 
AVU v Praze)  |  Žije a pracuje v Limuzích a Praze.  |  SAMOSTATNÉ VÝSTAVY 1980 Kinosál Nemocnice 
s poliklinikou v Havířově, Havířov (s Pavlem Malovaným); 1982 Lidová škola umění v Blahoslavově ulici, 
Ostrava; 1988 Sošky, obrazy, kresby, Kulturní středisko Delta, Praha; Kresby, Městské kulturní středisko 
Orlová, výstavní síň Domu kultury, Orlová-Lutyně; 1989 Galerie SFVU, Michalská ul., Bratislava (s Danem 
Jurkovičem); 1990 Dům U divého muže, Praha; 1992 Galerie MXM, Praha; 1993 Státní galerie výtvarného 
umění v Chebu, Galerie výtvarných umění Ostrava; Kulturzentrum Binz 39, Scuol, Švýcarsko; Obrazy, 
Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava; 1994 Artcircolo (spolu s Michalem Gabrielem), Kunst 
Pavillon, Alter Botanischer Garten, Mnichov, Německo, kurátor Inge Lindemann; Obrazy, Galerie Caesar, 
Olomouc; Galerie MXM, Praha; Cena Jindřicha Chalupeckého, Galerie Václava Špály, Praha; Cyklus České 
hrady a zámky, Kavárna Velryba, klub, Praha; Cena Jindřicha Chalupeckého za rok 1993, Galerie Sýpka, 
Vlkov u Brna; Leafs, Czech Artist in Residence at Headlands Center for the Arts, Sausalito, Ca, USA; 1995 
Art of Dreaming – Basreliéfy na motivy knih Carlose Castanedy, JNJ Galerie, Praha; Práce na papíře, 
Galerie Planá, Planá; 1996 Výlet aneb do Indie západní cestou, Nová Síň, Praha, kurátor Karel Babíček; 
Galerie Klatovy/Klenová – Galerie U Bílého jednorožce; 1997 Galerie Zelená žába, České Budějovice; 
Galerie JNJ, Praha; Práce na papíře, Sorosovo centrum současného umění, Praha; Práce na papíře, hrady, 
zámky a zvířata, Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora; Galerie Behemot, Praha; 1998 Obrazy, Raiffeisen 
stavební spořitelna, dvorana, Praha; Galerie Die Aktualität des Schönen, Liberec; Galerie Žlutá ponorka, 
Znojmo; Vánoce, Galerie Behemot, Praha; Obrazy, České Centrum, Bratislava; 1999 Vlek lesa snů, Galerie 
Městská knihovna, Rožnov pod Radhoštěm; Vlek lesa lesů, Galerie Rudolfi num, Praha; 2000 Vlek lesa, 
Městské Muzeum, Nová Paka; Vlek úlu, Antikvariát a klub s galerií Černý pavouk, Ostrava; Rytmus 
sexu, Galerie Behemot, Praha; 2001 Obrazy, grafi ka, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava; 2002 Galerie 
Krausserben, Drážďany, Německo (s Veronikou Bromovou); Tu i tam Mr. Dam, Galerie Behemot, Praha; 
2003 Levé a pravé oko, HPVB banka v Revoluční, Praha; Světla čar, Galerie Pecka, Praha; Vlek lesa lesů, 
výstava k 25. výročí letu první mezinárodní posádky (Remek, Gubarev, Leonov) do vesmíru, České kulturní 
středisko, Moskva; 2004 Rytmus sexu, Funkeho Kolín, Regionální muzeum v Kolíně; Výstava ve věži, 
Prostějov; 2005 Něco z plazmy, Galerie Via Art, Praha; 2006 Martin Mainer 1982-2006, Galerie U Bílého 
jednorožce, Klatovy; Erotika, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov; 2007 Klam tká klam, klid tká klid 
– Retrospektiva, Galerie Mánes, Praha; 2008 Pokračování 1, Galerie Šternberk, Šternberk.
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Ateliér malířství 3
| četba  |  diskuze  |  koncentrace  |  konfrontace  |  kresba  |  malba  |  projekty  |  výlety  |  výstavy |

Vedoucí ateliéru doc. MgA. Petr Kvíčala, asistent MgA. Milan Houser, http://am3.ffa.vutbr.cz

> Filip Smetana, Bez názvu, 2008, kombinovaná technika, průměr 105 cm
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SEZNAM STUDENTŮ 2007/08  |  Klára Ambrůzová  |  Anna 
Balážová  |  Tomáš Bárta  |  Kateřina Burgertová  |  Taťána 
Čisáriková  |  Petr Dub  |  Pavlína Kahánková  |  Veronika 
Kavanová  |  Lada Knápková  |  Ondřej Kotrč  |  Marek Kučínský  
|  Petr Kunčík  |  Michala Kuříková  |  Alena Navrátilová  |  Filip 
Smetana
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« Barbora Klímová, Objekt k pozorování za rohem, 2006, plast, 12 x 50 x 50 x 70 cm. Instalace na několika místech ve veřejném 
prostoru, Antverpy.  |  «

>

 Pavel Ryška, Death Valley (detail), 2003, počítačová grafi ka, digitální tisk, variabilní velikost, poměr stran 
1:10  |  >< Petr Brožka, Les u Kvildy, 2007, akryl na plátně, 70 x 50 cm  |  > Tomáš Bárta, Bez názvu, 2008, sprej na plátně, 
135 x 160 cm
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« Veronika Kavanová, Okno paní Loskotové, 2008, olej na plátně, 175 x 125 cm  |  > Matěj Smetana, Z cyklu Donald 
Judd, Sol LeWitt a John McCracken jsou jako my, 2005, barevná fotografi e, 70 x 100 cm  |  <

>

 Ondřej Kotrč, Pilka, 2007, 
akryl na dřevotřísce, 30 x 42 cm  |  

>

 Simona Smrčková, 006-Renzo Piano Building Workshop-The Menilcollection balsa, 
2006, letecká folie, 40 x 100 x 5 cm
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< Lada Knápková, Krajina No 1, 2008, olej na plátně, 110 x 150 cm  |  > Jana Babincová, BHA-
GAVADGÍTA (Neobávej se, neb co není skutečné, nikdy nebylo a nikdy nebude), 2005, akryl na 
plátně, 70 x 100 cm  |  <

>

 Klára Ambrůzová, Bez názvu, 2008, tužka na papíře, 21 x 29,5 cm  |  

>

 Petr Dub, instalace z cyklu Obraz jako prostorový a vizuální artefakt, 2007-2008, akryl, olej, dřevo, 
plátno, rozměr variabilní
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Malíř PETR KVÍČALA (www.petr-kvicala.com) *1960 ve Svitavách, se od poloviny osmdesátých let 
zabývá ornamentem. Inspirace krajinou ho dovedla k extrémně redukovanému výtvarnému jazyku. Jeho 
základní prvky jsou ornamentální linie, nejčastěji vlnovky, lomené linie či smyčkové linie. Dlouhodobě 
je nejrůznějším způsobem kombinuje, zmnožuje, překrývá a vrství. Rytmické opakování opakujících se 
linií a barevných ploch odkazuje k pravěkému umění a k lidovému ornamentu, zároveň i ke klasické 
moderně a současné abstrakci. Obrazy Petra Kvíčaly se žánrově pohybují od procesuální malby přes 
monochromy po malířské instalace. Od roku 1995 se věnuje realizacím v architektuře a spolupracuje 
s významnými českými i zahraničnímu architekty. Od roku 1994 působí na Fakultě výtvarných umění 
Vysokého učení technického v Brně, kde vede Ateliér malby 3. Žije v Brně.  |  Tomáš Pospiszyl

< Petr Kvíčala, 5 hod 30 min, 2008, sypaný písek, Synagoga, Galeria J. Koniarika v Trnave  |  > Milan Houser, Metalliza, 2008, 
akryl a nitrocelulózový lak na desce MDF, 180 x 140 x 10 cm



65

Vývoj a dosavadní směřování díla MILANA HOUSERA (www.milanhouser.com) *1971 ve Vyškově – to vše mi připadá jako velmi otevřené 
a přitom i silně kompaktní. Dílo je totiž bytostně malířské i tam, kde se jedná o trojrozměrné artefakty nebo instalace, neboť i zde nechává autor 
působit barvu a tvar „o sobě“, jen v závislosti na prostředí a čase. Odvažuji se tvrdit, že v důsledku prosazování „nedotyku“ a „odosobnění“ 
jsou jeho instalace či sochy ještě víc radikální než stříkané obrazy.  |  Pavel Netopil
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Ateliér grafiky
Vedoucí ateliéru akad. mal. Margita Titlová Ylovsky, http://atg.ffa.vutbr.cz
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      GRAFIKA – VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE
 grafi ka jako otisk
 Otisk jako zpráva o bytí.
 Otisk dlaně v písku. Otisk
 v kameni.
 Otisk po životech minulých.
 Otisk přítomnosti. Otisk v trávě. 
 Otisk vrytý do kovu. 
 Otisk v ledu. Stopa
 v zemi. Otištěné čáry
 vlastních představ. 
 Otisky vzácné, i ty po kterých
 nic nezbývá, jen otisk
 v mysli.

program studia – ateliér poskytuje otevřený 
prostor pro hledání formy a obsahu. Navazuje 
na evropské umělecké tradice. Grafi ka jako 
médium propojené s ostatními výtvarnými 
prostředky a novými technologiemi. V ateliéru 
je možnost studovat klasické technologie 
grafi ky a malby, možnosti využívat digitální 
fotografi i, video a prostorové instalace. 
Zaměření na vlastní individuální výtvarnou 
formu, studium, hledání a experiment výtvarné 
vizuální řeči. Výtvarná forma je vnímána jako 
komunikace s divákem. Výtvarné umění 
jako možnost studia společnosti v odrazu 
individuálního vnímání.
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»

> Michal Kříž, Anděl, 2007, 103 x 79 cm, kresba elektřinou 
na plech  |   

»>

 Blanca Suris, Omaluj si IV. Cuba, 2008, 30 x 
21 cm, digitální tisk  |  

»

> Cyril Gaja, V krvi, 2008, 130 
x 360 cm, kombinovaná technika  |  

»>

 Iva Hrubošová, 
instalace kreseb, 2008, 50 x 250 cm, kresba  |  

»

> Kristýna 
Cílková, Dělej jako já, 2007, 125 x 150 cm, sítotisk na plátně  |  »>

 Pavlína Řehulková, Autoportrét, 2007, sítotisk na pa-
píře  |  » Aneta Valentová, Pocta jim, 2007, (3x) 55 x 32 cm, 
digitální tisk na hedvábí  |  »> Miroslav Jiřele, Souboj I., 2007, 
95 x 95 cm, digitální tisk na plátně  |  > Iva Hrubošová, 
Krajina Obrazu, 2008, 16 x 16 cm, 3D tisk (převedení obrazu 
do prostorového objektu)  |  >

>

 Pavel Raev, Portréty II., 2007, 
záznam z videa
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akad. mal. MARGITA TITLOVÁ YLOVSKY (http://atg.ffa.vutbr.cz) *1957 v Praze  |  STUDIA 
1977-1983 Akademie výtvarných umění v Praze  |  Od roku 1999 vede Ateliér grafi ky na Fakultě 
výtvarných umění v Brně  |  Žije a pracuje v Praze a v Brně.  |  SAMOSTATNÉ VÝSTAVY (výběr) 
2000 České kulturní centrum, New York, s prof. Adelou Matasovou /Projekty do veřejného 
prostoru/; 2004 Výstavní síň Sokolovská 26, Ostrava. 18. 3.-16. 4 /Zahrada vidění/; 2004 
Instalace ve veřejném prostou, Národní tř. Praha /Zahrada vidění/, grant hl. m. Prahy; 2005 
Galerie ARS, Brno /Obrazy, kresby, sochy/; 2006 Galerie v Plzni /Kresbou/ kresby a fotografi e 
z rodinného alba; 2007 Výstava v Galerii města Blansko /Na hranici stínu/. Kurátorka 
V. Čiháková Noshiro  |  SKUPINOVÉ VÝSTAVY (výběr) 2000 Qvadrata, mezinárodní výstava. 
Česká republika, Polsko, Maďarsko. Katalog; 2000 České muzeum výtvarných umění Praha, 
Dům U černé Matky Boží /100+1 děl dvacátého století/. Publikace; 2000 Dům umění, Brno. 
Výstava žáků a pedagogů FaVU VUT Brno; 2000 České muzeum výtvarného umění Praha. Dům 
U černé Matky Boží /Dva konce století/. Katalog; 2000 Mánes Praha /Trans Globe/. Kurátorka 
V. Čiháková Noshiro. Katalog; 2003 Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy /Struktura/. Kurátor 
J. Vančát; 2004 Výstava Mikulovského symposia, Mikulov /Dílna/; 2004 Šipkárna, Karlín, Praha 
/Jisté stopy/. Dialog Praha–Los Angeles. Kurátorka B. Benish; 2004 Los Angeles Municipal 
Art Gallery /Certain Traces/. Kurátorka B. Benish; 2005 Galerie Školská. Praha /Měsíc 
bláznovství/. Kurátor M. Vojtěchovský, D. Recmanová; 2005 České muzeum výtvarného umění, 
Praha /Exprese/. Kurátorka A. Potůčková; 2006 Galerie Města Plzeň /Generace 80. let/. 
Ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová; 2007 Meet Factory, Praha /výstava k zahájení provozu, 
Obrazy sprayem/; 2007 České muzeum výtvarného umění, Praha /Exotismus ve výtvarném 
umění XX. století v Čechách a na Moravě/. Kurátorka A. Potůčková; 2008 Galerie výtvarného 
umění v Hodoníně /Exotismus/; 2008 Východočeská galerie v Pardubicích; 2008 Galerie 
výtvarných umění v Chebu  |  SYMPOSIA (výběr) 1995 Arts Link, New York /Artist in residency/;
1997 Artist in residency, Manchester; 1998 Galerie Sýpka, Klatovy/Klenová /Mapování 
prostoru/; 1998 Symposium, Skalica /Medzi/; 2001 Mikulovské výtvarné symposium /Dílna/; 
2002 New York /Umění ve veřejném prostoru/; 2004 Mikulovské výtvarné symposium /Dílna/. 
Kurátorka M. Titlová  |  ZASTOUPENÍ ve sbírkách NG v Praze, sbírka malby; NG v Praze, sbírka 
kresby; Galerie hl. m. Prahy; Sbírka Uměleckoprůmyslového muzea v Praze; Muzeum umění 
v Tolouse; Muzeum umění v Olomouci; Muzeum moderního umění Ljubljana; České muzeum 
výtvarných umění v Praze; Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy  |  VEŘEJNÉ AKTIVITY 
ATELIÉRU GRAFIKY, pod vedením akad. mal. Margity Titlové Ylovsky – výstava studentů 
v Chebu /Mezanin 1/; výstava studentů v galerii Doubner, Praha /Mezanin 2/; výstava 
studentů v galerii Roxy, Praha; výstava v Galerie kritiků, Praha; výstava studentů v prostorách 
divadla Reduta, Brno.

< > akad. mal. Margita Titlová Ylovsky, Zahrada vidění, instalace v pasáži Na příkopech, Senovážné náměstí, 2004, 
12 obrazů velikosti 230cm x 300 cm, sítotisk a malba na durofolu  |  < Alžběta Hanzlová, Dopis, 2006, 145 x 
280 cm, sítotisk na papíře  |  >> Lukáš Veselý, Sen, 2007, 195 x 200 cm, kombinovaná technika na plátně  |  

>» Vojtěch Kovařík, bez názvu, 150 x 290, 2003, linoryt  |  > Miroslav Jiřele, Narcis, bakalářská práce, 2008, 
instalace grafi k a fotografi í
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< Maud Kotasová, Osobní matrice, 2007, 390 x 230 x 200 cm, kombinovaná technika  |  > Len-
ka Vráblíková a Genomac, Autoportrét DNA, 2008, 100 x 85cm, tisk na baneru  |  > > Ján 
Lastomírsky, Světelný koberec, 2001, instalace v kostele Panny Marie Vítězné v Opavě  |  » 
Zuzana Baťková, Město–veřejný prostor, 2006, instalace na budově FaVU, Údolní 496, Brno
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SEZNAM STUDENTŮ 2007/08  |  Petra Buchtová  |  Kristýna Cílková  |  
Radek Čák  |  Marek Číhal  |  Cyril Gaja  |  Alžběta Hanzlová  |  Iva Hrubošová  
|  Vladimír Inek  |  Miroslav Jiřele  |  Michal Kříž  |  Michaela Kyselová  |  Petr 
Lorenz  |  Marcela Mikulková  |  Stanislav Müller  |  Jiří Pavlíček  |  Adam 
Procházka  |  Pavel Raev  |  Pavlína Řehulková  |  Blanca Surisová  |  Pavla 
Šindelková  |  Karel Urban  |  Aneta Valentová  |  Lukáš Veselý  |  Jitka 
Vojtěšková
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Ateliér grafického designu
Smyslem těchto několika stránek není před-
stavit jednotlivé studenty, ale celkový obraz 
ateliéru, základní vizuální vjem, který z jednot-
livostí vytváří barevnou strukturu a zároveň 
naznačuje jednotlivé okruhy a typy zadání.

Grafi cký design jako hledání nových forem 
vizuální komunikace ve světě informační ex-
ploze a stále se zrychlujícího vývoje technologií 
pro uchování, zpracování a šíření informací. 
Grafi cký design jako poctivé hledání původní 
sdělnosti jazyka převedeného do znaků a sym-
bolů, pracujícího s poselstvím přesahujícím 
hranice této specializace. Grafi cký design jako 
studium náročných technologií, historických 
exkurzů, hledání kontinuity a současného 
výrazu. Specifi kem Ateliéru grafi ckého designu 
je jeho propojení s polygrafi ckými technolo-
giemi, s reklamou a současnými médii. Ab-
solvent ateliéru vybavený profesionálními 
dovednostmi a dobrou orientací ve světě vi-
zuálních komunikací by měl spoluvytvářet 
obraz současného grafi ckého designu a ovliv-
ňovat jeho podobu v budoucnosti.  |  V. H.

Vedoucí ateliéru Mgr. Václav Houf, asistentka Mgr. Dagmar Hejduková,
http://agd.ffa.vutbr.cz
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SEZNAM STUDENTŮ 2007/08  |  Pavlína 
Balážová  |  Kristýna Coufalová  |  Šárka Dos-
tálová  |  Kristýna Greplová  |  Šimon Chloupek  
|  Marek Jelínek  |  Kateřina Kvardová  |  Zuzana 
Lehutová  |  Pavel Lukáš  |  Jana Malíková  |  
Zuzana Ondrušová  |  Jakub Rafael  |  Kateřina 
Soudková  |  Blanka Šilhanová  |  Jan Vala
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Mgr. VÁCLAV HOUF (www.houf.cz) 
*1949 v Brně  |  Po studiích na 
Střední průmyslové škole textilní 
v Brně a na Pedagogické fakultě 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Brně (současná Masa-rykova 
univerzita) vykonával 12 let svobodné 
povolání, a poté 9 let přednášel na 
Škole uměleckých řemesel v Brně. 
V současné době již 7 let vede 
Ateliér grafi ckého designu na Fakultě 
výtvarných umění Vysokého učení 
technického v Brně.  |  Spolupracoval 
s řadou nakladatelství (Blok, Albatros, 
Kruh, Doplněk, Melantrich, Ave, Mladá 
fronta), divadel (Radost, Divadlo na 
provázku, Hadivadlo, Večerní Brno, 
Národní divadlo v Brně), institucí 
(Moravská galerie, Dům umění, Ústav 
památkové péče, Filmový klub Brno, 
Design centrum ČR, Československá 
televize, Český rozhlas, Etnologický 
ústav AV ČR, Muzeum Brněnska, 
Masarykova univerzita Brno) i sou-
kromých společností (OK Pyrus, 
Synerga, Erding etc.).  |  Jeho prá-
ce jsou zastoupeny například 
v Kupferstick Kabinet v Lipsku, 
archivech mezinárodních bienále 
(Varšava, Bělehrad, Lublaň, Gabrovo), 
Moravské galerii v Brně, v archívu 
Divadelního oddělení Moravského 
zemského muzea, Muzea města 
Brna a v řadě soukromých sbírek 
v zahraničí.  |  Uspořádal celkem 28 
samostatných výstav, zúčastnil se 
152 skupinových výstav, absolvoval 
6 symposií a získal 31 cen.

Mgr. DAGMAR HEJDUKOVÁ (ffa.vutbr. 
cz/~dagmarah) *1974 v Duchcově  
|  STUDIA 1988-1992 Střední škola 
uměleckých řemesel v Brně, Ateliér 
průmyslového designu, akad. soch. 
Petr Svítil; 1992-1998 Fakulta 
výtvarných umění VUT v Brně, obor 
grafi cký design, akad. mal. Pavel 
Luffer; 1995-1996 DPS na FaST VUT 
v Brně  |  Žije a pracuje v Brně.  |  STÁŽ 
1996 Odense Technischen Schule, 
Dán-sko, multimediální oddělení Kaje 
Andersena  |  VÝSTAVY 1995-1996 
výstava prací studentů FaVU, rektorát 
VUT v Brně; 1998 Výstava absolventů 
FaVU, Design centrum v Brně; 1998 
doprovodná výstava FaVU VUT v Brně 
k Bienále 98, MG Místodržitelský 
palác v Brně  |  SOUTĚŽ/OCENĚNÍ 
Dobrý design 1996, cena Vynikající 
design 96‘ za návrh vizuálního stylu 
fi ktivního muzea Edgara Allana Poea  
|  WORKSHOPY 2002 Kaverljaeg O6, 
Slovinsko; 2003 VŠUP Bratislava, 
Slovensko  |  PEDAGOGICKÁ ČINNOST 
1999-2000 ISŠP Brno, odborné 
kreslení; 2000 Towanda department 
of Art&Crafts, Pennsylvania, USA, 
specializace keramika; 2001-2002 
VOŠG Jihlava, navrhování, výuka 
základů DTP; od 1999 dosud FaVU 
VUT v Brně, asistentka Ateliéru 
grafi ckého designu, výuka sérigrafi e 
(1999-2000) a výuka základů DTP 
(od 2000).
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Ateliér papír a kniha

< Jan Slivka, Hledání, 2007, autorská mapa, B0. Knihu Ztracený domov od Zdeňka Bára jsem naskenoval a posléze adjustoval jednotlivé strany 
na formát B0 tak, že výsledná kompozice asociuje vzhled mapy. Pokud tedy čtenář chce knihu přečíst, musí jednotlivé stránky na mapě nejprve najít.

Vedoucí ateliéru doc. dr. Jiří Hynek Kocman, http://apk.ffa.vutbr.cz
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< Andrea Braunová, Stejná slova v jiné knize, 2007, fotografi e, 4 ks 40 x 40 cm.
Pro čtyři různá vydání básnické sbírky Jaroslava Seiferta Deštník z Piccadilly jsem 
vytvořila a fotografi cky zachytila subjektivní konstrukci prostředí a nálady, jaké to 
které knižní zpracování pro mě představuje.

> Tereza Novotná, Kosí papíry, 2004, autorský ruční papír, 40 x 40 cm. 
Hnízda kosa černého byla vařena a poté tlučena palicí, rozvlákněna a je-

jich vlákna plstěna modifi kovaným orientálním papírenským způsobem.

» Kateřina Valášková, Kniha na sebe, 2007, kniha-objekt, cca. 50 x 42 cm. 
Na přední stranu trika jsem pomocí nitroředidla přetiskla titul 

knihy a jméno autora: Hans Christian Andersen, Dvanáct poštou. 
Na zadní stranu trika jsem natiskla všechny strany této knihy.

» Veronika Zábršová Horáková, Velké prádlo, 2005, autorské ruční papíry, 
A5. Z naší domácí sušičky na prádlo jsem po každém sušení sbírala 
ze síta oddělené zbytky látek a pevné nečistoty oblečení. Z tohoto 

materiálu jsem pak čerpáním vytvořila soubor ručních papírů.
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> Julie Kačerovská, Kostky, 2005, kniha-objekt, 16 ks 4 x 4 cm. Dětskou hru, spočívající v sestavování obrázků z kostek, jsem modifi kovala tím způsobem, že jsem na místo 
obrázků použila úryvek z prózy Bohumila Hrabala. Sestava šestnácti kostek tvoří jednu „stranu“ a otáčením kostek je možné číst text jako při listování v knize.
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> Slávka Pauliková, Graféma, 2007, autorská kniha, 30 x 25 cm. Fascinujúci fenomén a jedinečnosť každého človeka vytvoriť si vlastný písmový systém zachytávam v piatich 
bodoch a tematických okruhoch zameraných na porovnanie normovaného písma s pretransformovanými znakmi pisateľov tzv. vypísanými znakmi, vypísanými rukopismi.
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KONCEPCE ATELIÉRU PAPÍR A KNIHA  |  Papír a kniha jsou v posledním čtvrtstoletí 
nově nahlíženy jako samostatné umělecké kategorie (Paper Art, Book Art, resp. 
Artist’s Books). Novodobě se hovoří o autorských papírech a autorských knihách. 
Ateliér papír a kniha je interdisciplinární platformou pro ty, kteří se zajímají o přesahy 
řemesla v umění.  |  „Kategorie papír“ stejně jako „kategorie kniha“ jsou pojímány 
především jako široce otevřená „umělecká média“, tedy nikoliv utilitárně, tj. zúženě 
ve smyslu „nějaké podložky či materie“, na níž defi lují „vyšší umělecké žánry“. Toto 
pojetí souvisí s přechylováním řemeslně-technologických a designérských východisek 
do oblasti konceptuálního umění.  |  Práce v ateliéru je zaměřena tematicky, což 
znamená, že na jeden až dva semestry je pro celý ateliér zadáno jedno hlavní téma 
a několik doplňkových témat. K hlavnímu tématu jsou pořádány specifi cky zaměřené 
semináře, studenti vypracovávají rešerše a ve společných konzultacích se diskutují 
aspekty různých řešení. Studenti vyšších ročníků vypracovávají individuální témata, 
vycházející z jejich vlastní iniciativy. Novým studentům (prvního ročníku bakalářského 
nebo magisterského studia, stážistům apod.) jsou zadávána „iniciační témata“, 
a dále si vyberou některá z témat, která byla v ateliéru již dříve zpracovávána. Všichni 
studenti ateliéru (bez ohledu na přípravu bakalářských, resp. diplomních prací) by 
měli určitým způsobem participovat i na hlavním tématu předmětného semestru.  |  
Těžištěm práce ateliéru je koncepční tvorba svébytných knih. Autonomní zabývání se 
papírem s tvorbou těchto knih může, ale také nemusí souviset. Papír je proto pojímán 
samostatně bez ohledu na „knižní adjustaci“ ve smyslu tzv. „Paper Art“.  |  Ateliérovou 
výuku doplňují „ateliérové předměty“. Každoročně se přednáší Nauka o papíru a Nauka 
o knize, dále se konají cvičení Papír a kniha – Technologie I.+II. a Písmo I.+II. Jedenkrát 
za čtyři roky se otevírají předměty garantované špičkovými externisty (Restaurování 
papíru a Restaurování knih přednáší Jiří Vnouček a Speciální kartonáž Jan Činčera).  
|  JHK

> Jiří H. Kocman, JHK´s Paper-Re-Making Book No. x84x, 2007, 
kniha-objekt. Knižní blok je tvořen z autorských ručních papírů,

vzniklých „recyklací“ makulatury těchto titulů:
 JHK: Médium papír, II.vydání, Vutium, Brno 2004

 JHK: Čajové minimum, VI.vydání, Sursum, Tišnov 2000
Polopergamenová vazba (hřbet: telecí chamois pergamen, desky: autorský 

papír identický s knižním blokem). Aprox. rozměry: 18,5 x 14 x 3,5 cm.
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doc. dr. JIŘÍ H. KOCMAN (http://apk.ffa.vutbr.cz/~kocman) *1947 v Novém Městě na Moravě  |  
STUDIA Vysoká škola veterinární (1965-71). Soukromě studoval estetiku u Jiřího Valocha (od 
r. 1965), nauku o papíru a uměleckou knižní vazbu u Jindřicha Svobody (od r. 1976), restaurování 
papíru a knih u Tomáše Vyskočila (od r. 1979)  |  CHARAKTERISTIKA DÍLA Konceptuální umění, 
knihy–objekty, autorské knihy, autorské ruční papíry  |  SAMOSTATNÉ VÝSTAVY 1978 JHK: 
Bücher und Stempel, Galerie Leaman, Düsseldorf; 1991 JHK: Papíry a knihy, Dům umění, Brno; 
1992 JHK: Pure Experiences, University of Reading, Reading; 1997 JHK: Autorské knihy a papíry, 
Galerie Rudolfi num, Praha; 2001 JHK: Autorské knihy, Autorské papíry, Galerie Langův dům, 
Frýdek-Místek; 2002 JHK: Autorské ruční papíry. Autorské knihy. Galerie Jiřího Jílka, Šumperk.  |  
KOLEKTIVNÍ VÝSTAVY 1971 Arte de sistemas I, CAYC, Buenos Aires; 1974 Art+Communication 
marginale, Institut de l‘ environment, Paris; 1982 Young Fluxus, Artists Space, New York; 
1986 1. Internationale Biennale der Papierkunst, L. Hoesch Museum, Düren; 1990 40 artistes 
tcheques+slovaques 1960-90, Coupole Haussmann, Paris; 1994 Das Jahrhundert des Multiple, 
Deichtorhallen, Hamburg; 2000 Papír a kniha I., Moravská galerie, Brno; 2000 Conceptual Art and 
Conceptualisms, Museum de Arte Contemporanea, Sao Paulo; 2001 Bienále knižného umenia, 
Turčianská galéria, Martin; 2002 Corps et traces (dans la création tchéque 1962-2002), Musée des 
beaux-arts, Nancy; 2002 Livres illustrés et livrés-objects tchéques, Centre culturel, Saint-Yrieix-la 
Perche; 2002 Gesto a výraz (České umění 2. pol. 20. století), Pražákův palác, Moravská galerie, 
Brno; 2003 A ty se jmenuješ vlčí mák…, Národní knihovna, Klementinum, Praha; 2004 Papír a kniha 
II., Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha; 2004 Poesia totale, Studia Brescia Arte 
Contemporanea, Brescia, Italy; 2005 Blätter und Bücher – aktuelle Papierkunst aus Tschechien, 
Städtische Galerie Villa Zanders, Bergisch Gladbach; 2006 Still+Konsequent, Siegerlandmuseum, 
Siegen; 2007 Der TT Klub Brünn in Künstlerforum Bonn, Künstlerforum, Bonn; 2007 Köthener 
Quadrate 2007-2009, Martinskirche, Köthen  |  OCENĚNÍ 1. cena, 6. trienále umělecké knižní 
vazby, Kroměříž, 1989  |  REALIZACE Dar města Zlína prezidentovi Václavu Havlovi u příležitosti 
1. nového zlínského salonu, 1996  |  ZASTOUPENÍ Hundertmark Collection (Berlin), Franklin 
Furnace (New York), Sohm Archive (Städtische Galerie, Stuttgart), Sackner Archive (Miami Beach), 
DAAD Archiv (Berlin), Moravská galerie (Brno), Národní galerie (Praha), Archive for Small Press 
and Communication – Neues Museum Weserburg (Bremen)  |  LITERATURA Contemporary Artists, 
St. Martin‘s Press (New York), 4th ed. 1996. JHK: Papíry a knihy (katalog výstavy). Dům umění, 
Brno, 1991. JHK: Autorské knihy a papíry (katalog výstavy), Galerie Rudolfi num, Praha, 1997. 
Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia (Praha), 1995. Kdo je kdo v ČR, nakl. 
Kdo je kdo, Praha, 2005.  |  PEDAGOGICKÉ PŮSOBENÍ Od r. 1993 externí pedagog FaVU VUT 
v Brně. 1996 habilitace v oboru konceptuálního umění na AVU v Praze. Od r. 1997 interní pedagog 
FaVU, zakládá Kabinet papír a kniha, který se od r. 1998 profi luje jako svébytně konceptuální 
Ateliér papír a kniha. V akad. roce 1998/99 je jmenován proděkanem pro tvůrčí činnost a od 
r. 2000 je pověřen toutéž činností jako člen kolegia děkana. V letech 2002-2007 působil ve funkci 
proděkana pro tvůrčí činnost a vnější styky a v letech 2004-2007 byl statutárním zástupcem 
děkana. Jako učební pomůcku vydal již ve dvou vydáních publikaci JHK: Médium papír, Vutium, 
Brno, 1. vydání 2000, 2. vydání 2004.

SEZNAM STUDENTŮ 2007/08  |  Jan Anděra  |  
Barbora Juráčková  |  Julie Kačerovská  |  Barbora 
Kšicová  |  Kamila Marková  |  Klára Nejedlá  |  
Tereza Novotná  |  Slávka Pauliková  |  Jan Slivka  
|  Kateřina Valášková  |  Veronika Zábršová 
Horáková
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Ateliér produktového designu
Zaměření studia v Ateliéru produktového designu se během patnácti let zformovalo v kontextu obdobných škol v ČR do svébytné podoby. Přestože 
těžištěm výuky je tvorba v oblasti spotřebních produktů, interiérového vybavení a nábytku, nelpíme na úzké specializaci, ale klademe důraz na rozvíjení 
kreativity, metodičnosti tvorby a akceptování širších společenských souvislostí. Náš ateliér existuje v prostředí, kde převládají tzv. volné obory, tvořící 
inspirující rámec, který nejen rozšiřuje intelektuální obzor, ale skýtá i možnost volby zaměření během studia. I když v designu nestojí autor před dílem, 
tak jako u volných oborů, je individualitou vkládající do díla své poselství. Rozkrytí delikátní hry mezi formou předmětu s jejím asociačním potenciálem 
a skutečnou funkcí či účelem je na tomto oboru fascinující a mělo by být podstatou studia designu. Designér coby inspirátor v multidisciplinárním 
procesu utváření předmětného světa by však neměl být pouze generátorem nových forem, ale lidská bytost, respektující sociální aspekt jako jednu 
z hlavních determinant designu. Snažíme se podnítit morální odpovědnost za důsledky působené produkty, na nichž se designér podílí. Chceme, aby 
si studenti zachovali citlivost ve vztahu k přírodě jak ve smyslu exploatace zdrojů, tak ve smyslu ovlivňování tzv. umělého světa. Posun od estetizace 
sloužící kultu spotřeby k harmonizaci samotného životního stylu z hlediska trvale udržitelného rozvoje chápeme jako aktuální výzvu. Naším cílem je 
poskytnout studentům kvalitní servis v teorii základních technických disciplín a v oblasti historie umění je vybavit tak, aby se uměli orientovat ve stylech 
a hnutích ovlivňujících obor a rozpoznali jejich odkaz. Chceme samozřejmě vybavit studenty potřebnými nástroji tak, aby dokázali precizně prezentovat 
své záměry, argumentovat v multidisciplinárním prostředí oboru. Od tohoto cíle se odvíjí i metoda ateliérové výuky. V rámci výuky podporujeme účast 
studentů ve školních i fi remních soutěžích, úspěšně implantujeme do ateliérového programu spolupráci s fi rmami a bohatě využíváme mezinárodní mobilitu 
studentů. Při ateliérových konzultacích se snažíme maximálně těžit ze vzájemné konfrontace názorů studentů a využívat tak neopakovatelnou příležitost, 
specifi ckou pro akademické prostředí. Hojná prezentace ateliéru na výstavách, veletrzích a v elektronických médiích skýtá studentům refl exi a posiluje 
jejich sebedůvěru. Vedeme též studenty k jisté míře profesních přesahů, zvyšujících jejich šance na uplatnění ve společnosti.  |  Z. Z. 

Vedoucí ateliéru akad. soch. Zdeněk Zdařil, asistent akad. soch. Tamara Buganská, http://apd.ffa.vutbr.cz

< Stanislav Nehybka, koupelna, 2004
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< Jakub Dorňák a Michal Čechura, výhřevné těleso Shamot, 2008, oceněno Grand Prix Mobitex 2008  |  

» Stanislav Nehybka, stůl a židle „Oyawo“, 2008  |  > Matěj Říčný, městský mobiliář, 2006  |  > Peter 
Harach, textilní nábytek Gerrit, 2008, oceněno Grand Prix Mobitex 2008
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akad. soch. ZDENĚK ZDAŘIL (http://apd.ffa.vutbr.cz) *1946 ve Velkých Losinách  |  STUDIA 1965-1971 VŠUP Praha, detašovaný Ateliér 
designu ve Zlíně; 1962-1965 Gymnázium Olomouc-Hejčín  |  PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI 1971-1993 hlavní designér fi rmy Zetor Brno; 1974 
SND Bratislava, SK (design speciálního tahače); 1976 Brnosmalt (design svítidla); 1982 Ursus, PLR (design traktoru těžké výkonové řady); 
1983 Agrozet Brno (soubor grafi ckých značek); 1984 ZTS Martin (design traktoru); 1986 Agrozet Jičín (design jednoosého malotraktoru); 
1987 Agrozet Prostějov (design dvouosého malotraktoru); 1988 Hessel (NSR) (design digitálního palubního elektronického systému); 
1992 OZS Brno (design malého nákladního automobilu); 1993 John Deere, USA (design kolového zemědělského traktoru); od 1994 FaVU 
VUT v Brně, vedoucí Ateliéru produktového designu a od 1995 proděkan pro výstavbu a materiální vybavení; 1995 Innotech International 
(design traktoru Innotrac); 2000 Vymyslicky Group, a. s., Brno (design univerzálního řezače spár); 2000 Microset spol. s r. o., Brno (design 
systému bezdrátových ovladačů svítidel); 2001 Boks s. r. o., Brno (design infračevenéno kapesního vysílače); 2002 Abbas, Brno (design 
ústředny bezpečnostního systému); 2004 Karosárna Sychra (design autobusového skyboxu); 2006 Karosárna Sychra (design skyboxu pro 
mikrobusy)  |  OCENĚNÍ 1982, 1984, 1985, 1986, 1988 ocenění v řešitelském kolektivu (FMVS za nejlepší výrobek resortu); 1986, 1989, 
1990 Křišťálový jehlan za vynikající design; 1995 ocenění mezinárodní cenou DESIGN PRESTIGE 95; 2000 ocenění Vynikající výrobek na 
For Arch 2000; 2001 Národní cena za design; 2001, 2002 Dobrý design.

>< akad. soch. Zdeněk Zdařil, Zemědělský trak-
tor, 1995, oceněno Design Prestige 1995  |  
< Petr Harach, dětský papírový nábytek, 2006  |  

> Jaroslav Gereg, buben Tube, 2007, oceněno 
Dobrý design 2007  |  > Tereza Pízová, stolek 
a sedačka Crisscross, 2007  |  » Svítidla: Jaroslav 
Juřica, 2004; Petr Beneš, 2000; Jakub Petr, 2001
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SEZNAM STUDENTŮ 2007/08  |  Jakub Dorňák  |  Jaroslav Gereg  |  Peter Harach  |  Alena Kurfürstová  |  Petr Matušinec  |  Petr 
Mazura  |  Stanislav Nehybka  |  Tereza Pízová  |  Matěj Říčný  |  Jan Sojnek  |  Michal Tomalik  |  Miroslav Vaněk  |  David Vašina  
|  Filip Velehradský  |  Barbora Zapletalová
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akad. soch. TAMARA BUGANSKÁ (http://apd.ffa.vutbr.cz) *1965 ve Slavičíně  |  STUDIA 1984-90 VŠUP Praha, 
katedra designu Zlín, prof. Z. Kovář, prof. akad. soch. P. Škarka  |  Design výrobků, spolupráce s architektem 
– návrhy dětských hřišť a exteriérových prvků, interiéry a nábytek.  |  PEDAGOGICKÉ PŮSOBENÍ na FaVU VUT 
v Brně od 1999 asistentka Ateliéru produktového designu  |  REALIZACE 2002 prodejní displej pro fi rmu LYNX; 
2003 parková lavička SAGGY pro fi rmu TORA; 2003-05 projekty rekonstrukcí dětských hřišť; 2004 soubor 
prolézaček pro fi rmu TORA; od 2005 projekty dětských hřišť ve spolupráci s architektem; od 2005 tvorba 
vizualizací architektonických projektů; 2006 systém herních prvků a venkovního mobiliáře pro fi rmu Tomovy 
parky, s. r. o.; 2007 studie amfi teátru Rusava – spolupráce s architektem; od 2008 interiérové návrhy pro fi rmu 
Nábytek Šmerda, s. r. o.

> David Crla, interiér kavárny, 2004, diplomová práce  |  > Petr Beneš, dámský klub, 2006  |  < akad. soch. Tamara Buganská, prolézačka 
Uffo, pro fi rmu Tomovy Parky, 2006  |  > Stanislav Nehybka, jídelní komplet, 2004
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Ateliér tělového designu

< Pavel Pražák, Vesmír, 2005, video  |  > Barbora Trnková, Z cyklu Bratři, 2007, digitální fotografi e

Vedoucí ateliéru doc. Mgr. Jana Preková, http://atd.ffa.vutbr.cz
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Za vším hledej tělo Tělový design je netradiční experiment s velmi starým tématem. Tělo však nepojímá jako pouhý objekt zobrazení, ale jako 
organický model tvorby. Takto chápaný předmět zájmu se spontánně proměňuje, překračuje tradiční kategorie aktu, performance nebo body artu 
a nepodléhá dělení na jednotlivá média. Pojem „tělo“ obsažený v názvu ateliéru přitom neodkazuje jen k materiálové podstatě naší existence. 
Stává se východiskem při zkoumání sociálních vazeb, do kterých jsme prostřednictvím našich těl zasazeni, a zároveň klíčem k porozumění psychické 
realitě každého z nás. Konečně téma tělesnosti zahrnuje i popírání těla a různé formy odtělesnění prostřednictvím jeho digitalizace a virtualizace. 
Lidské tělo odedávna fungovalo jako model společnosti a jeho struktura zakládá tradiční představy o uspořádání světa. Zároveň společnost zpětně 
formuje naše těla, a to jak fyzicky, tak především symbolicky. Mezi tyto základní symbolicko-materiální formy patří gender, stejně jako kategorie rasy, 
sexuality nebo věku. Důležitými nástroji symbolického strukturování světa jsou také s tělem související pojmy krásy a ošklivosti, tělesných proporcí, 
zdraví vs. nemoci, plodnosti vs. neplodnosti a mnohá další kritéria, stejně jako škála nespočetných fyzických manipulací, ať už se jedná o implantáty, 
tetování, piercing, úpravy tělesného ochlupení, účesy nebo styl oblečení. S módou spojuje tělový design jeho chameleónská proměnlivost, ale i pozice 
na pomezí použitelnosti a čiré extravagance. V tomto smyslu není móda pouhou dekorací, ale jevem vnímaným v širším sociálním kontextu. Pojem 
„design“ je metaforou funkčnosti, kterou však nesmíme zaměňovat za praktickou užitnost. Funkčnost designu může být dána pronikavostí jeho 
konceptu nebo mírou společenské relevance. Hranice mezi „volnou tvorbou“ a „tělovým designem“ se tedy stírá, vzhledem k tomu, že žádná tělesně 
orientovaná tvorba není volná ve smyslu estetického vyvázání ze sociálních souvislostí, a žádný design nelze podmínit pouze jeho praktickou funkcí. 
Tělový design můžeme popsat jako přístup záměrně dvojznačný, jehož „produkty“ se pohybují na pomezí materiálního a nehmotného, psychického 
a fyzického, sociálního a biologického, mužského a ženského, prakticky využitelného a zcela anti-funkčního. Jednotlivá díla mohou zkoumat 
estetické kvality těla-objektu, jako je tomu ve fotografi ích Petry Kučerové, nebo mít podobu kolektivního happeningu, ať už se jedná o hédonickou 
jízdu tří nevěst Kateřiny Olivové, nebo veřejné taneční vystoupení skupiny Bílá káva pod vedením Karolíny Kohoutkové. Za tělový design lze označit 
konceptuální strategii instalace fi ktivní bomby v ulicích Brna autorské dvojice Zdeňka Porcala a Lukáše Hájka (At. multimédia), nebo materiálové 
přehodnocení tradičního artefaktu, jako jsou například šité obrazy Jany Pospíšilové, které se dají podle potřeby vystavit v galerii či využít jako přehoz 
přes postel. Tělový design mapuje prostor ve vztahu k tělu (Zdeněk Porcal) a tělo ve vztahu k předmětům (Tereza Chaloupková). Pohybuje se od 
intimních zásahů ve veřejném prostoru (Andrea Láníčková) ke stylizovaným portrétům (Barbora Trnková, Zuzana Staňková) a autoportrétům (Karin 
Písaříková), od feministicky laděných konfrontací (Kateřina Olivová) až po erotizované hry (Pavel Pražák). Zkoumá způsob, jakým mysl formuje 

„…Body is a battleground…“  B. Kruger
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naše tělo (Eva Malaťáková) a jak je naše osobní 
identita defi nována v rámci rodinných vztahů (Lucie 
Marešová). Pracuje s ikonami módního průmyslu 
(Karolína Kohoutková) i dějin umění (Monika Ly-
sá, Zuzana Staňková). Tematizuje vztahy, ideály, 
normy, diskurzy, identity, orgány, absenci, svádění, 
provokace, touhy, rodinné rituály, reklamní strategie, 
módu, lolitky, osamělost, hotelové pokoje, tělesné 
deformace, holení, kýč, erotické pomůcky, tanec, 
absint, strach z tloušťky, krásu, romantiku, peep 
show, sebevědomí, magii, smrt, posvátno, genitálie, 
těhotenství, folklór, vaření, huspeninu, stereotypy, 
věšení záclon, pihy, vitamíny, Vánoce, vepřová játra 
a kdo ví, co ještě.  |  Zuzana Štefková, 2008

>< Lucie Faltýnková, Vánoce, 2005, 4x fotografie  |  < Kateřina 
Horáčková: Panštil, Panmodrý, 2007, kresba  |  > Karolína 
Kohoutková, Pro Valentýna, 2008, manipulované fotografi e  |  
» Karin Písaříková, Americký sen, 2000, video
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SCHÉMA ATD  |  Koncept těla, individuální pojetí, základní ateliérová výuka (J. Preková)  |  Sociální struktury a gender (L. Klodová)  |  Kreativní 
produkce (S. Lotker)  |  Filosofi e a estetika (V. Noshiro, Z. Štefková)  |  Symbolika a rituály (M. Mrskoš)  |  SEZNAM STUDENTŮ 2007/08  |    
Alžběta Bačíková  |  Kateřina Horáčková  |  Romana Hricová  |  Tereza Chaloupková  |  Karolína Kohoutková  |  Andrea Láníčková  |  Monika Lysá  
|  Kateřina Olivová  |  Edita Pattová  |  Martina Svozilová  |  Barbora Trnková

<

>

 Pavel Pražák, Vesmír, 2005, video  |  

>

 Jana Pospíšilová, Hotel Domov, 2006, textilní obrazy  |  > Kateřina 
Horáčková, Chmat, 2007, kresba  |  » Barbora Trnková, Z cyklu Bratři, 2007, digitální fotografi e  |  »> Karolína 
Kohoutková, Bílá káva, 2007, videozáznam taneční performance  |  »» Petra Kučerová, Bez názvu, 2006, digitální 
fotografi e  |  »

>

 Zdeněk Porcal, Koan, 2004, performance
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Tělový design studuje tělo v jeho fyzické, energetické a estetické podstatě. Pracuje s tělem jako 
médiem komunikace a interakce v kulturním ideovém kontextu doby. Hledá možnosti posunování 
hranic vnímání a komunikace.  |  Tělo je subjektem a zároveň objektem tvorby, je paralelním vysílačem 
a přijímačem. Je základním designem, formulí, znakem pro naši existenci. Je výchozím bodem pro 
tvorbu a výzkum. Je nositelem prasymbolů, je fraktálem „mikroosobního“ v „makroduchovním“ světě. 
S tímto základním designem můžeme pracovat vně i uvnitř, tělo je tvárné, skrývá krásu a ošklivost, 
je podvratným prostorem, každodenní otázkou a odpovědí.  |  Tím, že tělo je kulturní prostor, kde se 
odehrávají společenské, sociální, politické vztahy, je projekčním plátnem aktuální situace. Zároveň 
hraje hru, má role, kterými může manipulovat situaci, má moc. Tento paradox je základní hnací silou 
práce s tělem, osobností, personou. Role umělce, který pracuje s tělem, je v současné době posílena 
konkrétní změnou paradigmatu umění, kdy od prezentace a reprezentace přichází ke slovu pokládání 
otázek, výzkum. V nově vznikajících sociálních vztazích, které vystupují na povrch právě díky naší 
hlubší schopnosti je refl ektovat, ochotě nebo nutnosti je vnímat a zabývat se jimi, je tělo ideální 
platformou pro diskusi mezi uměleckými, fi lozofi ckými, politickými tendencemi. Tělo je i mediálním 
médiem. Je to jeho zkáza i slast.  |  J. P.
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Práce v ateliéru je laděna do polohy konceptuálního designu. Díky prolínajícím se teritoriím 
uměleckých disciplin, designové tvorby, sociálních aktivit a fi lozofi ckých (nejen rodových) 
studií, je ateliér nastaven do role strůjce situací, stává se prostorem setkání, vyvolávajícího 
nové zkušenosti a formy tvorby.  |  Vlastností hmoty je život. Klima doby se mění, myslíme 
globálně, přijímáme opozitní kvality, vnímáme paralelně. Máme možnost nerozlišovat. Jazyk 
umění se vyvíjí, analýza a dekonstrukce ustupuje nové syntéze. To je riskantní a důsledky 
diskutabilní, situace napovídá ideji existence celistvého Těla…  |  J. P.

< Zuzana Staňková, Z cyklu Mé madonky, 2005, digitální fotografi e  
|  > Edita Pattová, Santa a kytarista, 2008, olej na plátně a projekce  
|  > Eva Malaťáková, Kult těla, 2005, video  |  >> Kateřina Olivová, 
Vagína, 2006, šatové obrazy  |  >> Romana Hricová, Satén, 2007, 
instalace  |  >> Zdeněk Porcal, Kalorická a vitamínová bomba, 
2005, kombinovaná technika  |  > Tereza Chaloupková, Rukojmí 
věcí, 2008, digitální fotografi e  |  > Karin Písaříková, Sen, 2006  
|  Monika Lysá, Liechtenstein, 2007, kombinovaná technika  |  
» Andrea Láníčková, Z cyklu Holčičky, 2005, kresba fi xem
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doc. Mgr. JANA PREKOVÁ (www.janaprekova.net) *1956 v Praze  |  Scénografi e, kostýmní 
tvorba, fotografi e, interiér, video, instalace, akce  |  STUDIA DAMU, Praha  |  Od roku 1983 se 
profesionálně věnuje scénografi i, kostýmní a výtvarné tvorbě.  |  Instaluje a manipuluje tělo 
prostoru, site specifi c, environmentální proces, situaci trajektorií, geometrii vztahů. Ta vzniká 
v kvalitách a vzájemném střetu dramatického a reálného času a akce. Pracuje s dramatickou 
a designovou formou, přesahující do výtvarných konceptuálních souvislostí. Tělo je objekt 
v subjektu a naopak, kostým je osobní prostor s dostředivými a odstředivými hodnotami. 
Video, fotoinstalace, světelné instalace, používá jako součásti dramatických akcí, existujících 
záměrně jako samostatné výtvarné dílo. Příběh těla – souhrnu jednotlivých forem a vztahů je 
základním východiskem pro tvorbu. Spolupracuje se špičkovými režiséry a soubory současné 
divadelní a fi lmové scény, s experimentálními a kamennými divadly. Je držitelkou Zlaté 
medaile PQ 1999 a Zlaté Trigy. Cena A. Radoka 2005 za inscenaci Z cizoty. Má realizované 
práce v architektuře, módě. Pracuje na hranicích žánrů.



Lenka Pazourková, Krajiny 2003, z cyklu fotografi í, digitální tisk



Ateliér environment
   Vedoucí ateliéru akad. mal. Vladimír Merta, asistent doc MgA. Marian Palla, 
  http://environment.ffa.vutbr.cz
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Trochu pravda  |  FaVU a většina jejich ateliérů byla experiment, ale dobře intuitivně vržený do prostoru. Dnes je její myšlenkový základ, který spočíval v rozšiřování širšího horizontu, aniž by bylo nutné se 
zaměřit na nějakou jasně defi novanou profesi, vcelku samozřejmý, ale tehdy studenti trpěli krizemi identity a otázkami rodičů, čím že to vlastně budou. Těžko jim mohli vysvětlovat, že studium je něco jako 
výlet na rozhlednu. A rozhledna je něco jako encyklopedie, tedy doslova být uvnitř jakéhosi kruhu (in-cycle) vzdělanosti a vidět jeho základní obzor. A teprve, když si člověk dobře prohlédne okruh krajiny, může 
slézt dolů a věnovat se jedné činnosti. Nadosmrti bude vědět, že tato činnost, toto umění, tato věda je jeden kopec v celém pohoří. To však platí nanejvýš pro třetinu studentů. Ostatní se víceméně z donucení 
nechají dovléct na rozhlednu, je to povinné a tak se pořádně nerozhlédnou a pak těkají z jednoho úpatí na druhé a vždycky se v třetině výstupu rozhodnou pro jiný lákavější vrchol.  |  Jednou jsem si dělal 
naivní poznámky o učení: Americké školství se snaží vychovávat individuality, obvyklé univerzitní české školství vychovává špatné naučné slovníky. Specifi kem FaVU by mohla být výchova osobností. Velcí 
učitelé sdělují kromě své disciplíny také sebe. Sdělují sebe, protože to je jediný způsob, jak se i studenti mohou stát sami sebou. Není to egoismus, ale poznání, že individuace, být – stávat se sebou, je víc než 
soubor znalostí. Nikdo studenty nenutí do této krásné, zrádné řeky vstoupit, z individuace se nedělají zápočty, máte svobodu odmítnout a také většinou odmítnete. Pokud však zmeškáte těch prvních pár let 
na univerzitě (kdy je člověk ještě tvárný a přitom citlivý), dejme tomu mezi 18-22 lety, později to jde ztuha. Není to žádná katastrofa, je to jenom škoda, ale také to může být pohodlnější život, byť doprovázený 
pocitem vnitřní zrady. Pokud se rozhodnete být sami sebou, tak to je nadosmrti: náročný, bohatý život s mnoha překvapeními a problémy. Není to pro 
každého. Mohu se dovolávat delfského orakula nebo Platóna, ale to poznání je moje: být sám sebou, uskutečnit, co člověk je, je jednou z největších hodnot 
v životě. Pak teprve začínají další věci, jako jsou víry, lásky, naděje, tvořivosti. Zdeněk Kratochvíl intepretuje výrok „poznej sám sebe“ jako „uskutečni, kdo 
jsi“. Sdělování se děje gestem, vzhledem, strukturou jazyka, působením. Je to emočně náročné. Musí takové být, jinak zmeškáte svůj čas. Učení probíhá tak, 
že do sebe vpouštíte osobnost učitele v údivu a úctě a pak zjistíte, že on je někdo jiný, než vy. A tak jej zase vypudíte. Je to bolestivé, ale právě ten proces 
zbavování se učitele je stávání se sebou. Někdy to přináší velké problémy – vpouštíte do sebe víc učitelů a pak máte pocit, že je zrazujete. Anebo jste 
nespravedliví k lidem, které máte nejraději a vášnivě s nimi nesouhlasíte. Mně se to také stává. O jednom svém kolegovi jsem dokonce uštěpačně tvrdil, že 
je jistě spolutvůrce vesmíru. Protože osobnost je proces, jsou i vaši učitelé neustále ve vnitřním pohybu, učení je často emočně obtížné i pro ně. Ale oni 
již prošli tolika životními šoky a tolikrát se z různých důvodů hroutili, že to snadno vydrží nebo zamaskují. V tomto procesu učení učitelé, kteří jsou jenom 
slovníky, odpadají. Navíc mají pevně vrozenou představu, že největší pravdu má profesor, docent ji má o něco menší a asistent ještě o něco menší. Student 
je tu ovšem od toho, aby se ptal, ukazoval svoji nevzdělanost, a když se něco dozví, aby tomu moc nevěřil. Nejlepší univerzity učí člověka pochybovat 
o základních pravdách. Na FaVU se od vás očekává několik věcí: 1 – zvládnout řemeslo, umět jazyk, umět formálně myslet, používat logiku, být zběhlý v běžné 
výtvarné praxi. V tomto druhu učení je nanejvýš žádoucí nějaká forma násilí páchaného na sobě. Řemeslníky se stáváte teprve, když jste něco vytrpěli. Obzvlášť dobré je být nespravedlivě vyhozen ze zkoušky, 
nebo se zhroutit a pak zase povstat. Starci celý život vzpomínají na mazáckou vojnu. 2 – ta druhá věc souvisí s rozvojem osobnosti. Je to pochybování, přijímání, vypuzování, emoční zmatky. Technika je 
hrozně jednoduchá: pátrat po tom, co si skutečně myslím. Na počátku rychle zjistíte, že to, o čem jste předpokládali, že je vaše promyšlená pravda, jsou jen neurčité, mlhavě přejaté cizí myšlenky, předsudky 
a podmíněnosti. To je dobrý začátek. Přístup, co si skutečně o věci myslím, je dobré kombinovat s otázkou: co se mi skutečně líbí? Tím se propojují emoce a znalosti. Připomíná to Lewisovy „Rady zkušeného 
ďábla“: Nuť jej číst knihy, o kterých si myslí, že by je číst měl, ne ty, které jej přitahují. L. Zadrobílek rozlišuje: to je pěkné, ale tohle je moje, to je mého druhu, mé krve. Tohle je Yosemite, ale tady jsem doma. 
Platí to o krajinách, hudbě, knihách, partnerovi… ale to většinou zjistíte pozdě. Jednostranné vztahy deformují: cvičíte s něčím, ale ono to také cvičí s vámi. Dodnes nevím, zda se má zápasit s andělem. 
Zda je lepší chodit k Platónovi do stoi, anebo se učit řemeslu. Být odsouzen k celoživotnímu hledání se děje na úkor okamžitých znalostí… Etc., takhle jsme si tehdy rozprávěli.  |  „Učitel – most mezi těmi 
strašlivými zálivy, které často leží mezi osobnostmi.“ Theodore Roethke (1908-1963), básník a učitel  |  Václav Cílek

» Studenti FaVU na výletu v rámci ateliérového kurzu Václava Cílka „Singularita“, 2008, Pískovna v Rudicích  |  > Učitel a žák, 2008 |
» > Václav Skácel, Zlatý řez, 2000, z cyklu fotografi í, digitální tisk  |  » Soňa Goldová, Barcelona, 2004, z cyklu manipulovaných fotografi í, digitální tisk
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akad. mal. VLADIMÍR MERTA (www.mertavladimir.
cz) *1957 ve Frýdku Místku  |  Malíř, sochař, 
konceptuální umělec  |  V roce 1983 absolvoval 
studium malby na AVU v Praze  |  Od roku 1998 
vede Ateliér environment na oboru Konceptuální 
tendence na FaVU VUT v Brně  |  V roce 
1984 vystavoval poprvé samostatně v Praze 
zvukovou instalaci v ateliéru na Maninách… 
v roce 2007 vystavoval výběr obrazů z projektu 
„Spirit“ v Galerii Langův Dům ve Frýdku Místku… 
v roce 1982 vystavoval na skupinové výstavě 
„Setkání“, Stromovka v Praze… v roce 2008 na 
výstavě „Autoportrét v českém umění 20. a 21. 
století“ v AJG v Hluboké nad Vltavou.
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»

< Vladimír Merta, Imigrant (Až s řekou přijde hora, umění se pomalu začne 
vracet zpět proti proudu), 2004. Tento objekt připlul na pražský ostrov Štvanice 
za velké povodně dne 14. srpna 2002. Geologickým výzkumem kamenů 
v kořenech stromu bylo zjištěno, že topol původně rostl nad Berounkou u Vše-
nor. Procesuální instalace, v současnosti Muzeum Kampa, Praha. Snímek byl 
pořízen během povodně roku 2006  |  

»

 Zdeňka Řezbová, Zuzana Musilová, 
Možnost malého nadhledu, 2007, instalace  |  

»>

 Marta Fišerová, Plavání, 2007, 
video (00:01:04)  |  

»»

 Tomáš Javůrek, Převlékání, 2008, video  |  

>

 Zdeňka 
Řezbová, Dětský koutek – diplomová práce, 2007, plyš, instalace, performance  |  
> Alena Kazatelová, Odpočiň si – akce proběhla 12. 6. 2007 na náměstí Svobody 
v Brně. 60 lehátek umístěných na ploše náměstí nabízelo po 24 hodin možnost 
odpočinku a zastaveni.  |  

»

 Martina Hejmalová, Bioinstalace, 2006, vytvoření 
nového prostředí pro některé obyvatele FaVU  |  

»

> Martina Hejmalová, 
z projektu Proti práci, 2005 
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doc. MgA. MARIAN PALLA (http://enviroment.ffa.vutbr.cz) *1953 v Košicích  |  
Vystudoval v Brně konzervatoř (kontrabas), 15 let hrál v orchestru Brněnské opery. 
V roce 2001 habilitoval na docenta na AVU v Praze. V současnosti je odborný asistent 
na FaVU VUT v Brně, Ateliér environment.  |  Konceptuální tendence, performance, 
instalace, malba, literatura.  |  SAMOSTATNÉ VÝSTAVY (výběr) Dům umění Opava 
(2006); Galerie Šternberk (2007); Školská 28, Praha (2008)  |  SKUPINOVÉ VÝSTAVY 
(výběr) Litva – performance (2005); Galerie Vltavín (Slovem i obrazem),Praha (2008)  
|  VYDANÉ KNIHY (výběr) Teplé škvarky – nakl. Druhé město (2007)  |  VYDANÉ CD 
(výběr) Brno-Opava a zpět – FT Records (2006).

> Petra Kopáčková, Motocykl, 2004, ob-
hajoba bakalářské práce  |  >> Matouš-
ková Judita, Kresba ve ztížených pod-
mínkách, 2007, video z akce  |  > Marian 
Palla, Ložnice, 2008, instalace  |  » Petra 
Ošlejšková, Miluju Hollywood, 2008, ana-
nasové slupky
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»< Eva Jaroňová, Bez názvu, 2007, pastelky na papíře, 29,7 x 21 cm  |  

» Vendula Chalánková, To je zpráva, napsala, 2003, výšivka křížovým stehem 
na plátně, pohled do instalace  |  < Hanka Oplatková, Hádanky, 2007, smažené 
objekty  |  > Zpracování železitých pigmentů na místě výskytu v rámci 
ateliérového kurzu Václava Cílka „Singularita“, 2008, Pískovna v Rudicích

SEZNAM STUDENTŮ 2007/08  |  Lucia Černayová  |  Pavla 
Dvořáková  |  Jitka Fišerová  |  Marta Fišerová  |  Darina Hlinková  
|  Eva Holzová  |  Eva Jaroňová  |  Tomáš Javůrek  |  Martin Jelínek  
|  Alena Kazatelová  |  Petr Kovář  |  Blanka Lhotáková  |  Judita 
Matoušková  |  Hana Oplatková  |  Petra Ošlejšková  |  Vojtěch 
Skácel  |  Jana Šmehlíková  |  Miroslava Šulcová  |  Barbora 
Zezulová
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SEZNAM STUDENTŮ 2007/08  |  Denisa Belzová  |  Kamil Benda  |  Jana Bernartová  |  
Markéta Cilečková  |  Daniel Dřímal  |  Petra Hermanová  |  Martin Jabůrek  |  Markéta 
Mandelíková  |  Zuzana Musilová  |  Jiří Paška  |  Iveta Plná  |  Veronika Slámová  |  Alois 
Stratil  |  Jan Šrámek  |  Pavel Švec  |  Vojtěch Vaněk  |  Tereza Vogelová  |  Kamila 
Zemková  |  Barbora Zezulová

doc. prom. ped. VÁCLAV STRATIL (vaclavstratil.cz) *1950 v Olomouci  |  STUDIA 1970-1975 Filozofi cká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci  |  Malba, kresba, performance, fotografi e, hudba  |  
PEDAGOGICKÉ PŮSOBENÍ na FaVU VUT v Brně: 1998-2003 vedoucí Ateliéru kresby; od roku 2003 vedoucí Ateliéru intermédia  |  SAMOSTATNÉ VÝSTAVY (výběr) Nelze se zachovat. Galerie NOD, Praha, 
2008; Country není smrt. Dům pánů z Kunštátu, Brno, 2007; Lěgěnda o Švatém Penyšu. Galerie A.M. 180, Praha, 2007; Dvojice. Ateliér Josefa Sudka, Praha, 2006; Šlovo. Galerie Astra, Kuřim, 2006  |  
KOLEKTIVNÍ VÝSTAVY (výběr) Prague biennale 3. Karlín Hall, Praha, 2007; Neexistuju, když mě nevidíš. Futura, Praha, 2007; Sladké mámení. Galerie Jána Šmoka, Jihlava, 2007; Artist for Tichy – Tichy 
for Artists. Museum Moderner Kunst – Stiftung Wörlen, Passa, 2006  |  ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH (výběr) Sbírka moderního a současného umění Národní galerie v Praze; Galerie hlavního města 
Prahy; Stattliche Kunstsammlungen v Drážďanech; Galerie Benedikta Rejta v Lounech; Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem; Galerie moderního umění v Hradci Králové; Východočeská galerie 
v Pardubicích; Muzeum umění Olomouc; Moravská galerie v Brně; Galerie Klatovy/Klenová; Oblastní galerie v Litoměřicích  |  ZASTOUPENÍ V SOUKROMÝCH SBÍRKÁCH v Německu, Švýcarsku, Francii, 
Velké Británii, Itálii, Alžíru, USA a Austrálii.

MgA. FILIP CENEK (intermedia.ffa.vutbr.cz/fi lip-cenek) *1976 v Jeseníku  |  Vyučený promítač  |  Absolvoval Fakultu výtvarných umění v Brně, Ateliér video u Keiko Sei, kde od roku 2003 působí jako 
pedagog, od roku 2008 je vedoucím Kabinetu video. Zabýval se teorií a praxí nelineárních příběhů a narací v digitálním prostředí (zejm. paradoxem spojení „interaktivní příběh”), později pak neostrostí, 
nečitelností a chyběním jako pozitivními jevy. Od roku 2000 vytvořil několik prací zabývajících se různými jazyky animační narativity, zkušeností s tvorbou pro děti a specifi ckým využíváním hudebního 
doprovodu. Za práce v oblasti vizuálních médií obdržel v roce 2004 Cenu tranzitu, díky které u dánsko-amerického vydavatelství Errant Bodies, zaměřeného na současnou experimentální hudbu 
a její přesahy do výtvarného umění, realizoval DVD-Video disk „Carpets Curtains“, dokumentující improvizovanou koncertní spolupráci s hudebníkem Ivanem Palackým. V rámci doktorandského studia 
v Centru audiovizuálních studií FAMU v Praze se zabývá aktualitou obrazu (vjingem) a tvorbou živých re-editů z nalezených fotografi í a zvuků, směřující ke specifi cké audiovizuální revizi vzpomínání 
a imaginarity. Je spoluorganizátorem brněnského festivalu NewNew! a jedním z kurátorů sekce Theatre Optique karlovarského FreshFilmFestu. Spoluvytváří vizuální podobu elektronického projektu Midi 
Lidi. Je zastoupen ve Sbírce Národní galerie v Praze, Sbírce Marek a několika zahraničních fi lmotékách. Občasně se prezentuje na výstavách současného umění a festivalech u nás i v zahraničí (Centre 
Pompidou v Paříži, EMAF v Osnabrucku, NIVAF v Naganu, Parker`s Box v Novém Yorku, Metrónom v Barceloně, TransFusion v Hamburku, SPOR v Aarhus ad).

> Děda.cz – freestyle, Galerie Senzor, Praha, 5. 2. 2008  |  < Václav Stratil, ze série Docent, 2003, fotoper-
formance  |  > Ateliérový plenér, Valašské Meziříčí, 14. 5. 2008 (Polínko, Mladí v partě)
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Ateliér intermédia

Tam, kde lišky dávají dobrou noc.  |  Ateliér intermédia se zabývá interaktivní struk-
turou komunikace za použití všech dostupných i nedostupných prostředků. Studenti 
se učí umění kresby, malby, videa, hudby, fotografi e a dalším, včetně umění myslet. 
Absolvent plynně ovládá současný jazykový diskurz a je schopen prezentace své 
práce na nejvyšší úrovni jemu dostupné.

PS: V hodině smrti si vzpomeneš.
PS2: A nebo nevzpomeneš.

   Vedoucí ateliéru doc. prom. ped. Václav Stratil, asistent MgA. Filip Cenek, http://intermedia.ffa.vutbr.cz
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« Tereza Vogelová (Teri Varhol), 11x 
ze série Očistec, 2008, černobílé 
fotografi e, 80 x 120 cm  |  «

>

 Petra 
Hermanová, 21 PIN, 2008, video, 
3:10  |  

»

< Vojtěch Vaněk, Echo, 2008, 
animace, 2:40  |  

»

 Vojtěch Vaněk, 
Signet of Lure removal, 2008, animace 
2:30  |  < Michal Mariánek, hudební 
vystoupení, Roxy, Praha, 2007  |  > 
Anežka Hošková, Bez názvu, 2007, 
5 m, malba na stěně  |  > Anežka 
Hošková, Bez názvu, 2007, akryl na 
plátně, 16 x 22 cm
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« Kamila Zemková, 6x ze série Sao Mamede, 2008, olejové pastely na papíře, 31 x 21 cm  |  Iveta Plná: >
>

 Lustr, 
2008, akryl na plátně, 100 x 110 cm; 

>

 Svícen, 2006, akryl na plátně, 65 x 80 cm; 

»

 Hrob, 2007, akryl na plátně, 
80 x 90 cm; >

»

 Stůl, 2007, akryl na plátně, 30 x 40 cm
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» Martin Jabůrek, Shell Greco, 2008, akryl na plátně, 25 x 70 cm  |  »> Jan Šrámek, 
Pokojíček, 2007, tisk na plátně, 82 x 130 cm  |  > Veronika Slámová, 12x ze série PF 
2008, 2007, fotoperformance  |  < Jana Bernartová, Zimní krajina, 2007-2008, animace 
generovaná v reálném čase (Processing)  |  > Tereza Vogelová (Teri Varhol), 6x ze série 
Zones, 2008, černobílé fotografi e, 30 x 40 cm
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< Pavel Švec, V kostce, 2008, animace, 11:30  |  > Vojtěch Vaněk, Echo, 2008, instalace  |  » Zuzana Musilová, Sýrová 
tanečnice, 2006, koláž  |  > Jana Bernartová, 2007, logotyp ateliéru  |  > Markéta Mandelíková, Skladba podle přání, 2008, 
olej na plátně, 220 x 125 cm  |  

>

 Filip Cenek, Jiří Havlíček, Magdalena Hrubá, instalace Blackout, 2008, Galerie hl. m. Prahy



KOMUNIKACE I PŘES VIDEO

Aktuální zpráva: největší sbírku SMS a MMS založili v New Tate Gallery 
v Londýně.

Ahoj, dnes nemám čas, musím napsat konečně už ten text do katalogu!

Stando, prosím tě, podívej se do informačního systému, jestli jsem ty známky 
dobře zapsal – asi jsem to zapomněl všechno potvrdit. Heslo znáš, díky! 

Prosím Vás, omluvte mě u pana děkana, že nemůžu přijet na uměleckou radu, 
protože jsem nabouraný…

Viděl jsem Vaše věci… Můžu říct, že nejsou zlé, naopak, sem tam jsou i zajímavé 
momenty…ale radši byste se měl hlásit na design… – maminku pozdravujte!

Promiňte, že jsem na Vaše emaily neodpovídal, měli jsme spadnutý internet 
a ještě k tomu jsem ani nebyl v Brně, ten rozhovor asi odložíme na později 
– možná až když bude trochu tepleji…

Ahoj Tomáši, četl jsem Tvůj dopis, ale teď nemůžu vytisknout přes ploter 825 
stran, protože nemáme papír – teď večer ani nemůžu nikde koupit, protože 
mám jenom slovenské koruny – prý jsi mi volal i na můj mobil, bohužel mám 
vybitou baterii… ozvi se mi zas!

Vážená paní kurátorko, snažil jsem se Vám přeposlat i Václavovy fotografi e 
do bulletinu, ale zdá se mi, že jsem je asi cestou Stratil.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou FX.

Vážený pane proděkane, oznamuji Vám, že nemůžu splnit příkaz odevzdání 
lustračního osvědčení, protože na Slovensku byl zrušený lustrační zákon!

Kdo a kdy namaloval?
a) Guernicu
b) Monu Lisu – a její vousy
c) Portrét neznámého umělce

Omluvte, prosím, manžela, že se nezúčastnil pohřbu – šel k doktorovi.

Autor v kolonce uměleckých aktivit – samostané a kolektivní výstavy – uvedl, 
že si nepamatuje svoje výstavy…

Haló, koho hledáte? … FaVU VUT v Brně? … Ano!
Ateliér video? … Ano! 
Vedoucí ateliéru Peter Rónai? … Moment!
… nejsem zde, ale hned přijdu!

< Peter Rónai, Sloveská Mafi a, 2001



Ateliér video
Vedoucí ateliéru prof. PhDr. akad. mal. Peter Rónai, asistent RNDr. Stanislav Filip, http://avi.ffa.vutbr.cz
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« > Tomáš Hrůza, Sound off, 2003  |  « Marta Svobodová, Multimediální prostor, 2008  |  < Patrik Sedlaczek, Sudeten 
Relax, 2002  |  > Jan Suchomel, Duel, 2005
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prof. PhDr. akad. mal. PETER RÓNAI (http://avi.ffa.vutbr.cz) *1953 v Budapešti  |  Vedoucí Ateliéru video na FaVU VUT v Brně.  |  STUDIA 1970-1974 na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, pak 
na Akademii výtvarných umění v Budapešti, absolvoval v roce 1977  |  Oblasti tvorby, které ho nejvíce zajímají, jsou akce, instalace, foto a video.  |  PEDAGOGICKÉ PŮSOBENÍ od roku 1990 pracoval jako 
pedagog na univerzitě v Nitře; od roku 1992 na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně v Ateliéru konceptuálních tendencí, posléze v Ateliéru video-multimédia.  |  V letech 1990 až 1993 působil spolu 
s Júliusem Kolerem v umělecké skupině Nová Vážnosť, habilitoval se na AVU v Praze.  |  KOLEKTIVNÍ VÝSTAVY (výběr) 1989 Suterén, Konventní ulice 17, Bratislava; 1990 Art of today, Národní galerie, 
Budapešť, Maďarsko; 1991 Umění akce, Mánes, Praha; 1992 Zwischen object, Museum am Ostwall, Dortmund, Německo; 1993 Zeitzeichen, Baderischer Kunstverein, Karlsruhe, Německo; 1994 Nature 
in Motion, Video Art `94, Mánes, Praha; 1995 Video – vidím – ich sehe, Museum of Art, Thun, Švýcarsko; 1996 Avantgarde fi lm and video, European Academy, Londýn, Anglie; 1997 United enemies, 
Galerie Jiřího Švestky, Praha; 1998 Admission of identity, City Museum, Sheffi eld, Anglie; 1999 Identity and environment – Ludwig Muzeum, Budapešť, Maďarsko; 2000 After the wall, Moderna Museet, 
Stockholm, Švédsko; 2001 Contemporary creative books, Atelier vis-a-vis, Marseille, Francie; 2002 Neue Kunst, Kunsthalle am Exnergasse, Vídeň, Rakousko; 2003 Gallery by night, Studió galéria, 
Budapešť, Maďarsko; 2004 Personalities art and the world, Artpool, Budapešť, Maďarsko; 2005 Visual Poetry Exhibition, Patra, Řecko; 2006 Freedom and beauty, Slovenský kulturní institut, Washington, 
USA; 2007 Mixed Memory, GJK Trnava, Slovensko; 2008 Mezinárodní trienále současného umění, Veletržní palác, Praha.
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RNDr. STANISLAV FILIP (http://avi.ffa.vutbr.cz/~fi l) *1957 
v Mostě  |  STUDIA 1974-1977 Gymnázium Slovanské 
náměstí; 1977-1982 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
(nyní MU v Brně), Přírodovědecká fakulta, obor fyzika 
pevných látek; 1983-1986 studijní pobyt tamtéž  |  od 
r. 1987 zaměstnanec Vysokého učení technického v Brně, 
nejdříve Fakulta stavební, od r. 1997 Fakulta výtvarných 
umění  |  HUDEBNÍ AKTIVITY „Ještě jsme se nedohodli“, 
skupina působí od začátku 80. let, koncerty na festivelech 
Rockfest 86; „Wir sind da“, klub Metropol Vídeň 1990; 
„Litoměřický kořen“, Litoměřice 2006 a 2007; „Trutnov“, 
festival v Trutnově 2007 a jiné  |  DESKY Iva Bittová&Pavel 
Fajt, vydavatelství Panton, 1987, autorství hudby a hraní 
ve skladbách „Smuténka“ a „Dnem bazénu“; …ještě jsme 
se nedohodli, vydavatelství Globus International, 1990, 
autorství nebo spoluautorství hudby, hraní na kytaru; JEště 
jsme se neDoHOdli – ONA NOVÁ DOBA, vydavatelství ANNE 
Records (Brno) 2000, autorství nebo spoluautorství hudby, 
hraní na kytaru  |  PŮSOBENÍ V SESKUPENÍCH Pomalé 
prostředky, Pomalý posun, Klikva klikva, …s Marianem 
Pallou  |  ÚČAST NA VÝSTAVÁCH HiTech – Umění Brno 1995, 
1996 a 1997; Pedagogové a studenti FaVU – Dům umění 
v Brně 1999; Standa Filip a hosté – galerie Kunštátská 
trojka, Brno 2007.

« > Monika Fryčová, Viva Hakur Morthens, 2006  |  « > Simon Guioche, Le Ville, 2006  |  > Michal Kindernay, David – Marat, 2006  |  
< Dušan Urbanec, Silence, 2006-08
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SEZNAM STUDENTŮ 2007/08  |  Petr Kachtík  |  Michal 
Kindernay  |  Petr Kocourek  |  Jiří Kotrla  |  Michaela Langová  |  
Michal Marenčík  |  Petra Pavlicová  |  Zuzana Pálešová  |  Petra 
Pechánková  |  Patrick Sedlaczek  |  Anita Somrová  |  Marta 
Svobodová  |  Dušan Urbanec

< Jan Žalio, DJ-VJ mont-age, 2004  |  > Jiří Kotrla, Untitled, 2005  |  » Anita Somrová, On the road, 2007
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Ateliéry zabývající se multimediální tvorbou využívají všech aspektů 
uměleckého vyjádření od klasických médií po nová, a tak směřují 
k formování nového uměleckého výrazu. Výuka v těchto ateliérech má 
ambici obsáhnout formy od výtvarného umění akce, přes fotografi i, video, 
audio, po instalace a komplexní prostředí reálná i virtuální. Cíleně se tak 
zaměřuje přímo na tvůrčí akt v časoprostorové situaci, který je zároveň 
i interdisciplinárním projevem, tedy realizací propojující tradiční i nové 
postupy výtvarné, divadelní, taneční, hudební i literární. Ve vztahu akce 
– prostředí tedy klade důraz na komplexní výrazové formy prezentace 
a opírá se zejména o schopnosti pracovat s časem jako neoddělitelnou 
součástí komponování multimediálního díla v lineární i nelineární 
podobě jeho dějové složky.  |  Aktivity ateliérů zabývajících se videem 
a multimediální tvorbou v konkrétních případech tedy směřují od fi lmové 
kompozice k vytváření interaktivních prostředí, do nichž může divák přímo 
vstupovat, zasahovat a měnit je. Další příklad širokých možností pro 
experimentování je práce v prostředí internetové sítě. Nejnovější nástroje 
informačních technologií, jako je streamování nebo VRML, umožňují nejen 
vytváření nových uměleckých tvarů, ale i úplně nové možnosti prezentovat 
svá díla ve www síti. Tvůrcům se tím otevírá možnost stát se součástí 
světového otevřeného kreativního prostoru. Nejlepším dokladem těchto 
tendencí z minulosti je projekt InterVisionLab, kterým se kolem roku 
1998 stali naši studenti průkopníky používání videa v internetové síti 
nejen v České republice.  |  Stále větší prostor se v náplni naší činnosti 
dává i zvukovým a hudebním projektům. Za tímto účelem bylo právě 
z iniciativy Ateliéru multimédia zřízeno profesionální postprodukční 
zvukové studio pod názvem „u-fon“. U-fon má v současnosti na starosti 
servis pro studenty celé fakulty a podílí se na fi nalizaci většiny realizací 
vyžadujících jakékoliv kvalitní ozvučení, nebo přímo kompletní produkci 
záznamu, úpravy a dokončení hudebních projektů vznikajících na fakultě. 
Studio je pro tento účel vybaveno kvalitními střižnami na bázi technologie 
Pro Tools (Mac OS) a Steinberg (Windows). Prostorově je členěno na 
akusticky upravenou místnost pro nahrávání a dostatečně odhlučněnou 
režijní místnost umožňující mixování a postprodukci s věrným poslechem. 
Ateliér v této oblasti spolupracuje s mnoha zajímavými odborníky z domácí 
i zahraniční experimentální hudební scény, jako jsou Michael Delia, Tomáš 
Floex Dvořák, Pavel Fajt, Jennifer Helia DeFelice, Marek Choloniewsky, Amy 
Knoles, Michal Mariánek, Phill Niblock, Paul Panhuysen a další.  |  R. F.

Ladislav Železný + Aleš Killian (Ateliér nových médií I, AVU Praha), Gyatam, 2002-03, společný projekt interaktivního 
akustického objektu, vana osazená 6 reproduktory, zesilovače, audiomix



Ateliér multimédia
Vedoucí ateliéru Mgr. Richard Fajnor, asistent MgA. Tomáš Hrůza, http://multimedia.ffa.vutbr.cz

> Vilém Novák, Mr. Gucci, 2008, interaktivní instalace, objekt konverzující s obecenstvem pomocí klávesnice nebo jednoduchého akustického 
rozhraní. (Univerzální návštěvník vernisáže s umělou inteligencí, plně nahradí průměrného diváka umění. Umí rozprávět o tom, co je skutečné 
umění, kdo ho dělá a kdo ne. Umí pomlouvat ostatní umělce…)  |  > Tereza Sochorová, Spisovatelka, 2008, video-instalace doplněná 
fotografi emi, 09:15´  |  > > Lukáš Hájek+Michal Šmeral (Ateliér sochařství 1), Rodina, 2006, společný projekt interaktivní zvukové instalace, 
akusticky modelovaný prostor reagující na návštěvníky, kteří svým pohybem spouštějí různé zvukové záznamy jednoho rodinného příběhu, 
konstrukce, soustava refl ektorů, senzorický systém, 12 reproduktorů, audio zesilovače, počítačem ovládaný zvukový záznam
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< Ivo Hos + Petr Bulava (Ateliér sochařství 1), Rodina, 2006, společný projekt zvukové a světelné instalace na půdě, 
peřiny, peří, světlo, audio zesilovače, zvukový záznam kočičího vrnění (Tříčlenná rodina právě větrá svoje peřiny.)  |  

>

 Beata K. Spáčilová, Interaktivní projekce, 2006, pohybem na kolečkových bruslích po prostoru školní galerie diváci 
manipulovali časovou linkou animace „A déle jsem je raději nezdržovala“, senzorický systém, projekce, počítačem 
ovládaná video-animace  |  

»

 Kristýna Štanglová, Podivná zahrada, 2002, animace, 03:20´
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Výtvarné umění prochází zásadní proměnou a hledá 
svoji novou funkci, místo a opodstatnění v technicky 
orientované společnosti. V kulturním prostoru současné 
doby začíná hrát důležitou roli i umělecká tvorba vytvářená 
pomocí elektronických médií. Umění tak stále více využívá 
nejrůznější výsledky vědeckého humanitního a technického 
výzkumu. Tvůrci se inspirují metodami vědecké práce 
a experimenty se soudobou digitální technologií se 
uplatňují při realizacích řady uměleckých děl. Navíc nová 
technologická řešení se postupně začínají prosazovat 
i v tradičnějších uměleckých disciplínách, jako je malířství, 
nebo sochařství, či grafi ka a dalších. Obory multimediální 
tvorby pro záznam, zpracování, přenos, uchovávání 
a zprostředkovávání obrazového a zvukového materiálu 
používají především vlastní tělo, grafi ku, malbu, fotografi i, 
video, počítače a další elektronická média v analogové, 
v současnosti stále více i v digitální podobě. Tvůrci pracují 
především s nejnovějšími telekomunikačními technologiemi, 
počítači, případně robotickými a integrovanými systémy 
a své názory nejčastěji prezentují v komplexní formě 
reálných nebo virtuálních interaktivních prostorových 
instalací, environmentů nebo audiovizuálních kompozicí 
či nástrojů, které mohou být integrovány ve veřejném 
prostoru a do nichž může často divák přímo vstoupit, 
zasahovat a měnit je.  |  R. F.

> Lukáš Hájek: Junes Time, Be aware of Medusa, 
Scream at Fire, Adoration of The Lame, 2006, video-
instalace, 4x8bit video, 01:30‘  |  < Vilém Novák, 
Kukátko 1, 2005, instalace, pseudo augmentovaná 
realita, virtuální 3D svět vytvořen z fotografi í podle 
prostoru, kde kukátko visí obohacen o 3D animaci 
(jakýsi „cyber genius loci“ doplňující reálný prostor, 
divák se konfrontuje s paralelní realitou v kukátku, 
vytvořenou v počítačovém prostředí, která se prolíná 
s prostorem instalace, v němž je kukátko zavěšené)
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SEZNAM STUDENTŮ 2007/08  |  Lukáš Hájek  |  Ivo Hos  |  
Petr Jabůrek  |  Klára Kollárová Ovčáčková  |  Bojan Krstić  
|  Vladimír Kudělka  |  Lukáš Medek  |  Tereza Mikotová  |  
Vilém Novák  |  Václav Peloušek  |  Roman Přikryl  |  Tereza 
Sochorová  |  Kateřina Spáčilová  |  Helena Svobodová  |  
Veronika Vlková  |  Radoslav Zrubec  |  Lenka Žampachová  
|  HOSTUJÍCÍ STUDENTI 2003/2008 Natalia Armata (PL)  |  
Floriana Brunetti (I)  |  Cécile Dabo (F)  |  Antoine Chrétien 
(F)  |  Monika Kováčová (SK)  |  Sylvie Sayamandara (F)  |  
Barbara Živcic (SL)

> Tereza Sochorová + Beata K. Spáčilová, Sedm let sedm let opakuji znovu a znovu (pro mou lásku, bolest 
a ranní světlo), 2007, společný projekt multimediální instalace aktivované vernisážovou performance, monitor, 
hlína, sůl, video (Čistota v sedmihranném krystalu soli odráží sedm cyklických let očišťování lidského těla. 
Sypeme krásu hory, díváme se hloubkou jezera.)  |  >> Ivo Hos, Tři kousky (Zahrada, Okno, Schody), 2007, video 
triptych, 04:20‘  |  > Veronika Vlková + Radoslav Zrubec, What´s left is dream that woke me up, 2007, společný 
projekt, mixmediální instalace pro Organ Gallery, Chongqing, Čína



135

Ateliér multimédia pokračuje v programu předcházejících 
pedagogů. V problematice konstrukce vizuálních prosto-
rových modelů a počítačové animace se např. snaží 
následovat pedagogickou práci Lucie Svobodové. Nabídkou 
přednášek z historie videoartu, bodyartu, soundartu, 
cyberartu, nebo z oblasti strategií a fungování masových 
médií a uměleckého provozu přímo navazuje na aktivizmus 
Keiko Sei. A i v současnosti se studenti ve výuce mohou 
při workshopech a přednáškách setkávat s mnoha 
zajímavými umělci a teoretiky jako Dušan Barok, Guy 
Van Belle, Andrew Forster, Robert Langh, Robert Jelinek, 
Denisa Kera, David Miller, Mária Rišková, Don Ritter, Zdeno 
Hlinka Satori, David Stout, Peter Strickland, Petr Svárovský 
a další. Ovládání mnoha technických postupů v tvorbě slouží 
především k adekvátnějšímu formulování a aktuálnějšímu 
zpracování uměleckých záměrů a pomáhá studentovi 
v hledání jeho individuálního osobitého projevu. Součástí 
dlouhodobého plánu rozvoje ateliéru je tedy snaha aplikovat 
univerzální model výuky. K tomu přispívá i dlouhodobá 
fakultní spolupráce s Ateliérem sochařství 1 na společných 
klauzurních zadáních, nebo podíl Ateliéru multimédia na 
zajišťování akreditace oboru „Multimediální komponování“ 
ve spolupráci s fakultami JAMU a FF MU v Brně.  |  R. F.

« Petr Strouhal, 27/Solamil, 2004, animace, 05:23´  
|  < Filip Nerad, Anymade & friends, 2006, instalace, 
animace, VJ a DJ performance, „Where is The King“ 
Galerie FaVU Brno 2007  |  

>

 Jiří Vyčítal, Morfóza, 
2004, bakalářská práce, multimediální performance, 
fotodokumentace stavu před zahájením procesu, vir-
tuální model předpokládané podoby těla vytvořený 
počítačovým programem pro 3D modelování a prezen-
tace fi nální podoby vlastního těla, součástí dopro-
vodné instalace je dokumentace celoročního procesu 
plánování a modelování fyzické podoby těla a deník 
zaznamenávající vliv procesu na osobní život autora
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Mgr. RICHARD FAJNOR (www.fajnor.net) *1965 ve Skalici, Slovensko  |  1989-94 studium na VŠPg (dnes UKF) 
v Nitře v ateliéru M. Nicze a P. Rónaie obor psychologie – výtvarná výchova; 1994-02 odb. as. v ateliérech: konceptuálních 
tendencí, video-multimédia-performance, video a od r. 2002 vedoucí Ateliéru multimédia FaVU VUT v Brně; 2000-04 odb. as. 
Ateliéru nových médií I AVU Praha; 1994-99 ext. spolupracovník DiFa JAMU Brno a Centra volného času v Brně; od r. 2005 ext. 
spolupracovník HF JAMU Brno  |  SAMOSTATNÉ VÝSTAVY (výběr) 2008 GJK Trnava „B.R.A. 3“ s M. Kvetánem; 2005 HattyúHáz 
Pécs (H) „Two man show“ s M. Zet; 2003 G99 Brno „Umělcova smlouva“; 2001 Galerie Priestor Bratislava „Omenklatúra”; 
1998 Gallery2 Chicago (USA) „Sentimental bibliography“; 1996 Galerie U dobrého pastýře Brno „Medziality“; 1995 ZG 
Senica „Niečo visí vo vzduchu…“  |  SPOLEČNÉ VÝSTAVY, FESTIVALY A SYMPÓZIA (výběr) 2008 SNG Bratislava „Všetko 
o múzeu“, „60 rokov otvorené“; 2007 Prague Biennale 3, Glocal and Outsiders: Connecting Cultures in Central Europe; 
2006 „Collezionami“ Biennale d´Arti Contemporanee Bari (I); 2006 CEB Frankfurt am Main (D) „Contemporary Slovak Art“; 
2006 MAM St. Etienne (F) „Portes d´Europe no. 2“; 2005 Prague Biennale 2, expanded painting/acción directa; 2005 
Oktogon, HBK Dresden (D) „Kaleidoskop, Fiktionen von Kunst und Wissenschaft“; 2005,06 Synagoga Trnava, Künstlerhaus 
Betanien Berlin (D) „Fremdkörper“; 2004-06 MNAC Bucharest, Gal. De Veemvloer Amsterdam (NL), DUMB Brno „Frisbee“; 
2004 Brooklyn EUphoria New York (USA); 2003 Lattuada St. Milano (I) „Paesaggio di desiderio“; 2003 Künstlerhaus Wien 
(A) „Stadt in Sicht“; 2003 <rotor> Graz (A) „Balkan konsulat“; 2002 Art Forum Berlin; 2001 Poprad, NG Nitra „Umenie 
akcie 1988-2000”; 2000, 01 Tirgu-Mures, Bucureşti (RO) „Unplugged“; 1999 DUMB Brno „Současná tvorba FaVU“; 1998 
The Last Performance Art Festival Cleveland (USA); 1996, 97 DUMB Brno „Hi-Tech/umění“; 1995 Ostranenie 95 Dessau 
(D); 1995, 96 Transartcommunication Nové Zámky; 1993 GJK Trnava „Labyrinty“  |  OCENĚNÍ, GRANTY 1998 ArtsLink, CEC 
rezidenční pobyt v The School of The Art Institute of Chicago, Illinois (USA); 2004 KulturKontakt, rezidenční pobyt, Wien (A)  
|  AUTORSTVÍ A ORGANIZACE VEŘEJNÝCH PROJEKTŮ 1996-2000 …MEDZI… Skalica; od 2003 Billboart Gallery Europe.

>

 Richard Fajnor, BodyGrafi tti, 2006, street-artová performance – grafi tti stříkané na 
tělo, vernisážová performance a výstava v rámci konceptu „Galerie na tělo“ Veroniky 
Vlkové, Exploring urban space, České centrum, Bucureşti  |  

»

 Tereza Mikotová, Souhvězdí 
(téma Autoportrét), 2006, 5x plakát 60 x 42 cm  |  >

>

 Václav Ondroušek, Tunel, 2005, 
diplomová páce, multimediální instalace a komunikační prostor pro online happening, 
3 synchronizované počítačové projekce ve třech prostorách VUT Brno, internetové stream 
vysílání v plné kvalitě signálu PAL a v reálném čase, umožňující síťové audio a video-
propojení vzájemně zprostředkující monitorování dění v těchto prostorách
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MgA. TOMÁŠ HRŮZA (www.v2atelier.com/ht) *1979 v Brně  |  STUDIA 1996-1998 
ISŠ COP, obor mechanik/programátor CNC strojů; 1998-2004 FaVU VUT v Brně, At. 
video pod vedením K. Sei, R. Fajnora a P. Rónaie  |  2004-07 externí výuka na FaVU 
VUT v Brně; od 2007 asistent At. multimédia FaVU VUT v Brně; od 2008 asistent 
Kabinetu video FaVU VUT v Brně; od 2004 externí výuka HF JAMU v Brně; od 2003 
lektorství na dílnách výuky programu Max/MSP/Jitter  |  VÝSTAVY (výběr) 2005 
Augsburg [D]: Festival LAB 30; 2005 Žižkovský vysílač, Praha: ENTERMULTIMEDIALE 
2; 2005 Školská 28, Praha: LEINBROCK IDEAL ver. 0.2 samostatná výstava; 2004 
Bunkier Sztuki, Krakow [PL]: AUDIO ART Festival 2004; 2004 Galerie Rachel 
Haferkamp, Kolín nad Rýnem [D]: Werre & Co; 2003 – Praha, H2O /Hladiny, 
Synagoga, Palmovka/ interaktivní zvukový projekt „H2O; 2002 – EMAF, sekce 
Student Forum Osnabrück [D]  |  SPOLUPRÁCE NA SCÉNICKÝCH PROJEKTECH 
(výběr) 2008 Kráska a Zvíře, (Philip Glass), ND Brno – Reduta; 2007 Kytice (B. 
Martinů), festival Smetanova Litomyšl; 2007 Dlouhý, Široký a Bystrozraký (K. J. 
Erben), ND – Činohra, Brno; 2007 Lacrimae Alexandri Magni (T. Hanzlík), ND Praha 
– Stavovské divadlo; 2004 Pán Prstenů (J. R. R. Tolkiena), Stage Door, Trnsberg, 
Norsko; 2004 MrTVÁ? (M. Dvořáková, I. Medek), ND Praha – Stavovské divadlo; 
2004 Scénická a taneční koláž Rákos Rákoczy (L. Janáček), HF JAMU a Hradišťan, 
divadlo Barka, Brno  |  VJ PERFORMANCE (výběr) 2007 MrTVÁ (M. Dvořáková, 
I. Medek), 50. Warzawska jesien 2007, Warszawa [PL]; 2007 Brno, UCHOKO 05, 
Skleněná Louka; 2006 doprovod koncertu M. Mariánka Art birthday Party 2006, NOD 
Roxy Praha; 2006 Ensemble MARIJAN a M. Mariánka, Wienerfestwochen 2006, The 
insistant Clubscene Club 5, Wien [A]; 2005 Ensemble MARIJAN Festival nové hudby, 
Kyjev [UA]; 2004 doprovod koncertu M. Mariánka, MUTEME & Eastern Alliance, 
Lichtturm Oberbaum City Berlin [D]  |  STIPENDIA 2003 Rezidenční pobyt v Centru 
pro současné umění, FCCA Praha; 2004 Cena děkana Fakulty výtvarných umění VUT 
v Brně  |  ÚČAST VE SDRUŽENÍCH 2001 Založení volného sdružení v2atelier; 2000-
2001 spolupracuje na amatérských fi lmech Karla Součka a jeho přátel; 1995 Modré 
Těleso a Tabulečníkovníkový Stranibečnič (sdružení studentů JAMU, FA VUT, PF MU); 
1993-1998 člen Studia Dům při divadle Husa na Provázku Brno.

> Petr Strouhal, „28“, 2006, ani-
mace, 11:25´, zdrojem animace 
jsou dodatečně obrazově upravené 
grafi cké prvky nalezené na 
různých internetových stránkách  |  
< Veronika Vlková, Je zřejmé, že je 
třeba vrátit se pro něco důležitého, 
2007, samplovaná malba, akryl 
a akvarel na plátně, 185 x 168 cm  |  

>

< Tomáš Hrůza, Leinbrock Ideal 
ver. 0.3, 2005, interaktivní zvuková 
instalace pro čtyři mlýnky na kávu 
a čistá data, 4 kávomlýnky 
opatřené senzory, koncentrátor 
na převod do MIDI kódu, PD (Pure 
Data), VST nástroje



Ateliér peformance

ROSE SÉLAVY = EROS JE ŽIVOT
„Umění je život, každá vteřina, 
každý vdech a výdech je umělecké 
dílo“      Marcel Duchamp

TOMÁŠ RULLER (www.ruller.cz) *1957 v Brně, vedoucí ateliéru 
– umělec nových médií a performer; zakládající člen hnutí 
Black Market 86/90; aktivní v opozici a Sametové revoluci; 
spoluzakladatel FaVU, 98/2000 děkan; 2004 jmenován 
profesorem; zastupován Feldman Gallery, New York; publikoval 
v Documenta 8, Kassel 87; Performance-Ritual-Prozess, Prestel 
93; Performance 90‘s, A&D 94; Performance since 1960, Abrams 
98; Performance Art, T&H 2001; performoval v P.S.1 New York, 
LACE Los Angeles, Pompidou Paris, Ludwig Forum Aachen, 
Moltkerei Koln, O.K. Linz, Bauhaus Dessau, Videobiennale Fukui, 
Performance fest. Cleveland, San Francisco, Quebec, Tel Aviv, 
Fribourg, Santiago, Belfast, atd.

WINDOWS AP (Pilsen)

Jan Smutný, Windows AP Pilsen, 2006, video Pavel Sterec, Windows AP Brno, 2005, video

   Vedoucí ateliéru prof. akad. soch. Tomáš Ruller, asistenti MgA. Jennifer Helia De Felice a MgA. Matěj Kolář,
   www.performance.ffa.vutbr.cz
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Michael Rampula, 2005, 
video, Windows AP Brno

„Nezajímají mne vztahy mezi zvuky 
a houbami o nic víc než vztahy mezi 
zvuky a jinými zvuky.“  John Cage

Umění performance je zaměřené na podstatu tvůrčího činu. Prolíná všemi 
formami současného uměleckého projevu. Aktuální performativita se vyjadřuje 
jakýmikoli médii. Od akcí individuálního uvědomování, přes tělo i nové 
technologie, až k sociálním interakcím a environmentálnímu aktivizmu.  |  T. R.

Jan Prošek, Sauna, Windows AP Praha, 2006, foto

WINDOWS AP (Praha)
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Andrei Shulha, Fotbal to je hra, 2008, billboard

Ateliér vede Tomáš Ruller kontinuálně od roku 1993, původně s oborovým programem video-
multimédia-performance. V roli asistentů se zde vystřídali Peter Rónai, Marian Palla, Richard 
Fajnor, Petr Váša, Lubor Benda, Dana Recmanová, Jaroslav Vančát, Miloš Vojtěchovský. 
V Multimediální laboratoři působili Woody Vašulka, Chris Hill a Keiko Sei. Hostovali zde mimo 
jiné Julian Alvarez, Don Foresta, Paul De Marinis, Brian Springer, Steina, Alastair Mac Lennan, 
Kristine Stiles, Phill Niblock, Skip Arnold, Ryuzo Fukuhara, David Miler a Vladimír Špaček. 
V rámci výstav a symposií Hi-tech/Umění (1994-97) se prezentovali Veronika Bromová, 
Federico Diaz, Michael Bielický, Stelarc, Peter Weibel, Jeffrey Shaw, The Residents, a další.

„Experimentální umělec dneška je 
ne-umělec, ne antiumělec, ale umělec 
vyprázdněný od umění. Hranice mezi 
uměním a životem by měla být prchavá, 
a co možná ne-zřetelná.“ Allan Kaprow

BOVER ART

Nela Estrada, Volební kampaň, 2007, plakát 

MEIN KAMPF
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„Umělec je tak svobodný, že může létat.“  Yves Klein

Tomáš Hodboď, Odpouštění, 2006, foto

Aneta Jochimová, Autoportrét, 2008, foto

MÉDIA PREZENTACE

Zajímá mě skutečnost, tedy co, jak a proč se děje, skutečnost 
uskutečňovaná v skutku, sestávající ze světla, zažívaná 
jako osvícený svět, spatřovaná zářící (viditelně v září) jako 
životní energie zračící se v rozzářených očích, energie tvoření 
spolusdílená v tvůrčím aktu, projev pozornosti odpovídající 
vědomí.  |  T. R.



MATĚJ KOLÁŘ (performance.ffa.vutbr.cz/matej) *1979 v Karlových Varech, asistent – performer, multimediální 
umělec, sociální aktivista a hudebník; žije a pracuje v Jihlavě, studoval také ve Velké Británii; absolvoval AP 
FaVU v roce 2003 s prací „Bestiář Giglaue – Performance místo mytologie“ a akcí „DJ Skřípák“, vytvořil řadu 
hudebních CD, interaktivních CD-Rom a videí; prezentuje se samostatně i kolektivně, se skupinou „Draga 
Banda“, doma i v zahraničí, např. v Makedonii, Německu, Rakousku, Belgii, Velké Británii; obdržel ocenění za 
práci s dětmi a mládeží, učí také na VOŠG v Jihlavě.

Matěj Kolář, Bestiář, 2003, CD-Rom

„Vybavují se mi hlasy hovořící o vodě … 
potom plsť jejich stanů, a pronikavě ostrý 
pach sýra, tuku a mléka.“  Joseph Beuys

Jana Zimčíková, Graffi ti, 2007, portfolio

FESTIVALY

SEZNAM STUDENTŮ 2007/08  |  Petronela Estrada  |  Tomáš Hodboď  |  
Aneta Jochimová  |  Pavla Kislerová  |  Klára Kleinerová  |  Klára Mikulcová  |  
Michael Rampula  |  Andrei Shulha  |  Jan Smutný  |  Jana Zimčíková  |  STÁŽ  |  
Eva Belen Martinez



Klára Kleinerová, Nehty, 2007, video

Encounter

„Naslouchej tlukotu srdce… Nevím, jak to půjde, ale 
pravděpodobně to půjde, jak to jít má.“     Yoko Ono

V procesu akce, kde vše je možné, jsou záchytnými body gesta a vztahy, 
komunikace je založená na pozornosti, záležitostí formy je dýchání 
atmosféry, hra s proměňující se energií. Umění v skutku.  |  T. R.

Ema Harmadyová, Trampolína, 2007, foto

SETKÁVÁNÍ
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JENNIFER HELIA DE FELICE (performance.ffa.vutbr.cz/defelice) *1972, 
asistentka – performerka, multimediální umělkyně, kurátorka a hudebnice; 
narodila se v New Yorku, kde studovala na Parsons School of Design 
a získala titul BA v oboru Umění nových médií na Empire State College; od 
roku 1993 žije v Brně, kde spolupracuje se skupinou „Sledě, živé sledě“; 
absolvovala AP FaVU v roce 2004 s prací „Miven cin“ a web-projektem „Para-
site“; prezentuje se samostatně i kolektivně, doma i v zahraničí; pracovala 
v Média-archivu FaVU a spoluorganizovala výstavy Hi-tech/umění a další 
kurátorské projekty.

PLENÉRY

Jennifer Helia De Felice, MIVEN CIN, 2004, real-time sound stream

„Plaz se, šplhej, zdolávej kameny, lez, běž, jdi blátem.“ 
Carolee Schneemann

Pavla Kislerová, Maluj mne, 2006, portfolio
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Volné umění akce zahrnuje široké spektrum 
živé práce s informacemi, zabývá se uměním 
interakce, medializace a prezentace, 
s celým potenciálem osobnosti, i s pomocí 
multimediálních technologií a digitálního 
zobrazování – pracuje s imaginací.  |  T. R.

Michal Krysl, Anymous TV, 2006, web

VIZUÁLNÍ STYL

Marie Polášková, Pozitivní přístup, 2005, grafi ka

Klára Mikulcová, Indivisible, 2006, grafi ka

„Je méně důležité, co děláte, než stav mysli, 
v němž to děláte.“  Marina Abramovič
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Úhly pohledu: < > Zuzana Hrivňáková, < Martina Šedová, <

>

 Zuzana Lehutová  |  
Civilizované bydlení pro každého: > a > Michal Kindernay  |  Pojďte a naslouchejte 
stínům: » Helena Hladilová  |  ZOO: » > Buchtová Petra, »> Psotová Veronika, »» 
Kačírková Pavla
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Jednou z důležitých znalostí získaných při studiu na vysoké výtvarné škole je i zvládnutí práce 
s fotografi í přesto, že student sám fotografi i jako obor nestuduje. Fotografi e se tak stává nejen 
prostředkem, ale mnohdy i cílem výtvarné prezentace mladých autorů. Výuka fotografi e na FaVU 
probíhá od roku 2001. Vyučuje se v Kabinetu fotografi e v rámci tří předmětů nazvaných Fotografi e 
I, Fotografi e II, Fotografi e III. Kurs Fotografi e I je povinný pro všechny studenty 1. ročníku, ti si 
v něm osvojí zvládnutí základů klasické a digitální fotografi e. Navazující Fotografi e II je již volitelným 
předmětem určeným studentům vyšších ročníků s hlubším zájmem o fotografi i s možností realizovat své 
vlastní projekty v daném zadání. Fotografi e III je předmět speciálně nastavený pro jednotlivé ateliéry 
a pracuje s fotografi í ve vztahu k zaměření těchto ateliérů (Ateliér malířství 1, Ateliér sochařství 1+2, 
Ateliér produktový design, Ateliér enviroment). Kabinet fotografi e FaVU se v rámci spolupráce podílel na 
projektech např. s Moravskou galerií, s Muzeem města Brna na Špilberku nebo se ZOO Brno. Studenti 
se tak spolupodíleli svými pracemi na výstavách a doprovodných akcích těchto institucí.

Kabinet fotografie
Vedoucí kabinetu Mgr. Irena Armutidisová
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Mgr. IRENA ARMUTIDISOVÁ *1956 v Českých Budějovicích  |  Po vyučení fotografkou pokračovala ve studiu fotografi e 
na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně, u K. O. Hrubého. V roce 1998 absolvovala magisterské studium na 
Institutu tvůrčí fotografi e FPF Slezské univerzity v Opavě. – V letech 1976-2001 pracovala v Moravské galerii 
v Brně jako odborný fotograf – specialista. Od roku 2001 vede Kabinet fotografi e na FaVU VUT v Brně a zároveň 
externě vyučuje na Semináři dějin umění FF MU kurz Fotografi e v umění. Spolupracuje s kulturními institucemi 
a podílí se na tvorbě našich i zahraničních katalogů a knih o volném a užitém umění.  |  Je členkou fotografi cké 
skupiny MILAN, Asociace profesionálních fotografů, Syndikátu novinářů, členem OPS Muzeum fotografi e, členem 
dozorčí rady Národního muzea fotografi e Jindřichův Hradec.  |  Její volnou tvorbu představují hlavně portréty, akty, 
zátiší a krajiny. V užité tvorbě se věnuje převážně spolupráci s výtvarnými umělci. Podílí se na celé řadě katalogů 
našich i zahraničních publikací volného a užitého umění. Spolupracuje s kulturními institucemi, podílí se na tvorbě 
našich a zahraničních katalogů a knih volného a užitého umění.  |  Věnuje se kurátorské činnosti a spolupracuje 
s fotografi ckými galeriemi.  |  SAMOSTATNÉ VÝSTAVY (výběr) 1986 Zátiší – fotografi e. Galerie MKS, Nový Jičín; 
1990 Galerie Delta, Frýdek-Místek; 1994 Smutný zámek. Zámecká galerie, Tovačov; 1995 Barevný svět. Galerie 
AB, Brno; 1998 Arabesky – Akty. Galerie, Brno; 2001 Muži. Galerie Piano, Brno; 2002 Muži – akty. Galerie Žlutá 
ponorka, Znojmo; 2004 Nová krása starých slastí. Galerie Design café, Brno; Konkrétní absolutno. Galerie Žlutý 
kopec, MOÚ Brno; Fotografi e – krajiny. Dietrichsteinská hrobka, Mikulov; 2006 Za humny aneb pocta moravskému 
poli; Etnografi cký ústav, Zemského muzea, Brno 11/06; Za humny aneb pocta moravskému poli 12/06; Galerie 
Chagall, výtvarné centrum Ostrava; 2007 Za humny, Galerie ZVÚ Kroměříž 5-7/07; 2008 Jarní, Galerie 3, DPK Brno; 
Za humny, Moravská Třebová  |  KOLEKTIVNÍ VÝSTAVY (výběr) 1994 Institut tvůrčí fotografi e Opava, Opava; Tělo 
a fotografi e. 1. ročník festivalu Foto-Praha-Kolín. Regionální muzeum, Kolín; 1998 Český portrét. Asociace fotografů, 
Technické muzeum, Praha; Český portrét. Černá louka, Ostrava; Praha; České Budějovice; 1999 One´s Own Space. 
Skupina Milan. České kulturní centrum – Konzulát ČR, Bombaj, Indie; Vilnius, Estonsko; Kapské Město, Jihoafrická 
republika; Institut tvůrčí fotografi e SU Opava, Diplomové práce. Moravská galerie, Brno; Ostrava; Galerie 4, Cheb; 
Hledání vlastního prostoru. Skupina Milan, Moravská galerie, Brno; Akt v české fotografi i. Císařská konírna, Praha; 
Muzeum umění, Olomouc; Reklama 90-99. Černá louka, Ostrava; Galerie 4, Cheb; NTM, Praha; 2001 My home is 
my Gallery. Galerie Kunstverein, Baden, Vídeň, Rakousko; Women´s Eye View. České kulturní centrum, Bombaj, 
Indie; České kulturní centrum, JAR; Austrálie; Polsko; 2002 Akt v české fotografi i 1960-2000. 4. Mezinárodní měsíc 
fotografi e, Fotobienále 2002, Moskva, Rusko; České centrum, Paříž; Francouzsko-německý institut, Cáchy; Centrum 
kultury Zámek, Poznaň; Galerie Awantgarda, BWA, Wroclaw; DU Opava, Opava; Technopolis, Atény; Hundred faces. 
Mezinárodní výstava IAA – UNESCO, Heidelberg Castle, Německo; Zlatý fond, výstava fotografi í. Národní muzeum 
fotografi e, Jindřichův Hradec; 2003 Diplomové a klauzurní práce 98-03. Institut tvůrčí fotografi e, Opava, Dům umění, 
Opava; Z kraje do středu. Galerie C. K. Solnice, České Budějovice; 2004 Krajina jako obraz fotografovy duše. Divadlo 
Archa, Praha; NMF, Jindřichův Hradec; Galerie Vodní hrad, Budyně nad Ohří; 2005 3 + 1 /Armutidis, Chatrný, Valoch 
– Armutidisová/DU Opava; Zlatý fond NMF – výběr, Poslanecká sněmovna parlamentu ČR, Praha; 2006 Absolventi, 
ITF Opava 91-06, DU Opava; Krajina jako obraz fotografovy duše, Galerie Chagall, Ostrava; Zlatý fond Národního 
muzea fotografi e, KC ČNB, Praha; Akt v české fotografi i 1960-2000, NMF Jindřichův Hradec.

« Mgr. Irena Armutidisová, Jarní



Toto pracoviště FaVU zajišťuje chod všech celofakultních výpočetních systémů. Jedná se o správu síťových 
prvků a serverů (systém centrální správy uživatelů, poštovní systém atd.). Dále funguje jako technická 
podpora ateliérových počítačů a počítačů administrativní části fakulty. Též zajišťuje výuku celofakultního 
kurzu „Základy výpočetní techniky“ a volitelného „2D grafi ka“, v minulosti kabinet garantoval několik 
dalších kurzů technického směru. V neposlední řadě zajišťuje vývoj a chod Informačního systému FaVU 
včetně webových stránek fakulty. V současné době má dva interní zaměstnance na jeden a půl úvazku 
(MgA. Vít Baloun a MgA. Pavel Pražák) a dva externí spolupracovníky (Ing. Pavel Šejnoha a MgA. 
Štěpán Hulc). Díky vstřícné politice vedení fakulty a Centra výpočetních a informačních služeb VUT se 
v roce 2008 podařilo dobudovat plnohodnotnou gigabitovou síťovou infrastrukturu a také infrastrukturu 
bezdrátového internetu.

MgA. VÍT BALOUN *1979 v Jindřichově Hradci  |  STUDIA 1993-1998 Obchodní akademie T. G. M. 
v Jindřichově Hradci; 1998-1999 VOŠ Filmová, Zlín (technologie audiovizuálního díla); 1999-2005 
FaVU VUT v Brně, obor video-multimédia-performance  |  PRAXE zpočátku průmyslová a reklamní 
fotografi e, později i v současnosti webdesignér, webkodér, programátor (PHP, Perl, Bash, SQLs), 
aktuálně především administrátor (GNU/Linux), správa sítí (XOS, IOS, HP); od 2005 zaměstnán jako 
systémový integrátor a vedoucí Kabinetu informačních technologií na FaVU VUT v Brně.

Kabinet informačních technologií
Vedoucí kabinetu MgA. Vít Baloun
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Kabinet video je na Fakultě výtvarných umění garantem audiovizuální gramotnosti studentů. Kromě zabezpečení výuky celofakultních kurzů, souvisejících se zpracováním pohyblivého obrazu a zvuku, je 
kabinet využívaným meziateliérovým pracovištěm, řešícím praktické dokončení audiovizuálních projektů studentů všech ateliérů. Kabinet poskytuje konzultace studentům v oblasti zpracování videa, zvuku 
a interaktivních realizací, a každoročně prezentuje fakultu na veřejnosti sestavováním tematických pásem videí a animací, které na fakultě během patnácti let její existence vznikly. Kabinet technicky 
spolupracoval na mnoha realizacích a projektech v rámci současné výtvarné scény (např. výstavách Movies Without Cinema, Frisbee, KickStart, festivalu NewNew!, DVD-Video discích Virtuální houbaření 
Woodyho Vašulky, Replaced Barbory Klímové a dalších). Díky grantovým projektům se kabinetu ve spolupráci s Ateliérem video a Ateliérem multimédia podařilo dobudovat profesionální zvukové studio, 
v současné době prochází renovací rovněž vybavení videostudia.  |  Jako pedagogové pod kabinetem působí: MgA. Filip Cenek (předměty Vizuální kompozice v čase, Základy digitálního videa, Obrazová 
postprodukce, Projekce), MgA. Tomáš Hrůza (Interface a software, Základy Mac OS), Ing. Pavel Fajt (Akustika a zvuk), MgA. Jiří Suchánek (Technologie audio) a Ing. Dalibor Vlašín (Technologie video, 
Multimediální technologie). Technikem kabinetu je Zbyněk Navrátil.  |  Životopis MgA. Filipa Cenka je na straně 114.

Kabinet video
Vedoucí kabinetu MgA. Filip Cenek, http://kav.ffa.vutbr.cz
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»>

 Jiří Suchánek a Tereza Damcová, Mateřídouška, 2007, PAF Olomouc, audiovizuální vystoupení  |  

»>

 Radoslav Zrubec, Emocionální architektura, 2008, instalace (mixed 
media)  |  

»>

 Jiří Kotrla, Bez názvu, 2008, instalace, fotografi e  |  

>

 z výstavy BLACK BOX / WHITE CUBE, 2007, Galerie Aula FaVU VUT v Brně. Vystavující: David Miller, Filip 
Cenek, Tereza Sochorová, Tomáš Hrůza, Janek Jiříček, Ivo Hos, Michal Kindernay, Jan Žalio a další.
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Obsahem předmětu je prohloubení znalostí v kresbě fi gury, s důrazem na správnou konstrukci – stavbu fi gury, proporce, anatomii, kompozici a výraz. Důraz 
na znalost studijní kresby je v jednotlivých ateliérech odlišný. Rozdíl vyplývá z odlišného zaměření ateliérů, a proto i úroveň zručnosti studentů v kresbě 
je rozdílná. Ve výuce je proto nutné zohledňovat tyto diference. Výuka si vyžaduje individuální přístup. Domnívám se ale, že studenti výtvarného umění 
mají ovládat zručnosti a postupy, které vedou k úspěšnému a efektivnímu zvládnutí předmětné kresby. Začátečníkům je v případě potřeby podáván výklad 
k problematice od úplných základů, např.: zohlednění osobní laterality, postoj u stojanu, odstup od modelu a obrazové plochy, způsoby měření – vizování, 
charakteristika jednotlivých kreslicích materiálů, kresebné metody a postupy atd. Výuka od studentů vyžaduje orientaci v základní terminologii z oblasti 
lidské anatomie, morfologie i antropologie. Rovněž je potřebné rozumět terminologii z oblasti lineární perspektivy a chápat principy perspektivy vzdušné. 
Schopnost reagovat na uváděné odkazy z oblasti dějin výtvarného umění je samozřejmostí. U pokročilých kreslířů, kteří zvládli problematiku konstrukce 
kresby, se klíčovým stává otázka výrazu, i významovosti gesta, či kompozice. Pozitivním je vzájemně odlišný rukopis kreseb jednotlivých studentů. Jakákoliv 
uniformita je podezřelá. Styl či rukopis ale sám o sobě nemá být cílem. Cílem je jistota v kreslení. Jistota s sebou následně přináší rukopis jako projev 
osobní zkušenosti a temperamentu zároveň. Hodiny večerní kresby jsou místem osvojování si formálních znalostí. Rovněž nabízejí prostor pro odreagování 
se kresbou po náročné celodenní práci.  |  J. L. 

MgA. JÁN LASTOMÍRSKY (www.lastomirsky.eu) *1972 v Hlinsku v Čechách  |  STUDIA 1986-1990 Stredná umeleckopriemyselná škola Košice; 1990-
1995 Pedagogická fakulta v Prešove UPJŠ Košice; 1995-2001 FaVU VUT v Brně, Ateliér grafi ky; 1995-1996 akad. mal. Ivan Kříž; 1996-1998 akad. mal. 
James Janíček; 1998-2001 akad. mal. Margita Titlová Ylovsky  |  SAMOSTATNÉ VÝSTAVY A PROJEKTY 1999 Dny francouzského fi lmu, Sál B. Bakaly, Brno 
(s Lukášem Henzlem); 2000 Světelný koberec, kostel sv. Václava, Opava; 2001 Virtuální instalace, Galerie města Plzně, Plzeň; 2001 Projekt Vaňkovka, 
Galerie Mladých, Brno; 2001 „Kedz dvojo nerobia toto iste, muže to byt to same”, Galerie Langův dům, Frýdek-Místek (s Davidem Moješčíkem); 2005 
Komiksový projekt GAVRON, Galerie Kabinet, Brno (Gruss, Kučerovský, Jerie, Bednář); 2006 Komiksové kresby, Galerie Dole, Ostrava  |  KOLEKTIVNÍ 
VÝSTAVY (výběr) 1997 Ars papirium ‚97, losinské bienále mladých výtvarníků, Velké losiny; Design centrum, Brno; 1998 Design centrum – Praha; 1998 
Obrácený obraz, Letohrádek Mitrovských, Brno; 1998 FaVU VUT Brno – současná tvorba, Dům umění Brno; 1999 Ars papirium ‘99, losinské bienále 
mladých výtvarníků, udělena Cena Nadace HOLLAR, Velké losiny; Design centrum, Brno; 2000 Design centrum, Praha; 2000 Mezanin, Galerie U kamene, 
Cheb; 2000 Tištěný obraz, Galerie Mladých, Brno; 2001 Mezanin II., Galerie Doubner, Praha; 2001 3. mezinárodní trienále grafi ky Praha, Staroměstská 
radnice, Praha; 2002 Česká grafi ka půlstoletí proměn moderní grafi cké tvorby, Galerie Mánes, Praha; 2005 AARGHonauti, Spolek, Brno; 2006 COMIXCON, 
Roxy/NoD, Praha; 2006 „Kommissija” výstava českého komiksu, Centrum současného umění M’ARS, Moskva; 2006 Istoria češskogo komiksa, Galerie 
města Petrozavodsk; 2006 Komiks – Slévání, Galerie Slévárna (YMCA), Brno; 2007 „Komiksová šalina”, Galerijní tramvaj, Brno; 2007 Grafi cké destetiletí 
– Nová jména v Hollaru 1997-2007, Galerie HOLLAR, Praha; 2007 Generace nula – Nová vlna českého a slovenského komiksu, Galerie Kabinet a Galerie 
u Dobrého Pastýře, Brno; 2008 Galerie VŠUP, Praha.

Večerní kresba
Vedoucí předmětu MgA. Ján Lastomírsky

Kresby figur: « > Cyril Gaja  |  « > Adam Krhánek |
« 2x Anna Sypěnová  |  < Oldřich Morys  |  > 2x 
z výuky předmětu večerní kresba
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Znalost vývoje výtvarného umění, mít přehled vývoje teorií z oblasti estetiky, fi lozofi e a znát 
souvislosti s vývojem příbuzných druhů umění i obecných dějin kultury jsou pro současného 
umělce předpoklady pro jeho orientaci a nezbytné pro jeho tvorbu na úrovni současného stavu 
kultury doma a ve světě. Proto se tato výuka stala od počátku existence Fakulty výtvarných 
umění významnou specifi ckou součástí jejího systému vzdělávání. Katedra zajišťuje tuto výuku 
pro všechny studenty fakulty. Od akademického roku 2006/2007 zajišťuje a organizuje průběh 
nově akreditovaného doktorského stupně studia. Katedra metodicky i obsahově vede a doprovází 
teoretické diplomové práce uzavírající magisterský stupeň studia. Má na starosti také jazykovou 
výuku, v současné době jsou to jazykové kurzy v angličtině a francouzštině, v doktorském stupni 
se nabízí i němčina.  |  P. S.

Abecední seznam členů Katedry teorií a dějin umění:
 Mgr. et MgA. Barbora Lungová
 Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.
 doc. MUDr. Vladimír Novotný, CSc. 
 PhDr. Pavel Ondračka
 Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D.
 prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc.
 doc. PhDr. Petr Spielmann, dr. h. c.
 PhDr. Jana Spoustová

doc. PhDr. PETR SPIELMANN, dr. h. c., *1932 v Ústí nad Labem  |  STUDIA 1952-1957 Dějiny 
umění a národopis na Filozofi cké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně; 1957 Diplomová práce: 
Počátky skupinového portrétu v českém malířství; 1967 Disertační práce: Moderní francouzská 
kresba v čs. sbírkách; 2004 Habilitační práce: Aspekty imaginativního umění v 2. pol. 20. století, 
MU Brno; 2005 Habilitační přednáška: Peter Weiss – obraz a slovo, Vědecká rada MU Brno  |  
CHARAKTERISTIKA DÍLA Dějiny československého a evropského umění 20. století. Národopis 
– otázky lidového umění a folklóru, muzeologie. Vztah umění, hudby a poezie. Didaktika umění.  
|  ČINNOST 1957-1959 Městské muzeum v Brně; 1959-1964 Národní galerie – Vytřiďování 
mobiliáře státních hradů a zámků; 1964-1967 Národní galerie – Grafi cká sbírka, odd. kresby 
20. století; 1967-1969 Národní galerie – Moderní umění; 1969-1972 Städtische Kunstgalerie 
Bochum, odborný asistent; 1972-1997 Muzeum Bochum, ředitel; 1972-1982 Sekretář německé 
sekce A.I.C.A. (mezinárodní sdružení kritiků umění); 2004-2007 Fakulta výtvarných umění VUT 
v Brně, děkan; 2007-2008 Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, vedoucí Katedry teorií a dějin 
umění  |  KNIHY Französische Zeichnung in der Tschechoslowakei, Artia, Prag 1966 (Gabriela 
Kesnerová: 19. stol., Petr Spielmann: 20. stol.); Karel Čapek, Fotografi e, Ed. Braus, Bochum 1990; 
Terry Haass, Graphisches Werk, Sparkasse Bochum, 1997; Waldemar Winkler, Das Malerische 
Werk, Ed. Braus, Gütersloh 2007  |  PUBLIKACE (výběr) Výmluvnost kresby, 1. výstava cyklu 
Škola vidění (spol. s I. Zhořem a P. Navrátilem), Dům Umění Brno, 1961; Moderní česká kresba, 
NG Praha, 1965; Holandské období v díle Emila Filly, Liberec, 1967; O kubismu a moderní hudbě 
(spol. s O. Puklem), Hudební věda, roč. 69, č. 2; Václav Špála, Obelisk, Praha 1970; Progressive 
Strömungen in Moskau 1957-1970, Museum Bochum, 1974; Joseph Sima 1891-1971, Museum 
Bochum, 1975; Der Maler Peter Weiss, Museum Bochum, 1980; Kubismus und Musik, Museum 
Bochum, 1981; České umění v emigraci, Výtvarné umění 1-2/96; Josef Čapek 1887-1945, Český 
Krumlov-Passau-Bochum, 1996/7; Űber die Zusammenhänge und Zusammenarbeit der Künste in 
„The Crossroads of European Culture, Responsibility and Hopes, proceedings of the conference 
held in Brno, 1998; Freudova teorie Snu v díle Jakuba Bauernfreunda a Endre Nemes in Sigmund 
Freud – poselství a inspirace, FF OU, Ostrava 1999  |  VÝSTAVY (výběr) Francouzská kresba 

Katedra teorií a dějin umění
Vedoucí katedry doc. PhDr. Petr Spielmann, dr. h. c.
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19. a 20. století, z československých sbírek, 1963; Moderní česká kresba, NG Praha, 1965; F. X. 
Šalda a výtvarné umění (k 100. výročí narození), Liberec, 1967; Holandské období v díle Emila 
Filly, Liberec, 1967; Kubismus Josefa Čapka, Ústí nad Labem, 1969; Lajos Kassak 1887-1967, 
Museum Bochum, 1973; Progressive Strömungen in Moskau 1957-1970, Museum Bochum, 1974; 
Endre Nemes, Museum Bochum, 1974; Joseph Sima 1891-1971, Museum Bochum, 1975; Jan 
Koblasa 1966-1976, Museum Bochum, 1976; Mikuláš Medek 1926-1964, Museum Bochum, 
1976; 20 Jahre unabhängige Kunst in der Sowjetunion, Museum Bochum, 1979; Ernst Josephson 
1851-1906, Museum Bochum, 1979; Der Maler Peter Weiss, Museum Bochum, 1980; Kubismus 
und Musik, Museum Bochum, 1981; Prinzip Hoffnung, Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur 
des 20. Jahrhunderts, Museum Bochum, 1983; Für Spanien, Internationale Kunst und Kultur zum 
spanischen Bürgerkrieg, Museum Bochum, 1986; Wo bleibst du, Revolution? Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit heute, 1789-1989, Museum Bochum, 1989; Labyrinth der Welt und Lusthaus des 
Herzens – J. A. Komenský 1592-1992, Museum Bochum, 1992; Armenien, Wiederentdeckung 
einer alter Kulturlandschaft, Museum Bochum, 1995; Josef Čapek 1887-1945, Museum Bochum, 
1997; Projekt Totentanz – Memento mori, Aspekte des Rodeo in der Kunst, Museum Bochum, 
1997; Pocta Leoši Janáčkovi – k 150. výročí narození, Dům umění, Brno, 2004; Hra v kostky, 
Vítězslav Nezval a výtvarné umění, Muzeum umění Olomouc, 2005  |  OCENĚNÍ 1992 Komenského 
medaile Federálního shromáždění ČSR; 1996 Bundesverdienstkreuz am Bande der BRD (spolkový 
prezident Roman Herzog); 2001 Doctor scientiae artium honoris causa Masarykovy univerzity 
v Brně; 2002 Krzyź ofi cerski orderu zaslugi Rzeczypospolitej polskiej (prezident Aleksander 
Kwasniewski)  |  PEDAGOGICKÉ PŮSOBENÍ 1972-1997 Muzeologické semináře Institutu dějin 
umění Bochumské univerzity; 1975-1978 externí docent dějin umění na Fachschule für Design, 
Dortmund; 2004-dosud Katedra teorií a dějin umění Fakulty výtvarných umění VUT v Brně.

Mgr. et MgA. BARBORA LUNGOVÁ *1977 v Kyjově  |  STUDIA 2006 FaVU VUT v Brně, obor malba 
(MgA); 2002 FFMU, anglistika/fi lmová věda (Mgr); 1996 maturita na Klvaňově gymnáziu v Kyjově; 

1993-1995 Státní konzervatoř v Brně – fagot  |  STÁŽE 2003 Winchester School of Art; 1995 
Crossroads School for Art and Sciences, CA, USA – roční stáž podpořena Civil Society Foundation  |  
SYMPOZIA 2008 Kutná Hora, Galerie Felixe Jeneweina  |  PROJEKTY kurátorské projekty v rámci 
o. s. Uff!Art – Dívčí sen, Intimita, Neovladatelná vášeň pro krásu, Malířské sympozium v Uherském 
Ostrohu a další  |  VÝSTAVY (výběr) 2008: Exteriéry – Galerie Kotelna, Říčany u Prahy (s Marií 
Blabolilovou); Přírodniny, Galerie Dolmen (se Zdenkou Řezbovou), Brno; Mezi zvířetem a rostlinou, 
Galerie Klatovy/Klenová (skupinová výstava); 2007: Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora; Reality 
– České centrum v Bruselu (skupinová výstava); 2006: Galerie Gambit, Praha; ArtPrague (za 
Galerii Gambit); Eros v umění; 2005: Phallus Is a UFO, Galerie katakomby, Brno, Štukový sál 
v Mikulově; 2004 Pavlov u Mikulova.

Mgr. ROSTISLAV NIEDERLE, Ph.D., *1962 v Brně  |  1991-1996 student fi lozofi e a estetiky na 
FF MU v Brně; 1997-2000 postgraduální studium fi losofi e tamtéž (školitelem profesor Pavel 
Materna); disertační práce: Indexické výrazy (analýza sémantických vlastností indexických 
výrazů); 1997-dosud odborný asistent (fi lozofi e a estetika) na Fakultě výtvarných umění VUT 
v Brně; 1999 cena rektora MU v Brně za vynikající výsledky v doktorském studiu; 2000-dosud 
člen redakční rady fi lozofi ckého časopisu ORGANON F (Slovenská republika); 2000-2003 
předseda Akademického senátu Fakulty výtvarných umění VUT.  |  PUBLIKAČNÍ ČINNOST (výběr) 
ČLÁNKY Existuje Josef K.?, Pro-Fil 1/2001. (pouze v elektronické podobě); Nový fi losofi cký e-
časopis v zemích bývalé federace, ORGANON F 3/2001, s. 351; Co je populární kultura a jaký k ní 
máte vztah? Host 10/2001; Několik poznámek k možnosti estetického poznání, Aluze 3/2002; 
Indexické výrazy I, ORGANON F 1/2002, 1-45; Indexické výrazy II, ORGANON F 2/2002, ss. 121-
156; Indexické výrazy III, ORGANON F 3/2002, ss. 239-271; Dva problémy analytické estetiky, in: 
Zouhar, M. (ed.): Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov, Veda: Filozofi cký ústav 
SAV, 2004, ss. 120-128, ISBN 80-967225-1-4; Explikace pojmu krásy (s M. Duží), in: Sousedík, 
P. (ed.): Jazyk, logika, věda, Filosofi a, Nakladatelství FÚ AV ČR, Praha 2005, ss. 205-221, ISBN 
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80-7007-212-1; Umělecká kritika a supervenience, in: Marvan, T. et Zouhar, M: Svet jazyka 
a svet za jazykom, Filozofi cký ústav SAV, Bratislava 2007, s. 177-186. ISBN 978-80-967225-
9-4; Analytical Aesthetics at the Core of Europe, in Osolsobě, P. et Cajthaml, M: Care of the Soul, 
Quest For Virtue, Essays in Search of Our European Spiritual Heritage, Democracy and Culture 
Studies Centre, Brno 2008, ISBN 978-807325-139-0; UČEBNICE Niederle, R. (překlad, redakce 
a úvod): Potřebuje Bůh indexické výrazy?, VUTIUM, Brno 2004. ISBN 80-214-2706-X; Niederle, 
R. (překlad, redakce a úvod): Estetika, VUTIUM, Brno 2004. ISBN 80-214-2705-1.

doc. MUDr. VLADIMÍR NOVOTNÝ, CSc., *1939 v Brně  |  STUDIA Lékařská fakulta Masarykovy 
univerzity v Brně (1956-1962). Kandidát lékařských věd pro anatomii, histologii a embryologii na 
LF MU (1982). Habilitován z antropologie na Masarykově univerzitě v Brně (Sexuální dimorfi smus 
a identifi kace pohlaví na kostře člověka, 1997)  |  PROFESNÍ DRÁHA Anatomický ústav LF MU 
(1959-1986), Národní muzeum v Praze (1986-1988), Laboratoř evoluční biologie ČSAV v Praze 
(1986-1991), Katedra antropologie Přírodovědecké fakulty MU v Brně (1991-2004) vč. Katedry 
environmentalistiky Filozofi cké fakulty MU, Katedra antropologie Fakulty fi lozofi cké Západočeské 
univerzity v Plzni (2004-2006). Od r. 1989 střídavě v zahraničí, zejména v Consorzio di Ri-
cerca DIGAMMA (Itálie), „Membré associé“ v Laboratoire d´Anthropologie des Populations 
du Passé, Université Bordeaux 1 (Francie) a jako Visiting Professor na západoevropských 
univerzitách, zejména Università di Bari, Università di Firenze (Itálie), Université Bordeaux 
(Francie), Universidade de Coimbra (Portugalsko), Democritos Uni Komotiti (Řecko), 
J. Guttenberg Universität Mainz (Německo). Nyní: Filozofi cká fakulta MU, (od r. 2007) a Fakulta 
výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (od r. 1995).  |  VĚDECKO-PEDAGOGICKÉ 
ZAMĚŘENÍ systémový přístup v anatomii, morfologii a antropologii („Pluralita světů a jednota 
vědění/umění“) v postmoderním duchu („Tvar světa a svět jako tvar“). Morfologie pro výtvarníky 
– obecné studium tvaru v reálné mnohotvárnosti, rozmanitosti a různorodosti k rozvíjení 
„morfologického myšlení“ a interaktivní virtuální reality („vizuální antropologie“). V antropologii: 

sexuální dimorfi smus a identifi kace kostrových nálezů od paleoantropologie až po kriminalistické 
expertízy, antropologicko-lékařský průzkum historických osobností, morfologická a morfometrická 
analýza tvaru (Itálie, Francie, Anglie).  |  KULTURNÍ AKTIVITY Galerie A. Trýba (1961-1969) 
– zakladatel jednoho střediska „alternativní“ kultury 60. let XX. století v Brně na MU, „Pf“ 
– Galerie (1992-2000)  |  ORGANIZÁTOR VÝSTAVNÍCH AKTIVIT Anthropos, Brno; Galerie Pod 
podloubím, Olomouc; Galerie U Orloje, Praha; Galerie U dobrého pastýře, Brno, Klenotnice Staré 
radnice, Brno  |  TEXTY K VÝSTAVÁM (Jan Šimek, Vladimír Svoboda, Jitka Palmer, Jakub Stejskal 
aj.) Dům umění města Brna – MPVU (1960), Divadlo poezie „X“ (1963-1965), Divadlo Husa na 
provázku (Theatrum anatomicum 1972, Theatrum anthropologicum 1978, Co mi dalo DNP – od 
anatoma k antropologovi 1994. Hadivadlo (Opičí proces 1991. Česká televize (Nejstarší umění 
1991, Podoby dávných předků 1994, Kdo si sáhl na Venuši 2003; SCIENTIA-ARS-HUMANITAS: 
Humanologie v Českém rozhlase Brno.  |  PREZENTACE 200 prezentací na vědeckých konferencích, 
symposiích a kongresech anatomických, antropologických, biologických, lékařských a fi lozofi ckých 
společností v Československu/České republice, Slovensku, Polsku, Rusku, Německu, Itálii, Řecku, 
Maďarsku, USA, Izraeli, Španělsku, Portugalsku a Francii.  |  PUBLIKACE 150 publikací v českých 
a zahraničních časopisech, sbornících, monografi ích a jiných periodikách. Člen mezinárodních 
společností a edičních rad, editor České antropologie a redaktor literárně-fi lozofi cké revue „HOST“ 
v 90. letech XX. století. Cena European Yearbook for Physical Anthropology v Paříži (1972).  |  
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ MEZINÁRODNÍ A INTERDISCIPLINÁRNÍ PROJEKTY Antropologie a archeologie 
bitevního pole Slavkov/Austerlitz 1805 (ČR a Francie), Antropologie a archeologie hrobky Marie 
Walburgy hraběnky z Waldburg-Truchsess-Zeilu, Antropologická rekonstrukce podoby podle lebky 
(Laboratoř antropologické rekonstrukce v Moskvě), Morfologické, psychologické a antropologické 
předpoklady lidského výrazu a chování člověka vč. experimentálního fi lmu, Otisky prstů na 
Věstonické venuši, Prolegomena postmoderní vědy. Životní dráha muže a ženy, Antropologie 
sexuality, Morfologický plenér-osteologické modelace v přírodě a rekonstrukce vzniku pravěké 
keramiky (ČR a Anglie), 100 problému anatomie (materiály multimediálního charakteru).  
|  REFERENCE Dora Kaprálová, „Věda pro mě vždycky byla hrou, říká Novotný“, MF DNES, 
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19. 8. 2000, „Uvnitř je hra“ (Zkoumání docenta Vladimíra Novotného), Český rozhlas, Report 
2000.  |  V současnosti přednáší na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně: Anatomie-Morfologie- 
Antropologie, Prezentace těla a tělesnosti z antropologického a estetického hlediska, odborná 
spolupráce s ateliéry Tělový design a Environment a na Filozofi cké fakultě Masarykovy univerzity 
v Brně: Antropologie a kultura.

PhDr. PAVEL ONDRAČKA *1954 ve Vsetíně  |  Od roku 1980 výtvarný teoretik, publicista, kritik, 
kurátor.  |  STUDIA 1969-1973 Gymnázium ve Valašském Meziříčí; 1973-1978 Filozofi cká fakulta 
UP v Olomouci, katedra bohemistiky a slavistiky, katedra výtvarné teorie a výchovy; 1980 PhDr. 
– FFUP  |  Registrován u ČFVU jako výtvarný teoretik (1985-1990), 1991-1995 UVU, 1990-1991 
Syndikát novinářů, 1980-1984 JS SH, přispěvatel.  |  INEDITA v 70. letech v okruhu NH 929, v 70. 
a 80. letech literární, hudební, výtvarná inedita  |  PUBLIKAČNÍ ČINNOST – KATALOGY VÝSTAV 
(výběr) Jan Otakar Marvánek 1884-1921, GBR Louny, 1984; Jiří Balcar, Regionální muzeum 
Kolín, 1987; Tomáš Švéda, KD Opatov, leden 1988; Petr Pavlík, KD Opatov, březen 1988; Michael 
Rittstein, Boskovice, červenec 1988; 1989 Opět 5, (Horálek, Horálková, Hylas, Jirků, Kokolia) RM 
Kolín 1989; Ladislav Karoušek, Nová Síň, Praha,1991; Výtvarné umění na Kolínsku od 40. let 
po současnost, Monografi e RM Kolín, 1993; Jaroslav Horálek (1954-1991) Praha, Mánes 1994; 
Tovaryšstvo malířské (Vladimír Kokolia, Petr Kvíčala, Jan Steklík, Petr Veselý), Galerie mladých 
U dobrého pastýře, KIC Brno, 1994; Jiří Krtička, obrazy, Galerie Caesar, Olomouc, květen 1996; 
Miroslava Zychová, Umělá příroda, Šumperk, galerie Jiřího Jílka, 1997; Alva Hajn, Galerie Klatovy/
Klenová, 1997; Petr Veselý, Galerie Cézar, Olomouc, 1998; Jaroslav Janík, (1910-1974) Polabská 
kulturní společnost, Kolín 2001; Miroslava Zychová: plastic animals a jiné věci, Městské muzeum 
a galerie Hlinsko, 2005; Alva Hajn – Obrazy a kresby – Pardubice – Galerie Fons a Příhrádek 2006; 
Teodor Rotrekl, Galerie Brno, 2008  |  PUBLICISTIKA 1981-1991 Tvorba, Výtvarná kultura, TVAR, 
Ateliér (dosud), Melodie, denní tisk, od roku 2001 HOST, od roku 2004 vlastní rubrika, recenze, od 
roku 2002 – Výtvarná výchova; vedení výtvarné rubriky – 1989-1990 Literární měsíčník (Literární 

revue), 1990-1991 TVORBA  |  MÉDIA 1997-1998 vlastní weblog ARTVIEW, 1999-2000 
spolupráce – IPORT, spolupráce s rozhlasem Rádio Hády, Brno – 1994, Vltava – 2004-2005, rádio 
Akropolis 2007.  |  Z VÝBĚROVÉ BIBLIOGRAFIE Herbert Read, Estetika, 1984; Malíř a výtvarný 
kritik Otakar Marvánek, Estetika 1984; Michael Rittstein, in: 12/15 Pozdě, ale přece, 1988; Petr 
Pavlík, Tomáš Švéda, in: Opatov, KD Opatov, 1988 ; Několik setkání, in: Jaroslav Horálek – katalog 
výstavy, Paseka, Praha – Mánes, 1994; Dvě výstavy o písmu v Kolíně, in: Písmo ve výtvarném 
umění, Kolín, Labská nadace 1996; Sochařství mezi materiálem a konceptem, Kurt Gebauer, 
Jiří Beránek, in: Rožnovské sochařské léto 1996; Refl exe lokální tradice v současné prezentaci 
umění, in: Otázky prezentace, interpretace a instalací současného výtvarného umění, SG ve Zlíně 
ve spolupráci s VŠUP v Praze, Město Zlín, SG Zlín, 1996; Alva Hajn: Dílo jakožto rovnice, in: Alva 
Hajn, Galerie Klatovy/Klenová, 1997; Současné umění, řemesla a galerie Refl exe provokatéra 
na přelomu letopočtu, UMĚNÍ A ŘEMESLA 66, roč. 39, 1/1997; Československý surrealismus, 
jeho výstavy, pohřby etc., TVAR roč. 8, č. 12, s. 12-13, 1997; Křížova cesta, (Ivan Kříž) Bulletin 
MG v Brně, sv. 54, 1998, s. 148-150; Lyrismus v českém umění kolem roku 2000 in: Poezie 
a výtvarné umění, Památník národního písemnictví a Polabská kulturní nadace, 2000; Alena 
Nádvorníková, in: Děje, děje, VČG Pardubice, 2001-2002; Myšlenkový svět Bohumíra Komínka, 
in: Bohumír Komínek, Hlinsko 2002; Petr Pavlík, (strojopis z 80. let) in: Petr Pavlík, Poutnice, 
Gallery 2002  |  LITERATURA Who is Who, abART, Slovník historiků umění, výtvarných kritiků 
a teoretiků v českých zemích (cca 1800-2005); Ineditní činnost 70. let zhodnocena v: Tomáš 
Skála – Přeloučský literární a hudební underground, Diplomová práce ZČU 2005.  |  ZPRACOVÁNÍ 
A VÝSTAVNÍ PREZENTACE UMĚLECKÝCH POZŮSTALOSTÍ Ladislav Karoušek, Jaroslav Horálek, 
V. J. Hnízdo, Alva Hajn, Bohumír Komínek, Teodor Rotrekl  |  NA FAVU Od roku 1993 dosud FaVU 
VUT v Brně, odborný asistent katedry teorií a dějin umění, 1997-1999 vedoucí, 1998-2003 
proděkan pro pedagogickou činnost, 2003-2007 proděkan pro strategický rozvoj, od 2007 
dosud proděkan pro strategický rozvoj a zahraniční styky. Přednáší Dějiny výtvarného umění 
20. století I (světové) a III (české umění 20. století), Dějiny výtvarného umění 3 (České 
a světové umění XIX. století) a 4 (České a světové umění přelomu 19. a 20. století), vede Seminář 
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pro 1. ročník, Výběrový seminář, Diplomový proseminář, Diplomový seminář, od roku 2000 vedení 
cca 60 diplomových prací, člen komisí FaVU, člen Rady vysokých škol, hodnotitel FRVŠ atp. 

Mgr. BLAHOSLAV ROZBOŘIL, Ph.D., *1959 v Rychnově nad Kněžnou  |  STUDIA 1976-1980 
SUPŠ Brno, obor knižní a propagační grafi ka (prof. Chatrný); 1988-1989 doplňkové pedagogické 
studium, pedagogická fakulta UJEP Brno; 1990-1998 bakalářské studium, obor sociologie, 
sociální politika a práce, katedra sociologie FF MU Brno; 1994-1998 magisterské studium, obor 
sociologie, sociální politika a práce, katedra sociologie FSS MU Brno; 1998-2006 doktorské 
studium, obor sociologie, katedra sociologie FSS MU Brno  |  CHARAKTERISTIKA DÍLA sociologie 
umění/sociologie kultury; kresba, grafi ka, multimediální performance  |  PEDAGOGICKÉ PŮSOBENÍ 
NA FaVU 1994-1999 asistent – večerní kresba; 1999–dosud asistent/odborný asistent, KTDU, 
výuka oborově vztažena k sociologii kultury.

prof. PhDr. JAN SEDLÁK, CSc., *1943 v Brně  |  STUDIA Katedra dějin umění Filozofi cké fakulty 
Univerzity J. E. Purkyně v Brně (1964-1969).  |  CHARAKTERISTIKA DÍLA Historie gotické, barokní, 
secesní a moderní architektury převážně na Moravě a v Brně, příležitostně také problematika 
výtvarného umění přelomu 19. a 20. století. Nejdříve pracovník památkové péče, následně 
vysokoškolský pedagog.  |  KNIHY Paul Gauguin. Praha 1977; Henri de Toulouse-Lautrec. Praha 
1985; Jan Blažej Santini. Setkání baroku s gotikou. Praha 1987; Brno v době secese/Brünn in 
der Zeit der Sezession. Brno 1995; Ve znamení moderny. Architektura 20. století v Brně/In the 
Name of Modernism. 20th Century Architecture in Brno. Brno 2004; Brno secesní. Deset kapitol 
o architektuře a umění kolem roku 1900. Brno 2004; Slavné brněnské vily (ed.). Praha 2006; 
Slavné vily Jihomoravského kraje (ed.). Praha 2007.  |  PUBLIKACE Vztah architektury kostelů 
sv. Jakuba v Brně a sv. Mořice v Olomouci. Otázky autorství a slohových vlivů, in: Historická 
Olomouc a její současné problémy II. Olomouc 1979; Pernštejnské stavby na Českomoravské 

vysočině v kontextu české architektury přelomu gotiky a renesance. Památky a příroda 8, 1980; 
Die Architektur in Mähren in der Zeit der Luxemburger, in: Anton Legner (ed.), Die Parler und 
der schöne Stil 1350-1400. Europäische Kunst unter den Luxemburgern. Köln 1980; Náčrt dějin 
architektury na Moravě 1919-1938, in: Jaroslav Sedlář (ed.), Uměleckohistorický sborník. Brno 
1985; Brněnská asanace 1896-1916, in: Historická Olomouc a její současné problémy VI. Olomouc 
1987; Kolonie Nový dům v Brně. Zprávy památkové péče 52, 1992, č. 2; Dílo Bohuslava Fuchse 
ve světle odborné literatury, in: Jan Sedlák (ed.), Pocta Bohuslavu Fuchsovi. Brno 1995; Santini 
a Plečnik – tradice a invence, Habilitační a inaugurační spisy VUT v Brně. Brno 1999; Architektura 
na Moravě a ve Slezsku za vlády lucemburských markrabat, in: Moravští Lucemburkové. 
Sborník prací Muzea města Brna Forum brunense. Brno 2000; Kabinet architektury Domu pánů 
z Kunštátu a tradice architektonických výstav v Brně, in: Jana Vránová – Lubomír Slavíček (ed.), 
90 let Domu umění města Brna. Brno 2000; Historie památkové péče v jihomoravském regionu 
1948-1989, in: Ivan Řeholka (ed.), Památková péče na Moravě. 150 let od vzniku první státní 
instituce na ochranu památek. Brno 2002; Jan Blažej Santini-Aichel – tvůrce a vizionář, jeho 
význam pro chápání současné architektury, in: Stanislav Růžička (ed.), Sedm a půl století. Stati 
o historii, kultuře a umění žďárského kláštera. Žďár nad Sázavou 2002; K problému světla v české 
meziválečné architektuře, in: Jiří Kroupa (ed.), Ars naturam adiuvans. Sborník k poctě prof. PhDr. 
Miloše Stehlíka. Brno 2003.  |  OCENĚNÍ Cena města Brna za rok 1996 v oboru Architektura.  
|  LITERATURA Ludvík Ševeček, Jan Sedlák – k životnímu jubileu. Prostor Zlín I, 1993, č. 7-8; 
Ludvík Ševeček, Brno v době secese. K publikaci Jana Sedláka. Prostor Zlín IV, 1996, č. 2; Michael 
Třeštík (ed.), Kdo je kdo. Osobnosti české současnosti. Praha 2002; Michael Třeštík (ed.), Kdo 
je kdo. Architektura. Praha 2003; sla (Lubomír Slavíček), Dvacátého čtvrtého června vstupuje 
mezi šedesátníky prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc., Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých 
zemích 15, 2003, č. 1; Ralph Hübner (ed.), Who is…? (v České republice). Životopisná encyklopedie 
předních žen a mužů České republiky. Zug 2007.  |  PEDAGOGICKÉ PŮSOBENÍ Habilitace (1992) 
a jmenovací řízení profesorem (1998) v oboru Architektura na FA VUT v Brně. 1992-1997 externí, 
od 1997 dodnes interní pedagog, 12/2000-1/2004 děkan, 2004-2007 vedoucí Katedry teorií 
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a dějin umění FaVU VUT v Brně. Člen vědecké rady VUT, umělecké rady FaVU, vědeckých rad FF 
a PdF MU v Brně.

PhDr. JANA SPOUSTOVÁ *1962 v Uherském Hradišti  |  1977-1978 Zaměstnaná jako kreslička 
v Kovoprojektě Brno; 1978-1982 Gymnázium Elgartova, zakládající členka autorského divadla Va-
didlo, absolutní vítěz soutěže Strážnice Marušky Kudeříkové (povídka a poezie); 1982-1988 FF 
UJEP (dnešní MU), obor francouzština – čeština, divadelní a fi lmová věda.  |  80. léta Spolupráce 
s ilegálním časopisem To, překlady úryvků z Pamětí Raymonda Arona, překlad předmluvy G. Apo-
llinaira k vydání díla Markýze de Sada (po roce 1989 vyšlo knižně), divadelní tvorba ve Vadidle 
a ve spolupráci s Ochotnickým kroužkem. Spolupráce s časopisem ROK. Domácí univerzita u PhDr. 
Jiřího Rambouska a Soni Rambouskové.  |  1988-1989 Asistentka v oddělení etymologie Ústavu 
pro jazyk český ČSAV (Etymologický slovník staroslověnského jazyka); 1991-1993 S přestávkami 
pobývala s manželem a dětmi v Paříži; 1997 FaVU VUT v Brně, Kabinet teorií – výuka francouzštiny. 
Jazyková spolupráce s Kanceláří Veřejného ochránce práv; 1999-2003 mateřská dovolená, 
jmenovaná krajským soudcem soudním tlumočníkem, překlady (např. ve spolupráci s Moravskou 
galerií Baroko na Moravě). Překlad poezie Mirky Slámové Ce chalet, vyšlo ve dvojjazyčné verzi až 
v r. 2007. Publikována báseň ve sborníku Uprostřed průmyslové noci, nakladatelství Větrné mlýny. 
Spolupráce s Davay communication na překladu rozsáhlého projektu Austerlitz 2005. Průvodce 
po Jižní Moravě; 2004-2006 Spolupráce s nakladatelstvím Barrister a principál: Francastel: Umění 
a společnost, Chastel: Gesto v umění (dosud nevyšlo), s CDK: Martuccelli: Sociologie modernity 
(dosud nevyšlo). Spolupráce s režisérem dokumentárních fi lmů Markem Srbou (Třeboňsko, Jižní 
Čechy); 2007-2008 V rámci grantu spoluřešitel čtyřjazyčné slovníkové databáze výtvarných pojmů. 
Úspěšně obhájený projekt je v současné době elektronickou pomůckou pro studenty a pedagogy 
FaVU  |  Spolutvůrce autorské knihy PPP (Papírové poklady Paříže) vydané vlastním nákladem ve 
spolupráci s FaVU po exkurzi se studenty do Paříže v prosinci 2007. Pro nakladatelství Barrister 
a principál překlad Balthusových Pamětí k odevzdání v prosinci 2009.

Ing. Jana Daňková (doc. MgA. Marian Palla), MgA. Václav Kočí (doc. MgA. Petr Kvíčala), Mgr. Lenka 
Kočišová (doc. PhDr. Petr Spielmann, dr. h. c.), MgA. Karin Písaříková (prof. PhDr. Jan Sedlák, 
CSc.), MgA. Marie Polášková (prof. akad. soch. Tomáš Ruller), Mgr. Gina Renotiere (doc. PhDr. Petr 
Spielmann, dr. h. c.), MgA. Zdeňka Řezbová (doc. MgA. Marian Palla), Mgr. Barbora Šedivá (prof. 
Ing. Karel Rais, CSc., MBA), Mgr. Dora Viceniková (prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA)

SEZNAM STUDENTŮ A JEJICH ŠKOLITELŮ DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU UMĚNÍ 
VE VEŘEJNÉM PROSTORU A UMĚLECKÝ PROVOZ V AKADEMICKÉM ROCE 2007/08



PŘEHLED VÝSTAV 2004-2008

2004 Woody Vašulka

2005 Terry Haas
 Bradford College + FaVU VUT v Brně
 Výstava diplomových prací FaVU VUT v Brně

2006 Punkwa (umělecká skupina mladých malířů z Brna)
 Peter Demek – Phase II. (socha)
 Malba II. – ateliér Vladimíra Skrepla
 Michal Ďásek
 Výstava diplomových prací FaVU VUT v Brně
 Art-al-brut – Zdeněk Košek
 Horizonty (Fullbrightova komise)

2007 Možnost malého nadhledu – Zdeňka Řezbová, Zuzana Musilová (instalace)
 Anymade & friends (brněnská umělecká skupina)
 Open space (socha, instalace, video)
 Výstava diplomových prací FaVU VUT v Brně
 Výstava dotorandov VŠVU v Bratislave
 Prostorové vidění (socha, instalace)
 Kurátorský experiment II. – Země snivců (fotografi e)

2008 Future Artists (Toto není výběr, toto je koncepce)
 Transplantace slepého střeva – Ivo Návrat
 Standbye (součástí festivalu Multiplace)
 Výstava magisterských prací FaVU VUT v Brně
 15. let FaVU VUT v Brně (Kammerspiel)
 Start Point 08
 Obr. nad Brnem

> Výstava doktorandov VŠVU v Bratislave, 2007  |  

>> Horizonty (Fullbrightova komise), 2006  |  >>> 
Future Artists (Toto není výběr, toto je koncepce), 
2008  |  >>>> Kurátorský experiment II. – Země 
snivců, 2007
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Galerie Aula sídlí na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně v budově Údolní 19, v prostoru 
bývalé jídelny, později kreslírny. Galerie zahájila svoji činnost v listopadu 2004 s názvem 
Galerie FaVU VUT výstavou legendy videoartu Woodyho Vašulky. O vznik galerie se 
zasloužil doc. PhDr. Petr Spielmann, dr. h. c., tehdejší děkan fakulty. Následovala výstava 
Terry Haas na přelomu roku 2004 a 2005, kterou se rozběhl pravidelný výstavní program 
galerie. Od té doby se ve výstavním prostoru prezentovalo ke třem desítkám autorských 
a kolektivních výstav, které byly zaměřené na prezentaci mladých výtvarníků nejen z FaVU 
VUT v Brně, ale také dalších uměleckých škol, jejich studenty i absolventy, případně 
konfrontační výstavy mezioborové a meziškolní. Během této doby se tříbila koncepce 
výstavního prostoru a jeho vize do budoucna. Galerie Aula nevytváří sbírkovou činnost, 
proto jde vlastně o výstavní síň, navzdory názvu. Vizí Fakulty výtvarných umění VUT v Brně 
je Galerie Aula jako živý komunikační prostor pro nejmladší uměleckou generaci, který 
umožňuje dostatečné zázemí pro profesionální prezentaci jejich práce, jako prostor pro 
setkávání studentů vysokých výtvarných škol nejen z ČR, ale i ze zahraničí. V současné 
době se galerie zaměřuje na absolventy a umělce do 35 let. Střednědobými cíli galerie jsou: 
pravidelné pořádání doprovodných programů pro dospělé i děti jako jsou komentované 
prohlídky, přednášky, workshopy, dílny a projekce a také systematická podpora mladých 
kurátorů do 35 let. Kromě výše zmíněného programu bude Galerie Aula nadále využívána 
školou k prezentaci klauzurních a bakalářských prací, tedy 3x ročně (klauzury 2x 
víkendová prezentace, 1x výstava diplomantů na 1 měsíc v létě). Díky lepší informovanosti 
o výzvě k předkládání výstavních projektů se v roce 2008 podařilo do výstavního plánu 
zapojit projekty z většiny českých uměleckých škol (FUD UJEP, FU OsU, FaVU VUT, VŠUP, 
AVU), výstavní projekty mezinárodního dosahu (Startpoint 2008), projekty, na kterých 
kooperujeme s dalšími výstavními institucemi (Galerie Klatovy/Klenová) i profesionálními 
kurátory (Pavel Vančát, Martin Dostál, Vladimír Beskid, František Kowolovski). Vznikl nový 
vizuální styl Galerie Aula, viz http//:galerieaula.ffa.vutbr.cz.  |  MgA. Andrea Štekrová

Galerie Aula

> Výstava diplomových prací FaVU VUT v Brně, 
2007  |  > Woody Vašulka, 2004

Výstavní galerie FaVU VUT v Brně
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GALERIJNÍ RADA sestává v roce 2008 ze sedmi osob, které reprezentují 
pedagogy FaVU VUT v Brně, nezávislé odborníky, studenty FaVU 
VUT v Brně a oddělení produkce FaVU VUT v Brně. Jsou každoročně 
jmenováni děkanem fakulty. Výběr výstavních projektů probíhá na 
základě podkladů specifi kovaných v každoroční výzvě, které jsou do 
doručeny do data uzávěrky (obvykle v září). Výsledky hlasování galerijní 
rady včetně vybraných projektů jsou prezentovány na webových 
stránkách galerie.

>

 Zdeňka Řezbová, Zuzana Musilová, Možnost malého nadhledu, 2007  |  > Standbye 
(výstava Ateliéru video FaVU VUT v Brně s Ateliérem intermediální konfrontace VŠUP 
Praha), 2008  |  

>

> 2x Vernisáž výstavy Future Artists (Toto není výběr, toto je koncepce), 
2008 



SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ DĚKANÁTU FaVU VUT v Brně  |  Mgr. Jaroslava Bílá, tajemnice fakulty  
|  Jana Di Lenardo, asistentka děkana fakulty  |  Ivana Chvátalová, asistentka děkana fakulty  
|  Jitka Uhrínová, referentka studijního oddělení  |  Mgr. Jana Rohlínková, referentka studijního 
oddělení  |  PhDr. Hedvika Šimíčková, referentka zahraničního oddělení  |  Bohumila Peloušková, 
referentka technicko-hospodářského a ekonomického oddělení  |  Petra Cepková, referentka 
personálního oddělení a oddělení majetku (rodičovská dovolená)  |  Blanka Macháčová, referentka 
personálního oddělení a oddělení majetku  |  MgA. Jana Apetauerová, produkční fakulty  |  
MgA. Andrea Štekrová, produkční fakulty.

SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ PROVOZNÍHO ODDĚLENÍ FaVU VUT v Brně  |  Marie Bradáčová  |  Jarmila 
Hladíková  |  Lenka Křížová  |  František Kučera  |  Slavomír Kučera  |  Jaroslav Kačerovský  |  Marie 
Němcová  |  Eva Niedermaierová  |  Jaroslav Stejskal  |  Stanislav Stejskal  |  Kateřina Strapinová  |  Jiří 
Vaněrek  |  Jana Vrbová  |  Jitka Zástěrová.

Děkanát a provozní oddělení
Vedoucí technicko-hospodářských pracovníků Mgr. Jaroslava Bílá

Zleva: Blanka Macháčová, Bohumila Peloušková, Hedvika Šimíčková, Andrea Štekrová, Ivana Chvátalová, Jaroslava Bílá
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Historie ateliérů 1992-2008
1992/1993  |  Ateliér sochařství  |  vedoucí: prof. akad. 
soch. Vladimír Preclík, asistent: akad. soch. Jiří Sobotka  |  
Ateliér malířství  |  vedoucí: doc. akad. mal. Miroslav Štolfa, 
asistent: akad. mal. Petr Veselý  |  Ateliér kresba a grafi ka  |  
vedoucí: akad. mal. Ivan Kříž, asistent: akad. mal. Kamil Mikel  
|  Ateliér proces-koncept-akce  |  vedoucí: doc. akad. mal. 
Dalibor Chatrný, asistent: Mgr. Pavel Rudolf  |  Ateliér videoart 
a multimediální animace  |  vedoucí: akad. mal. Radek Pilař, 
akad. soch. Tomáš Ruller, asistent: akad. mal. Peter. Rónai  |  
Ateliér design vizuálních komunikací  |  vedoucí: akad. mal. Jan 
Rajlich st., asistent: Mgr. Pavel Brabec  |  Kabinet dějin a teorií  
|  vedoucí: prof. PaedDr. Igor Zhoř, CSc.

1993/1994  |  Ateliér sochařství  |  vedoucí: prof. akad. soch. 
Vladimír Preclík, asistent: akad. soch. Jiří Sobotka  |  Ateliér 
malířství  |  vedoucí: akad. mal. Radoslav Kutra, asistent: doc. 
akad. mal. Petr Veselý  |  Ateliér kresba a grafi ka  |  vedoucí: 
doc. akad. mal. Ivan Kříž, asistenti: akad. mal. Kamil Mikel, akad. 
mal. Tomáš Rossí  |  Ateliér konceptuální tendence  |  vedoucí: 
doc. akad. mal. Peter Rónai, asistent: Mgr. Pavel Rudolf  |  
Ateliér video-multimédia-performance  |  vedoucí: doc. akad. 
soch. Tomáš Ruller, asistenti: PhDr. Petr Váša, Marian Palla  
|  Ateliér grafi cký design  |  vedoucí: akad. mal. Pavel Luffer, 
asistent: Mgr. Pavel Brabec  |  Kabinet dějin a teorií  |  vedoucí: 
prof. PaedDr. Igor Zhoř, CSc., asistent: PhDr. Pavel Ondračka

1994/1995  |  Ateliér sochařství  |  vedoucí: prof. akad. soch. 
Vladimír Preclík, asistent: akad. soch. Jiří Sobotka  |  Ateliér 
malba  |  vedoucí: akad. mal. Radoslav Kutra, asistenti: doc. 
akad. mal. Petr Veselý, akad. mal. Martin Zálešák  |  Ateliér 
kresba a grafi ka  |  vedoucí: doc. akad. mal. Ivan Kříž, asistenti: 
akad. mal. Kamil Mikel, Mgr. Josef Daněk  |  Ateliér konceptuální 
tendence  |  vedoucí: doc. akad. mal. Peter Rónai, asistenti: 
Mgr. Richard Fajnor, Petr Kvíčala  |  Ateliér video-multimédia-
performance  |  vedoucí: doc. akad. soch. Tomáš Ruller, 
asistenti: PhDr. Petr Váša, Marian Palla  |  Ateliér grafi cký 
design  |  vedoucí: akad. mal. Pavel Luffer, asistent: Mgr. Pavel 
Brabec  |  Ateliér průmyslový design  |  vedoucí: akad. soch. 
Zdeněk Zdařil, asistent: Mgr. David Karásek  |  Kabinet dějin 
a teorií  |  vedoucí: prof. PaedDr. Igor Zhoř, CSc., asistent: PhDr. 
Pavel Ondračka

1995/1996  |  Ateliér sochařství  |  vedoucí: prof. akad. soch. 
Vladimír Preclík, asistenti: akad. soch. Jiří Sobotka, akad. soch. 
Radomír Vavruša  |  Ateliér malířství  |  vedoucí: prof. akad. mal. 
Jiří Načeradský, asistent: akad. mal. Martin Zálešák  |  Ateliér 
kresba a grafi ka  |  vedoucí: doc. akad. mal. Ivan Kříž, asistent: 
akad. mal. Kamil Mikel  |  Kabinet večerní kresby Mgr. Josef 
Daněk, Bc. Blahoslav Rozbořil  |  Ateliér konceptuální tendence  
|  vedoucí: doc. akad. mal. Peter Rónai, asistenti: Mgr. Richard 
Fajnor, Petr Kvíčala  |  Ateliér video-multimédia-performance  
|  vedoucí: doc. akad. soch. Tomáš Ruller, asistenti: PhDr. Petr 
Váša, Marian Palla  |  Multimediální laboratoř  |  vedoucí: prof. 

Woody Vašulka, technici: RNDr. Stanislav Filip, ing. Dalibor 
Vlašín  |  Ateliér grafi cký design  |  vedoucí: akad. mal. Pavel 
Luffer, asistent: Mgr. Pavel Brabec  |  Ateliér průmyslový 
design  |  vedoucí: akad. soch. Zdeněk Zdařil  |  Kabinet teorií 
a dějin umění  |  doc. PhDr. Josef Maliva – vedoucí, PhDr. Pavel 
Ondračka – asistent, prof. PaedDr. Igor Zhoř, CSc.

1996/1997  |  Ateliér sochařství  |  vedoucí: prof. akad. soch. 
Vladimír Preclík, asistenti: akad. soch. Jiří Sobotka, akad. soch. 
Radomír Vavruša  |  Ateliér malířství  |  vedoucí: prof. akad. mal. 
Jiří Načeradský, asistent: akad. mal. Martin Zálešák  |  Ateliér 
grafi ka  |  vedoucí: akad. mal. James Janíček, asistent: akad. 
mal. Kamil Mikel  |  Kabinet večerní kresby  |  vedoucí: doc. 
akd. mal. Ivan Kříž, asistent: Bc. Blahoslav Rozbořil  |  Ateliér 
konceptuální tendence  |  vedoucí: doc. akad. mal. Peter 
Rónai, asistenti: Petr Kvíčala, Marian Palla  |  Ateliér video-
multimédia-performance  |  vedoucí: doc. akad. soch. Tomáš 
Ruller, asistent: Mgr. Richard Fajnor  |  Multimediální laboratoř  
|  vedoucí: Chris Hill, asistent: Dana Recmanová, technici: 
RNDr. Stanislav Filip, ing. Dalibor Vlašín  |  Ateliér grafi cký 
design  |  vedoucí: akad. mal. Pavel Luffer, asistent: Mgr. Pavel 
Brabec  |  Ateliér průmyslový design  |  vedoucí: akad. soch. 
Zdeněk Zdařil, asistenti: akad. soch. Petr Jedlička, PhDr. Zdena 
Burianová  |  Kabinet dějin a teorií  |  doc. PhDr. Josef Maliva 
– vedoucí, PhDr. Pavel Ondračka – asistent, doc. MUDr. Vladimír 
Novotný, CSc., MUDr. Jitka Palmerová
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1997/1998  |  Ateliér sochařství  |  vedoucí: prof. akad. soch. 
Vladimír Preclík, asistent: Bc. Jiří Marek  |  Kabinet modelování:  
|  vedoucí: akad. soch. Jiří Sobotka  |  Ateliér malířství  |  
vedoucí: prof. akad. mal. Jiří Načeradský, asistent: akad. mal. 
Martin Zálešák  |  Ateliér grafi ka  |  vedoucí: akad. mal. James 
Janíček, asistent: Mgr. René Vlasák  |  Kabinet večerní kresby  
|  vedoucí: doc. akad. mal. Ivan Kříž, asistent: Bc. Blahoslav 
Rozbořil  |  Ateliér konceptuální tendence  |  vedoucí: prof. akad. 
mal. Peter Rónai, asistenti: Petr Kvíčala, Marian Palla  |  Ateliér 
video-multimédia-performance  |  vedoucí: doc. akad. soch. 
Tomáš Ruller, asistent: Mgr. Richard Fajnor  |  Multimediální 
laboratoř  |  vedoucí: Chris Hill, technici: RNDr. Stanislav Filip, 
ing. Dalibor Vlašín  |  Ateliér grafi cký design  |  vedoucí: akad. 
mal. Pavel Luffer, asistent: Mgr. Pavel Brabec  |  Kabinet papír 
a kniha  |  vedoucí: doc. Dr. Jiří H. Kocman  |  Ateliér průmyslový 
design  |  vedoucí: akad. soch. Zdeněk Zdařil, asistenti: akad. 
soch. Petr Jedlička, PhDr. Zdena Burianová  |  Katedra teorií 
a dějin umění  |  prof. PaedDr. Igor Zhoř, CSc. – vedoucí, PhDr. 
Pavel Ondračka, doc. MUDr. Vladimír Novotný, CSc., Mgr. Karel 
Pala, PhDr. Pavel Liška, doc. PhDr. Jan Sedlák, CSc., PhDr. 
Jaroslav Vančát, PhDr. Miloš Vojtěchovský
 
1998/1999  |  Ateliér fi gurativního sochařství  |  vedoucí: 
akad. soch. Michal Gabriel, asistent: Mgr. Tomáš Medek  |  
Ateliér nefi gurativního sochařství  |  vedoucí: akad. soch. Jan 
Ambrůz, asistent: MgA. Pavel Korbička  |  Kabinet modelování  |  
vedoucí: Hana Novotná, M. A.  |  Ateliér fi gurativního malířství  

|  vedoucí: prof. akad. mal. Jiří Načeradský, asistent: akad. mal. 
Martin Zálešák  |  Ateliér nefi gurativního malířství  |  vedoucí: 
akad. mal. Martin Mainer  |  Kabinet světlo a malba, asistent: 
doc. Mgr. Vladimír Havlík  |  Ateliér grafi ky  |  vedoucí: akad. mal. 
Margita Titlová Ylovsky, Barbara Benish, M. A.  |  Kabinet grafi ky  
|  vedoucí: doc. Ondřej Michálek  |  Ateliér kresby  |  vedoucí: 
prom. ped. Václav Stratil, asistenti: Mgr. Sylva Novotná, doc. 
Mgr. Josef Daněk  |  Kabinet večerního kreslení, asistent: doc. 
akad. mal. Ivan Kříž  |  Ateliér grafi ckého designu  |  vedoucí: 
akad. mal. Pavel Luffer, asistent: Mgr. Dagmar Hejduková  |  
Ateliér papíru a knihy  |  vedoucí: doc. Dr. Jiří H. Kocman  |  
Ateliér produktového designu  |  vedoucí: akad. soch. Zdeněk 
Zdařil  |  Ateliér intermédia  |  vedoucí: prof. akad. mal. Peter 
Rónai, asistent: Petr Kvíčala  |  Ateliér environment  |  vedoucí: 
doc. akad. mal. Vladimír Merta, asistent: Marian Palla  |  Ateliér 
video  |  vedoucí: Keiko Sei, M. A., asistent: Mgr. Richard Fajnor  
|  Ateliér multimédia  |  vedoucí: akad. mal Lucie Svobodová, 
asistent: RNDr. Stanislav Filip  |  Ateliér performance  |  vedoucí: 
doc. akad. soch. Tomáš Ruller  |  Kabinet teorií a dějin umění  
|  PhDr. Pavel Ondračka – vedoucí, Mgr. Blahoslav Rozbořil, 
PhDr. Pavel Liška, doc. PhDr. Jan Sedlák, CSc., prom fi l. Miloš 
Vojtěchovský, doc. MUDr. Vladimír Novotný, CSc., Mgr. Karel 
Pala, PhDr. Jana Spoustová, Mgr. Petr Patočka, Mgr. Rostislav 
Niederle, Ph.D, prof. RNDr Jan Jelínek, DrSc., Mgr. Martin Burlas, 
PhDr. Eliška Čabalová, Ing. Pavel Fajt, prof. PhDr. Miloslav 
Dokulil, DrSc., Ing. Libor Teplý, PhDr. Jiří Valoch, PhDr. Jaroslav 
Vančát, PhDr. Petr Váša

1999/2000  |  Ateliér sochařství 1  |  vedoucí: akad. soch. Jan 
Ambrůz, asistent: MgA. Pavel Korbička  |  Ateliér sochařství 
2  |  vedoucí: akad. soch. Michal Gabriel, asistent: MgA. Pavel 
Korbička  |  Kabinet modelování  |  vedoucí: Hana Novotná, M. 
A., asistent: Mgr. Tomáš Medek  |  Ateliér malířství fi gurální  |  
vedoucí: prof. akad. mal. Jiří Načeradský, asistent: akad. mal. 
Martin Zálešák  |  Ateliér malířství nefi gurální  |  vedoucí: akad. 
mal. Martin Mainer  |  Kabinet světla a barvy  |  doc. Mgr. Vladimír 
Havlík  |  Ateliér grafi ky  |  vedoucí: akad. mal. Margita Titlová 
Ylovsky  |  Kabinet grafi ky  |  doc. Ondřej Michálek  |  Ateliér 
kresby  |  vedoucí: prom. ped. Václav Stratil, asistent: doc. Mgr. 
Josef Daněk  |  Kabinet večerní kresby  |  doc. akad. mal. Ivan 
Kříž  |  Ateliér grafi ckého designu  |  vedoucí: Mgr. Václav Houf, 
asistent: Mgr. Dagmar Hejduková  |  Ateliér papíru a knihy  |  
vedoucí: doc. Dr. Jiří H. Kocman  |  Ateliér produktového designu 
(Ateliér produktového a tělového designu)  |  vedoucí: akad. 
soch. Zdeněk Zdařil, asistent: akad. soch. Tamara Buganská  |  
vedoucí: doc. Mgr. Jana Preková, asistent: Mgr. Sylva Novotná  
|  Ateliér environment  |  vedoucí: akad. mal. Vladimír Merta, 
asistent: MgA. Marian Palla  |  Ateliér intermédia  |  vedoucí: 
prof. akad. mal. Peter Rónai, asistent: Petr Kvíčala  |  Ateliér 
video-multimédia  |  vedoucí: M. A. Keiko Sei, M. A., akad. mal 
Lucie Svobodová, asistenti: Mgr. Richard Fajnor, RNDr. Stanislav 
Filip  |  Ateliér foto-performance  |  vedoucí: doc. akad. soch. 
Tomáš Ruller  |  Kabinet teorií a dějin umění  |  PhDr. Pavel 
Ondračka – vedoucí, prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc.  |  Kabinet 
doplňkových studií  |  Mgr. Blahoslav Rozbořil – vedoucí, doc. 
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MUDr. Vladimír Novotný, CSc., Mgr. Karel Pala, PhDr. Jana 
Spoustová, Mgr. Rostislav Niederle, Ph. D., prof. RNDr. Jan 
Jelínek, DrSc., PhDr. Miloš Vojtěchovský, doc. Jana Preková, 
doc. Mgr. Josef Daněk, Mgr. Sylva Novotná

2000/2001  |  Ateliér sochařství 1  |  vedoucí: akad. soch. Jan 
Ambrůz, asistent: MgA. Pavel Korbička  |  Ateliér sochařství 
2  |  vedoucí: akad. soch. Michal Gabriel, asistent: Mgr. Tomáš 
Medek  |  Kabinet modelování  |  Hana Novotná, M. A.  |  Ateliér 
malířství 1  |  vedoucí: prof. akad. mal. Jiří Načeradský, asistent: 
akad. mal. Martin Zálešák  |  Ateliér malířství 2  |  vedoucí: akad. 
mal. Martin Mainer  |  Kabinet malby  |  doc. Mgr. Vladimír Havlík  
|  Ateliér grafi ky  |  vedoucí: akad. mal. Margita Titlová Ylovsky  
|  Kabinet grafi ky  |  doc. Ondřej Michálek  |  Ateliér kresby  
|  vedoucí: prom. ped. Václav Stratil, asistent: doc. Mgr. Josef 
Daněk  |  Kabinet večerní kresby  |  doc. akad. mal. Ivan Kříž  
|  Ateliér intermédia  |  vedoucí: prof. akad. mal. Peter Rónai, 
asistent: MgA. Petr Kvíčala  |  Ateliér environment  |  vedoucí: 
akad. mal. Vladimír Merta, asistent: MgA. Marian Palla  |  Ateliér 
video  |  vedoucí: M. A. Keiko Sei, asistent: Mgr. Richard Fajnor  
|  Ateliér multimédia  |  vedoucí: akad. mal Lucie Svobodová, 
asistent: RNDr. Stanislav Filip  |  Ateliér performance  |  
vedoucí: doc. akad. soch. Tomáš Ruller  |  Ateliér grafi cký 
design  |  vedoucí: Mgr. Václav Houf, asistent: Mgr. Dagmar 
Hejduková  |  Ateliér průmyslový design  |  vedoucí: akad. 
soch. Zdeněk Zdařil, asistent: akad. soch. Tamara Buganská  
|  Ateliér papír a kniha  |  vedoucí: doc. Dr. Jiří H. Kocman  |  

Ateliér tělového designu  |  vedoucí: doc. Mgr. Jana Preková, 
asistent: Mgr. Sylva Novotná  |  Katedra teorií a dějin umění  
|  Mgr. Blahoslav Rozbořil – vedoucí, PhDr. Pavel Ondračka, 
prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc., doc. MUDr. Vladimír Novotný, CSc., 
Mgr. Karel Pala, PhDr. Jana Spoustová, Mgr. Rostislav Niederle, 
Ph.Dr., prof. RNDr Jan Jelínek, DrSc., PhDr. Miloš Vojtěchovský  |  
Kabinet fotografi e  |  Mgr. Irena Armutidisová

2001/2002  |  Ateliér sochařství 1  |  vedoucí: akad. soch. Jan 
Ambrůz, asistent: MgA. Pavel Korbička  |  Ateliér sochařství 2  |  
vedoucí: akad. soch. Michal Gabriel, asistent: Mgr. Tomáš Medek  
|  Ateliér malířství 1  |  vedoucí: prof. akad. mal. Jiří Načeradský, 
asistent: akad. mal. Martin Zálešák  |  Ateliér malířství 2  |  
vedoucí: akad. mal. Martin Mainer  |  Kabinet malby  |  vedoucí: 
doc. Mgr. Vladimír Havlík  |  Ateliér grafi ka  |  vedoucí: akad. 
mal. Margita Titlová Ylovsky  |  Kabinet grafi ky  |  vedoucí: 
doc. Ondřej Michálek  |  Ateliér kresba  |  vedoucí: prom. ped. 
Václav Stratil, asistent: doc. Mgr. Josef Daněk  |  Kabinet 
večerní kresby  |  vedoucí: doc. akad. mal. Ivan Kříž  |  Ateliér 
intermédia  |  vedoucí: MgA. Petr Kvíčala  |  Ateliér environment  
|  vedoucí: akad. mal. Vladimír Merta, asistent: doc MgA. Marian 
Palla  |  Ateliér video-multimédia  |  vedoucí: prof. akad. mal. 
Peter Rónai, asistenti: Mgr. Richard Fajnor, RNDr. Stanislav 
Filip  |  Ateliér performance  |  vedoucí: doc. akad. soch. Tomáš 
Ruller  |  Ateliér grafi ckého designu  |  vedoucí: Mgr. Václav 
Houf, asistent: Mgr. Dagmar Hejduková  |  Ateliér produktového 
designu  |  vedoucí: akad. soch. Zdeněk Zdařil, asistent: akad. 

soch. Tamara Buganská  |  Ateliér papír a kniha  |  vedoucí: 
doc. Dr. Jiří H. Kocman  |  Ateliér tělového designu  |  vedoucí: 
doc. Mgr. Jana Preková  |  Katedra teorií a dějin umění  |  Mgr. 
Blahoslav Rozbořil – vedoucí, PhDr. Pavel Ondračka, prof. PhDr. 
Jan Sedlák, CSc., doc. MUDr. Vladimír Novotný, CSc., Mgr. Karel 
Pala, PhDr. Jana Spoustová, Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D, prof. 
RNDr Jan Jelínek, DrSc., PhDr. Miloš Vojtěchovský  |  Kabinet 
informačních technologií  |  vedoucí: ing. Jaroslav Maloch, CSc., 
asistent: RNDr. Stanislav Filip  |  Kabinet video  |  ing. Dalibor 
Vlašín  |  Kabinet fotografi e  |  Mgr. Irena Armutidisová

2002/2003  |  Ateliér sochařství 1  |  vedoucí: doc. akad. soch. 
Michal Gabriel, asistent: Mgr. Tomáš Medek  |  Ateliér sochařství 
2  |  vedoucí: doc. akad. soch. Jan Ambrůz, asistent: MgA. Pavel 
Korbička  |  Ateliér malířství 1  |  vedoucí: doc. akad. mal. Petr 
Veselý, asistent: akad. mal. Martin Zálešák  |  Ateliér malířství 
2  |  vedoucí: doc. akad. mal. Martin Mainer  |  Ateliér malířství 3  
|  vedoucí: doc. MgA. Petr Kvíčala  |  Ateliér grafi ky  |  vedoucí: 
akad. mal. Margita Titlová Ylovsky  |  Ateliér kresby  |  vedoucí: 
prom. ped. Václav Stratil  |  Ateliér environment  |  vedoucí: 
akad. mal. Vladimír Merta, asistent: doc MgA. Marian Palla  |  
Ateliér video  |  vedoucí: prof. akad. mal. Peter Rónai, asistent: 
RNDr. Stanislav Filip  |  Ateliér multimédia  |  vedoucí: Mgr. 
Richard Fajnor  |  Ateliér performance  |  vedoucí: doc. akad. 
soch. Tomáš Ruller  |  Ateliér grafi ckého designu  |  vedoucí: 
Mgr. Václav Houf, asistent: Mgr. Dagmar Hejduková  |  Ateliér 
průmyslového designu  |  vedoucí: akad. soch. Zdeněk Zdařil, 
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asistent: akad. soch. Tamara Buganská  |  Ateliér papír a kniha  
|  vedoucí: doc. Dr. Jiří H. Kocman  |  Ateliér tělového designu  |  
vedoucí: doc. Mgr. Jana Preková  |  Katedra teorií a dějin umění  
|  Mgr. Blahoslav Rozbořil – vedoucí, PhDr. Pavel Ondračka, 
prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc., doc. MUDr. Vladimír Novotný, CSc., 
Mgr. Karel Pala, PhDr. Jana Spoustová, Mgr. Rostislav Niederle, 
Ph.D, prof. RNDr. Jan Jelínek, DrSc., PhDr. Miloš Vojtěchovský  |  
Kabinet večerní kresby  |  doc. Mgr. Josef Daněk – vedoucí, doc. 
akad. mal. Ivan Kříž  |  Kabinet fotografi e  |  vedoucí: Mgr. Irena 
Armutidisová  |  Kabinet informačních technologií  |  vedoucí: 
ing. Jaroslav Maloch, CSc.  |  Kabinet video  |  vedoucí: ing. 
Dalibor Vlašín

2003/2004  |  Ateliér sochařství 1  |  vedoucí: doc. akad. soch. 
Michal Gabriel, asistent: Mgr. Tomáš Medek  |  Ateliér sochařství 
2  |  vedoucí: doc. akad. soch. Jan Ambrůz, asistent: MgA. Pavel 
Korbička  |  Ateliér malířství 1  |  vedoucí: doc. akad. mal. Petr 
Veselý, asistent: akad. mal. Martin Zálešák  |  Ateliér malířství 
2  |  vedoucí: doc. akad. mal. Martin Mainer  |  Ateliér malířství 3  
|  vedoucí: doc. MgA. Petr Kvíčala  |  Ateliér grafi ky  |  vedoucí: 
akad. mal. Margita Titlová Ylovsky  |  Ateliér intermédia  |  
vedoucí: prom. ped. Václav Stratil  |  Ateliér environment  |  
vedoucí: akad. mal. Vladimír Merta, asistent: doc MgA. Marian 
Palla  |  Ateliér video  |  vedoucí: prof. akad. mal. Peter Rónai, 
asistent: RNDr. Stanislav Filip  |  Ateliér multimédia  |  vedoucí: 
Mgr. Richard Fajnor  |  Ateliér performance  |  vedoucí: doc. 
akad. soch. Tomáš Ruller  |  Ateliér grafi ckého designu  |  

vedoucí: Mgr. Václav Houf, asistent: Mgr. Dagmar Hejduková  |  
Ateliér průmyslového designu  |  vedoucí: akad. soch. Zdeněk 
Zdařil, asistent: akad. soch. Tamara Buganská  |  Ateliér papír 
a kniha  |  vedoucí: doc. Dr. Jiří H. Kocman  |  Ateliér tělového 
designu  |  vedoucí: doc. Mgr. Jana Preková  |  Katedra teorií 
a dějin umění  |  prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. – vedoucí, Mgr. 
Blahoslav Rozbořil, PhDr. Pavel Ondračka, doc. MUDr. Vladimír 
Novotný, CSc., Mgr. Karel Pala, PhDr. Jana Spoustová, Mgr. 
Rostislav Niederle, PhDr. Miloš Vojtěchovský  |  Kabinet večerní 
kresby  |  doc. Mgr. Josef Daněk – vedoucí, doc. akad. mal. Ivan 
Kříž  |  Kabinet fotografi e  |  vedoucí: Mgr. Irena Armutidisová  
|  Kabinet informačních technologií  |  vedoucí: ing. Jaroslav 
Maloch, CSc.  |  Kabinet video  |  vedoucí: ing. Dalibor Vlašín

2004/2005  |  Ateliér sochařství 1  |  vedoucí: doc. akad. 
soch. Michal Gabriel, asistent: Mgr. Tomáš Medek  |  Ateliér 
sochařství 2  |  vedoucí: doc. akad. soch. Jan Ambrůz, asistent: 
MgA. Pavel Korbička  |  Ateliér malířství 1  |  vedoucí: doc. 
akad. mal. Petr Veselý, asistent: akad. mal. Martin Zálešák  |  
Ateliér malířství 2  |  vedoucí: doc. akad. mal. Martin Mainer  |  
Ateliér malířství 3  |  vedoucí: doc. MgA. Petr Kvíčala  |  Ateliér 
grafi ky  |  vedoucí: akad. mal. Margita Titlová Ylovsky  |  Ateliér 
kresby  |  vedoucí: doc. Mgr. Josef Daněk, doc. akad. mal. Ivan 
Kříž  |  Ateliér intermédia  |  vedoucí: doc. prom. ped. Václav 
Stratil  |  Ateliér environment  |  vedoucí: akad. mal. Vladimír 
Merta, asistent: doc MgA. Marian Palla  |  Ateliér video  |  
vedoucí: prof. akad. mal. Peter Rónai, asistent: RNDr. Stanislav 

Filip  |  Ateliér multimédia  |  vedoucí: Mgr. Richard Fajnor  |  
Ateliér performance  |  vedoucí: prof. akad. soch. Tomáš Ruller  
|  Ateliér grafi ckého designu  |  vedoucí: Mgr. Václav Houf, 
asistent: Mgr. Dagmar Hejduková  |  Ateliér průmyslového 
designu  |  vedoucí: akad. soch. Zdeněk Zdařil, asistent: akad. 
soch. Tamara Buganská  |  Ateliér papír a kniha  |  vedoucí: doc. 
Dr. Jiří H. Kocman  |  Ateliér tělového designu  |  vedoucí: doc. 
Mgr. Jana Preková  |  Katedra teorií a dějin umění  |  prof. PhDr. 
Jan Sedlák, CSc. – vedoucí, Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D., doc. 
MUDr. Vladimír Novotný, CSc., PhDr. Pavel Ondračka, Mgr. Karel 
Pala, Mgr. Blahoslav Rozbořil, PhDr. Jana Spoustová  |  Kabinet 
fotografi e  |  vedoucí: Mgr. Irena Armutidisová  |  Kabinet 
informačních technologií  |  vedoucí: ing. Jaroslav Maloch, CSc.  
|  Kabinet video  |  ing. Dalibor Vlašín – vedoucí, MgA. Filip 
Cenek, Ing. Pavel Fajt

2005/2006  |  Ateliér sochařství 1  |  vedoucí: doc. akad. 
soch. Michal Gabriel, asistent: Mgr. Tomáš Medek  |  Ateliér 
sochařství 2  |  vedoucí: doc. akad. soch. Jan Ambrůz, asistent: 
MgA. Pavel Korbička  |  Ateliér malířství 1  |  vedoucí: doc. 
akad. mal. Petr Veselý, asistent: akad. mal. Martin Zálešák  |  
Ateliér malířství 2  |  vedoucí: prof. akad. mal. Martin Mainer  |  
Ateliér malířství 3  |  vedoucí: doc. MgA. Petr Kvíčala  |  Ateliér 
grafi ky  |  vedoucí: akad. mal. Margita Titlová Ylovsky  |  Ateliér 
kresby  |  vedoucí: doc. Mgr. Josef Daněk, doc. akad. mal. Ivan 
Kříž  |  Ateliér intermédia  |  vedoucí: doc. prom. ped. Václav 
Stratil  |  Ateliér environment  |  vedoucí: akad. mal. Vladimír 
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Merta, asistent: doc MgA. Marian Palla  |  Ateliér video  |  
vedoucí: prof. akad. mal. Peter Rónai, asistent: RNDr. Stanislav 
Filip  |  Ateliér multimédia  |  vedoucí: Mgr. Richard Fajnor  |  
Ateliér performance  |  vedoucí: prof. akad. soch. Tomáš Ruller  
|  Ateliér grafi ckého designu  |  vedoucí: Mgr. Václav Houf, 
asistent: Mgr. Dagmar Hejduková  |  Ateliér průmyslového 
designu  |  vedoucí: akad. soch. Zdeněk Zdařil, asistent: akad. 
soch. Tamara Buganská  |  Ateliér papír a kniha  |  vedoucí: 
doc. Dr. Jiří H. Kocman  |  Ateliér tělového designu  |  vedoucí: 
doc. Mgr. Jana Preková  |  Katedra teorií a dějin umění  |  prof. 
PhDr. Jan Sedlák, CSc. – vedoucí, Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D., 
doc. MUDr. Vladimír Novotný, CSc., PhDr. Pavel Ondračka, Mgr. 
Blahoslav Rozbořil, Mgr. Karel Pala, PhDr. Jana Spoustová, 
doc. PhDr. Petr Spielmann, dr. h. c., PhDr. Miloš Vojtěchovský  
|  Kabinet fotografi e  |  vedoucí: Mgr. Irena Armutidisová  |  
Kabinet informačních technologií  |  vedoucí: MgA. Vít Baloun  |  
Kabinet video  |  ing. Dalibor Vlašín – vedoucí, MgA. Filip Cenek, 
Ing. Pavel Fajt

2006/2007  |  Ateliér sochařství 1  |  vedoucí: doc. akad. 
soch. Michal Gabriel, asistent: Mgr. Tomáš Medek  |  Ateliér 
sochařství 2  |  vedoucí: doc. akad. soch. Jan Ambrůz, asistent: 
MgA. Pavel Korbička  |  Ateliér malířství 1  |  vedoucí: doc. 
akad. mal. Petr Veselý, asistent: akad. mal. Martin Zálešák  |  
Ateliér malířství 2  |  vedoucí: prof. akad. mal. Martin Mainer  |  
Ateliér malířství 3  |  vedoucí: doc. MgA. Petr Kvíčala  |  Ateliér 
grafi ky  |  vedoucí: akad. mal. Margita Titlová Ylovsky  |  Ateliér 

kresby  |  vedoucí: doc. Mgr. Josef Daněk, doc. akad. mal. Ivan 
Kříž  |  Ateliér intermédia  |  vedoucí: doc. prom. ped. Václav 
Stratil  |  Ateliér environment  |  vedoucí: akad. mal. Vladimír 
Merta, asistent: doc MgA. Marian Palla  |  Ateliér video  |  
vedoucí: prof. akad. mal. Peter Rónai, asistent: RNDr. Stanislav 
Filip  |  Ateliér multimédia  |  vedoucí: Mgr. Richard Fajnor  |  
Ateliér performance  |  vedoucí: prof. akad. soch. Tomáš Ruller  
|  Ateliér grafi ckého designu  |  vedoucí: Mgr. Václav Houf, 
asistent: Mgr. Dagmar Hejduková  |  Ateliér průmyslového 
designu  |  vedoucí: akad. soch. Zdeněk Zdařil, asistent: akad. 
soch. Tamara Buganská  |  Ateliér papír a kniha  |  vedoucí: doc. 
Dr. Jiří H. Kocman  |  Ateliér tělového designu  |  vedoucí: doc. 
Mgr. Jana Preková  |  Katedra teorií a dějin umění  |  doc. PhDr. 
Petr Spielmann, dr. h. c. – vedoucí, Mgr. Rostislav Niederle, 
Ph.D., doc. MUDr. Vladimír Novotný, CSc., PhDr. Pavel Ondračka, 
Mgr. Karel Pala, Mgr. Blahoslav Rozbořil, prof. PhDr. Jan Sedlák, 
CSc., PhDr. Jana Spoustová  |  Kabinet fotografi e  |  vedoucí: 
Mgr. Irena Armutidisová  |  Kabinet informačních technologií  
|  MgA. Vít Baloun – vedoucí, MgA. Pavel Pražák  |  Kabinet 
video  |  ing. Dalibor Vlašín – vedoucí, MgA. Filip Cenek, ing. 
Pavel Fajt

2007/2008  |  Ateliér sochařství 1  |  vedoucí: doc. akad. 
soch. Michal Gabriel, asistent: Mgr. Tomáš Medek  |  Ateliér 
sochařství 2  |  vedoucí: doc. akad. soch. Jan Ambrůz, asistent: 
MgA. Pavel Korbička  |  Ateliér malířství 1  |  vedoucí: akad. 
mal. Tomáš Lahoda, asistent: MgA. Tomáš Hlavenka  |  Ateliér 

malířství 2  |  vedoucí: prof. akad. mal. Martin Mainer  |  Ateliér 
malířství 3  |  vedoucí: doc. MgA. Petr Kvíčala, asistent: MgA. 
Milan Houser  |  Ateliér grafi ky  |  vedoucí: akad. mal. Margita 
Titlová Ylovsky  |  Ateliér intermédia  |  vedoucí: doc. prom. ped. 
Václav Stratil, asistent: MgA. Filip Cenek  |  Ateliér environment  
|  vedoucí: akad. mal. Vladimír Merta, asistent: doc. MgA. Marian 
Palla  |  Ateliér video  |  vedoucí: prof. akad. mal. Peter Rónai, 
asistent: RNDr. Stanislav Filip  |  Ateliér multimédia  |  vedoucí: 
Mgr. Richard Fajnor, asistent: MgA. Tomáš Hrůza  |  Ateliér 
performance  |  vedoucí: prof. akad. soch. Tomáš Ruller, asistenti: 
MgA. Jennifer de Felice, MgA. Matěj Kolář  |  Ateliér grafi ckého 
designu  |  vedoucí: Mgr. Václav Houf, asistent: Mgr. Dagmar 
Hejduková  |  Ateliér průmyslového designu  |  vedoucí: akad. 
soch. Zdeněk Zdařil, asistent: akad. soch. Tamara Buganská  
|  Ateliér papír a kniha  |  vedoucí: doc. Dr. Jiří H. Kocman  |  
Ateliér tělového designu  |  vedoucí: doc. Mgr. Jana Preková  |  
Katedra teorií a dějin umění  |  doc. PhDr. Peter Spielmann, dr. 
h. c. – vedoucí, Mgr. et MgA. Barbora Lungová, Mgr. Rostislav 
Niederle, Ph.D., doc. MUDr. Vladimír Novotný, CSc., PhDr. Pavel 
Ondračka, Mgr. Karel Pala, Mgr. Blahoslav Rozbořil, PhDr. 
Jana Spoustová  |  Kabinet fotografi e  |  vedoucí: Mgr. Irena 
Armutidisová  |  Kabinet informačních technologií  |  MgA. Vít 
Baloun – vedoucí, MgA. Pavel Pražák  |  Kabinet video  |  ing. 
Dalibor Vlašín – vedoucí, MgA. Filip Cenek
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SEZNAM DĚKANŮ  |  prof. akad. soch. VLADIMÍR PRECLÍK  |  pověřen řízením fakulty s právy a povinnostmi děkana od 1. 1. do 31. 10. 1993; děkanem od 1. 11. 1993 do 31. 10. 1996; pověřen výkonem 
funkce děkana od 1. 11. 1996 do 30. 6. 1997  |  prof. PaedDr. IGOR ZHOŘ, CSc.  |  děkanem od 1. 7. do 22. 11. 1997  |  akad. soch. ZDENĚK ZDAŘIL  |  pověřen výkonem funkce děkana od 22. 11. 
1997 do 31. 1. 1998  |  doc. akad. soch. TOMÁŠ RULLER  |  děkanem od 1. 2. 1998 do 9. 6. 2000  |  PhDr. PAVEL ONDRAČKA  |  pověřen výkonem funkce děkana od 9. 6. do 30. 11. 2000  |  prof. 
PhDr. JAN SEDLÁK, CSc.  |  děkanem od 1. 12. 2000 do 31. 12. 2003; pověřen výkonem funkce děkana od 1. 1. 2004 do 31. 1. 2004  |  PhDr. PETR SPIELMANN, dr. h. c.  |  děkanem od 1. 2. 2004 do 
31. 1. 2007  |  doc. akad. soch. MICHAL GABRIEL  |  děkanem od 1. 2. 2007 dosud

SEZNAM PRODĚKANŮ  |  akad. soch. ZDENĚK ZDAŘIL  |  proděkan pro výstavbu, dislokaci a materiální vybavení od 1. 7. 1997 dosud; statutární zástupce děkana od 1. 2. 1996 do 18. 2. 1999  |  prof. 
akad. mal. JIŘÍ NAČERADSKÝ  |  proděkan pro vnější styky a tvůrčí činnost od 1. 5. 1996 do 30. 6. 1997  |  doc. akad. mal. PETR VESELÝ  |  pověřen agendou dislokací od roku 1992 do 30. 9. 1993; 
proděkan pro studijní a personální záležitosti od 1. 10. 1993 do 30. 3. 1994  |  akad. mal. PAVEL LUFFER  |  proděkan pro studijní a personální záležitosti od 1. 4. 1994 do 31. 1. 1998  |  akad. soch. 
JIŘÍ SOBOTKA  |  proděkan pro vnější styky a tvůrčí činnost od 1. 10. 1993 do 30. 4. 1996 a od 1. 7. 1997 do 15. 9. 1998  |  akad. mal. VLADIMÍR MERTA  |  pověřen agendou tvůrčí činnosti od 1. 7. 
1999 do 26. 6. 2000  |  KEIKO SEI, B. A.  |  proděkan pro vnější styky od 16. 9. 1998 do 30. 6. 1999  |  doc. Mgr. VLADIMÍR HAVLÍK  |  pověřen agendou vnějších styků od 1. 7. 1999 do 30. 6. 2002  
|  PhDr. PAVEL ONDRAČKA  |  proděkan pro vzdělávací činnost od 1. 2. 1998 do 1. 4. 2004; statutární zástupce děkana od 18. 2. 1999 do 1. 4. 2004; proděkan pro strategický rozvoj od 1. 4. 2004 do 
31. 1. 2007; proděkan pro zahraniční vztahy od 1. 2. 2007 dosud  |  doc. Dr. JIŘÍ H. KOCMAN  |  proděkan pro tvůrčí činnost od 15. 9. 1998 do 30. 6. 1999; pověřen agendou tvůrčí činnosti od 26. 6. 
2002 do 30. 9. 2002; proděkan pro tvůrčí činnost a vnější vztahy od 1. 10. 2002 do 28. 2. 2007; statutární zástupce děkana od 1. 4. 2004 do 31. 3. 2007  |  Mgr. RICHARD FAJNOR  |  proděkan pro 
vzdělávací činnost od 1. 4. 2004 dosud; statutární zástupce děkana od 1. 2. 2007 dosud  |  Mgr. IRENA ARMUTIDISOVÁ  |  proděkanka pro tvůrčí činnost od 1. 4. 2007 dosud

Vedení fakulty 1993-2008
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1998  |  Petra Čejková (Ateliér konceptuální tendence, Peter 
Rónai); Miloslav Fekar (Ateliér sochařství, Vladimír Preclík); 
Dagmar Hejduková (Ateliér grafi cký design, Pavel Luffer); 
Pavla Hochmanová (Ateliér grafi ka, James Janíček); Jan Holík 
(Ateliér grafi cký design, Pavel Luffer); Kateřina Jančíková 
(Ateliér grafi cký design, Pavel Luffer); Veronika Jedelská 
(Ateliér grafi cký design, Pavel Luffer); Pavla Kašparová (Ateliér 
konceptuální tendence, Peter Rónai); Daniel Klose (Ateliér 
sochařství, Vladimír Preclík); Světlana Kulíšková (Ateliér video-
multimédia-performance, Tomáš Ruller); Jiří Marek (Ateliér 
sochařství, Vladimír Preclík); Marek Mařan (Ateliér video-
multimédia-performance, Tomáš Ruller); David Medek (Ateliér 
sochařství, Vladimír Preclík); Tomáš Medek (Ateliér sochařství, 
Vladimír Preclík); Veronika Milotová (Ateliér sochařství, Vladimír 
Preclík); Jan Nohel (Ateliér malířství, Jiří Načeradský); Marie 
Nováková (Ateliér malířství, Jiří Načeradský); Alena Odehnalová 
(Ateliér grafi cký design, Pavel Luffer); Daniela Pavelková 
(Ateliér grafi ka, James Janíček); Kateřina Pinďáková (Ateliér 
malířství, Jiří Načeradský); Zdeněk Polách (Ateliér grafi cký 
design, Pavel Luffer); Jana Rozková (Ateliér malířství, Jiří 
Načeradský); Tamara Schreiberová (Ateliér grafi cký design, 
Pavel Luffer); Miroslava Šobrová (Ateliér sochařství, Vladimír 
Preclík)

1999  |  Petr Bradáček (Ateliér multimédia, Lucie Svobodová); 
Martin Gája (Ateliér sochařství 1, Michal Gabriel); Ivona 
Gazdíková (Ateliér grafi cký design, Pavel Luffer); Jana Honecová 
(Ateliér grafi cký design, Pavel Luffer); Zuzana Horecká (Ateliér 
grafi cký design, Pavel Luffer); Jana Kasalová (Ateliér malířství 
1, Jiří Načeradský); Irena Křivánková (Ateliér malířství 1, Jiří 
Načeradský); Václav Kyselka (Ateliér sochařství 2, Jan Ambrůz); 
Filip Mondspiegl (Ateliér grafi cký design, Pavel Luffer); Marta 
Morice (Ateliér malířství 2, Martin Mainer); Martina Novotná 
(Ateliér malířství 2, Martin Mainer); Eva Peloušková (Ateliér 
malířství 1, Jiří Načeradský); Dita Pešáková (Ateliér malířství 
1, Jiří Načeradský); Zuzana Poloncová (Ateliér grafi cký design, 
Pavel Luffer); Tomáš Ronovský (Ateliér intermédia, Peter 
Rónai); Josefína Slezáková (Ateliér video, Keiko Sei); Roman 
Sliwka (Ateliér Grafi ka, Margita Titlová Ylovsky); Petr Turek 
(Ateliér malířství 1, Jiří Načeradský); Vladimír Vaca (Ateliér 
video, Keiko Sei); Marie Vávrová (Ateliér malířství 2, Martin 
Mainer); Zdeněk Závodný (Ateliér video, Keiko Sei).

2000  |  Marcela Hartová (Ateliér sochařství 1, Michal Gabriel); 
Martin Hlubuček (Ateliér sochařství 1, Michal Gabriel); 
David Hönig (Ateliér sochařství 1, Michal Gabriel); Blanka 
Jakubčíková (Ateliér kresba, Václav Stratil); Bohdan Jeřábek 
(Ateliér sochařství 1, Michal Gabriel); Iveta Kadlecová (Ateliér 
kresba, Václav Stratil); Petr Kvíčala (Ateliér intermédia, 
Peter Rónai); Jana Medková (Ateliér intermédia, Peter 
Rónai); Zdeněk Mezihorák (Ateliér foto/performance, Tomáš 
Ruller); Jan Nálevka (Ateliér kresba, Václav Stratil); Pavlína 
Nešporová (Ateliér grafi cký design; Václav Houf), MgA. Vladimír 
Novotný (Ateliér sochařství 2, Jan Ambrůz); Lukáš Orlita 
(Ateliér malířství 1, Jiří Načeradský); Marian Palla (Ateliér 
environment, Vladimír Merta); Kateřina Pažoutová (Ateliér 
malířství 1, Jiří Načeradský); Lenka Pilařová (Ateliér malířství 
1, Jiří Načeradský); Jan Spěváček (Ateliér malířství 1, Jiří 
Načeradský); Irena Šmeralová (Ateliér grafi cký design, Václav 
Houf); Tomáš Zelenka (Ateliér kresba, Václav Stratil); Jitka 
Žáková (Ateliér environment, Vladimír Merta)

Seznam absolventů 1998-2008
SEZNAM ABSOLVENTŮ MAGISTERSKÉHO STUDIA (v roce 1998 udělován titul Mgr., od roku 1998 udělován titul MgA.)
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2001  |  Jindřiška Buchtová (Ateliér grafi cký design, Václav 
Houf); Anna Dorušková (Ateliér grafi ka, Margita Titlová 
Ylovsky); Karin Huterová (Ateliér intermédia, Peter Rónai); 
Pavla Jarmarová (Ateliér grafi ka, Margita Titlová Ylovsky); 
Ladislav Jezbera (Ateliér sochařství 2, Jan Ambrůz); Vít Kraus 
(Ateliér performance, Tomáš Ruller); Kateřina Krejčířová 
(Ateliér grafi cký design, Václav Houf); Michaela Křížová (Ateliér 
malířství 1, Jiří Načeradský); Ján Lastomírsky (Ateliér grafi ka, 
Margita Titlová Ylovsky); Michal Murin (Ateliér intermédia, 
Peter Rónai); Bernard Netopil (Ateliér grafi cký design, Václav 
Houf); Lada Novotná (Ateliér grafi cký design, Václav Houf); 
Alice Pavelcová (Ateliér intermédia, Peter Rónai); Kateřina 
Peterková (Ateliér produktový design, Zdeněk Zdařil); Jitka 
Pittnerová (Ateliér malířství 1, Jiří Načeradský); Šimon Rujbr 
(Ateliér produktový design, Zdeněk Zdařil); Hynek Schreiber 
(Ateliér sochařství 1, Michal Gabriel); Václav Skácel (Ateliér 
environment, Vladimír Merta); Marie Slavotínková (Ateliér 
malířství 2, Martin Mainer); Daniel Šenkeřík (Ateliér sochařství 
1, Michal Gabriel); Petr Šesták (Ateliér environment, Vladimír 
Merta); Monika Šrolerová (Ateliér produktový design, Zdeněk 
Zdařil); Lubomír Typlt (Ateliér malířství 1, Jiří Načeradský); 
Zdeněk Veverka (Ateliér produktový design, Zdeněk Zdařil); 
Pavel Zemčík (Ateliér papír a kniha, Jiří H. Kocman); Jitka 
Žabková (Ateliér grafi ka, Margita Titlová Ylovsky)

2002  |  Petr Brožka (Ateliér intermédia, Petr Kvíčala); 
Jitka Calabová (Ateliér grafi cký design, Václav Houf); Jana 
Francová (Ateliér video/multimédia, Peter Rónai); Martin 
Imrich (Ateliér produktový design, Zdeněk Zdařil); Milan 
Kincl (Ateliér performance, Tomáš Ruller); Jiří Kuděla (Ateliér 
malířství 1, Jiří Načeradský); Pavel Matyska (Ateliér malířství 
1, Jiří Načeradský); Marian Maršálek (Ateliér sochařství 2, Jan 
Ambrůz); David Moješčík (Ateliér sochařství 1, Michal Gabriel); 
Marie Musilová (Ateliér grafi cký design, Václav Houf); František 
Postl (Ateliér sochařství 1, Michal Gabriel); Helena Štolfová 
(Ateliér grafi ka, Margita Titlová Ylovsky); Jana Tichotová 
(Ateliér kresba, Václav Stratil); Kateřina Tmějová (Ateliér 
kresba, Václav Stratil); Jana Vodičková (Ateliér grafi cký design, 
Václav Houf).

2003  |  Martin Bednařík (Ateliér sochařství 1, Michal Gabriel); 
Jana Besmáková (Ateliér kresba, Václav Stratil); Kateřina 
Běťáková (Ateliér tělový design, Jana Preková); Filip Cenek 
(Ateliér multimédia, Richard Fajnor); Jan Fišer (Ateliér malířství, 
Petr Veselý); Mohamed Salem Fouzi (Ateliér performance, 
Tomáš Ruller); Lukáš Henzl (Ateliér grafi ka, Margita Titlová 
Ylovsky); Petr Holub (Ateliér sochařství 1, Michal Gabriel); 
Magda Hrnčířová (Ateliér grafi ka, Margita Titlová Ylovsky); 
Markéta Hudečková (Ateliér malířství 2, Martin Mainer); Štěpán 
Hulc (Ateliér sochařství 2, Jan Ambrůz); Robert Chudý (Ateliér 
multimédia, Richard Fajnor); Anna Irmanovová (Ateliér kresba, 
Václav Stratil); Matěj Kolář (Ateliér performance, Tomáš Ruller); 
Vojtěch Kovářík (Ateliér grafi ka, Margita Titlová Ylovsky); 
Petr Kubelka (Ateliér malířství 2, Martin Mainer); David Mikeš 
(Ateliér grafi cký design, Václav Houf); Alena Pátková (Ateliér 
grafi cký design, Václav Houf); Lenka Pazourková (Ateliér 
environment, Vladimír Merta); Lucie Peroutková (Ateliér 
environment, Vladimír Merta); Jiří Přibyl (Ateliér kresba, Václav 
Stratil); Zuzana Řezníková (Ateliér multimédia, Richard Fajnor); 
Robert Vlasák (Ateliér sochařství 2, Jan Ambrůz); Barbara 
Zemanová (Ateliér malířství 2, Martin Mainer).
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2004  |  Helena Blašková (Ateliér malířství 2, Martin Mainer); 
David Crla (Ateliér produktový design, Zdeněk Zdařil); 
Daniela Červená (Ateliér tělový design, Jana Preková); Soňa 
Goldová (Ateliér environment, Vladimír Merta); Jiří Havlíček 
(Ateliér performance, Tomáš Ruller); Jennifer Helia De Felice 
(Ateliér performance, Tomáš Ruller); Tomáš Hlavenka (Ateliér 
environment, Vladimír Merta); Tomáš Hruška (Ateliér průmyslový 
design, Zdeněk Zdařil); Tomáš Hrůza (Ateliér video, Peter 
Rónai); Jaroslav Jeřábek (Ateliér intermédia, Václav Stratil); 
Natálie Kantorová (Ateliér grafi ka, Margita Titlová Ylovsky); 
Jindra Klemešová (Ateliér grafi ka, Margita Titlová Ylovsky); 
Barbora Klímová (Ateliér malířství 3, Petr Kvíčala); Veronika 
Kopečková (Ateliér grafi cký design, Václav Houf); MgA. Antonín 
Koutný (Ateliér video, Peter Rónai); Milan Kříž (Ateliér grafi cký 
design, Václav Houf); Vlasta Kubánková (Ateliér intermédia, 
Václav Stratil); Milan Kubeš (Ateliér malířství 1, Petr Veselý); 
Michal Kulheim (Ateliér multimédia, Richard Fajnor); Silvie 
Kupčová (Ateliér grafi ka, Margita Titlová Ylovsky)); Eva 
Malaťáková (Ateliér tělový design, Jana Preková); Lukáš Malina 
(Ateliér malířství 2, Martin Mainer); Martina Marešová (Ateliér 
grafi cký design, Václav Houf); Jan Mikota (Ateliér multimédia, 
Richard Fajnor); Jan Mikulčík (Ateliér video, Peter Rónai); 
Robert Mořkovský (Ateliér multimédia); Zuzana Orlová (Ateliér 
environment, Vladimír Merta); Zdeněk Pantůček (Ateliér 
sochařství 1, Michal Gabriel); Jiří Pikous (Ateliér malířství 
1, Petr Veselý); David Plášek (Ateliér sochařství 1, Michal 
Gabriel); Lenka Polívková (Ateliér intermédia, Václav Stratil); 

Zuzana Růžičková (Ateliér video, Peter Rónai); Pavel Ryška 
(Ateliér malířství 3, Petr Kvíčala); Barbara Slezáková (Ateliér 
papír a kniha, Jiří H. Kocman); Zuzana Staňková (Ateliér tělový 
design, Jana Preková); Alfréd Symůnek (Ateliér malířství 2, 
Martin Mainer); Jan Sytař (Ateliér malířství 2, Martin Mainer); 
Andrea Štekrová (Ateliér sochařství 2, Jan Ambrůz); Jan 
Uiberlay (Ateliér grafi cký design, Václav Houf); Jakub Valášek 
(Ateliér environment, Vladimír Merta); Ladislav Železný (Ateliér 
video, Peter Rónai)

2005  |  Vít Baloun (Ateliér performance, Tomáš Ruller); 
Vlastimil Bartas (Ateliér produktový design, Zdeněk Zdařil); 
Jan Benedík (Ateliér sochařství 1, Michal Gabriel); Lukáš Berta 
(Ateliér multimédia, Richard Fajnor); Kristýna Boháčová (Ateliér 
malířství 2, Martin Mainer); Lenka Čermáková (Ateliér grafi ka, 
Margita Titlová Ylovsky); Veronika Černá (Ateliér malířství 1, 
Petr Veselý); Tereza Damcová (Ateliér grafi ka, Margita Titlová 
Ylovsky); Vojtěch Dvořák (Ateliér grafi cký design, Václav Houf); 
Petr Dvořák (Ateliér performance, Tomáš Ruller); Abdulmula 
El-Bhilil (Ateliér sochařství 1, Michal Gabriel); Ahmed El-
Hadi Sharef (Ateliér grafi ka, Margita Titlová Ylovsky); Jakub 
Friedl (Ateliér produktový design, Zdeněk Zdařil); Katarína 
Goliašová Krištofová (Ateliér papír kniha, Jiří H. Kocman); Irena 
Herrmannová (Ateliér intermédia, Václav Stratil); Petr Herzan 
(Ateliér multimédia, Richard Fajnor); Vendula Chalánková 
(Ateliér environment, Vladimír Merta); Adéla Imreczeová 
(Ateliér papír a kniha, Jiří H. Kocman); Mohamed Kaabr (Ateliér 
performance, Tomáš Ruller); Jan Karpíšek (Ateliér malířství 2, 
Martin Mainer); Martina Kosňovská (Ateliér intermédia, Václav 
Stratil); Věra Kotlárová (Ateliér intermédia, Václav Stratil); 
Halka Koverdynská (Ateliér sochařství 1, Michal Gabriel); 
Denisa Krausová (Ateliér malířství 2, Martin Mainer); Blanka 
Kulišťáková Špičáková (Ateliér papír a kniha, Jiří H. Kocman); 
Linda Lattenbergová (Ateliér intermédia, Václav Stratil); Eliška 
Linkovová (Ateliér intermédia, Václav Stratil); Jana Matějková 
(Ateliér sochařství 1, Michal Gabriel); Jiří Močička (Ateliér 
grafi cký design, Václav Houf); Hunaida Mohamed Ragaie 
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(Ateliér produktový design, Zdeněk Zdařil); Tomáš Moščak 
(Ateliér multimédia, Richard Fajnor); Barbora Motlová (Ateliér 
intermédia, Václav Stratil); Radek Nivnický (Ateliér sochařství 
2, Jan Ambrůz); Václav Ondroušek (Ateliér multimédia, Richard 
Fajnor); Zuzana Perničková (Ateliér intermédia, Václav Stratil); 
Marie Polášková (Ateliér enviroment, Vladimír Merta); David 
Rosinaj (Ateliér produktový design, Zdeněk Zdařil); Eva Rosová 
(Ateliér intermédia, Václav Stratil); Saher Shnshen (Ateliér 
kresby, Josef Daněk); Ondřej Sokač (Ateliér malířství 2, Martin 
Mainer); Aneta Soukupová (Ateliér intermédia, Václav Stratil); 
Jiří Suchánek (Ateliér video, Peter Rónai); Adéla Svobodová 
(Ateliér grafi cký design, Václav Houf); Iva Svobodová (Ateliér 
sochařství 1, Michal Gabriel); Jan Symon (Ateliér performance, 
Tomáš Ruller); Martin Šmíd (Ateliér sochařství 2, Jan Ambrůz); 
Anežka Turková (Ateliér malířství 3, Petr Kvíčala); Alena 
Žaloudíková (Ateliér grafi cký design, Václav Houf) 

2006  |  Aber Abulgasem (Ateliér grafi ka, Margita Titlová 
Ylovsky); Jana Babincová (Ateliér malířství 3, Petr Kvíčala); 
Katarína Balážová (Ateliér papír a kniha, Jiří H. Kocman); 
Eliška Bartoňová (Ateliér grafi cký design, Václav Houf); Zuzana 
Baťková (Ateliér grafi ka, Margita Titlová Ylovsky); Dalibor 
Borovec (Ateliér grafi ka, Margita Titlová Ylovsky); Radka 
Chocholoušová (Ateliér enviroment, Vladimír Merta); et Mgr. 
Zuzana Ištvanová (Ateliér malířství 2, Martin Mainer); Štěpán 
Jílek (Ateliér produktový design, Zdeněk Zdařil); Pavel Joza 
(Ateliér intermédia, Václav Stratil); Kateřina Juchelková (Ateliér 
intermédia, Václav Stratil); Jan Klimeš (Ateliér); Václav Kočí 
(Ateliér malířství 3, Petr Kvíčala); Petra Kopáčková (Ateliér 
enviroment, Vladimír Merta); Edita Krausová (Ateliér malířství 
3, Petr Kvíčala); Jan Krtička (Ateliér sochařství 2, Jan Ambrůz); 
Barbora Lungová (Ateliér malířství 1, Petr Veselý); Jaroslav 
Matula (Ateliér malířství 3, Petr Kvíčala); Ondřej Navrátil 
(Ateliér enviroment, Vladimír Merta); Eva Navrátilová (Ateliér 
produktový design, Zdeněk Zdařil); Zdeňka Nečesaná (Ateliér 
intermédia, Václav Stratil); Filip Nerad (Ateliér multimédia, 
Richard Fajnor); Radek Nivnický (Ateliér sochařství 2, Jan 
Ambrůz); Hana Peřinová (Ateliér sochařství 2, Jan Ambrůz); 
Karin Písaříková (Ateliér tělový design, Jana Preková); Petra 
Pohlová (Ateliér enviroment, Vladimír Merta); Pavel Pražák 
(Ateliér tělový design, Jana Preková); Kristýna Štanglová 
(Ateliér multimédia, Richard Fajnor); Abdulati Tubtaba (Ateliér 
malířství 3, Petr Kvíčala); Lenka Vohánková (Ateliér malířství 
1, Petr Veselý); Jiří Vyčítal (Ateliér multimédia, Richard Fajnor); 

Shlomo Yaffe (Ateliér multimédia, Richard Fajnor); Pavla 
Zdražilová (Ateliér sochařství 2, Jan Ambrůz); Huda Zghalei 
(Ateliér sochařství 1, Michal Gabriel)
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2007  |  Daniel Barták (Ateliér produktový design, Zdeněk 
Zdařil); Petr Beneš (Ateliér produktový design, Zdeněk Zdařil); 
Andrea Braunová (Ateliér papír a kniha, Jiří H. Kocman); Martin 
Búřil (Ateliér grafi ka, Margita Titlová Ylovsky); Peter Demek 
(Ateliér sochařství 2, Jan Ambrůz); Jitka Dulíková Gottfriedová 
(Ateliér malířství 2, Martin Mainer); František Dušek (Ateliér 
enviroment, Vladimír Merta); Lucie Faltýnková (Ateliér tělový 
design, Jana Preková); Lucie Farářová (Ateliér enviroment, 
Vladimír Merta); Petra Filipová (Ateliér tělový design, Jana 
Preková); Roman Gajdoš (Ateliér intermédia, Václav Stratil); 
Lucie Holoušová (Ateliér grafi cký design, Václav Houf); Anežka 
Hošková (Ateliér intermédia, Václav Stratil); Zuzana Hrivňáková 
(Ateliér papír a kniha, Jiří H. Kocman); Roman Hynek (Ateliér 
intermédia, Václav Stratil); Jana Kalinová (Ateliér video, Peter 
Rónai); Lukáš Karbus (Ateliér malířství 2, Martin Mainer); Mgr. 
et MgA. Natalie Knotková (Ateliér malířství 3, Petr Kvíčala); 
Lenka Kosohorská (Ateliér intermédia, Václav Stratil); Maud 
Kotasová (Ateliér grafi ka, Margita Titlová Ylovsky); Michal 
Krysl (Ateliér performance, Tomáš Ruller); Petra Kučerová 
(Ateliér tělový design, Jana Preková); Zuzana Lacová (Ateliér 
enviroment, Vladimír Merta); Michal Ladovský (Ateliér 
intermédia, Václav Stratil); Radka Malachová (Ateliér grafi ka, 
Margita Titlová Ylovsky); Lucie Marešová (Ateliér tělový design, 
Jana Preková); Iva Pechmanová (Ateliér grafi cký design, Václav 
Houf); Jakub Petr (Ateliér produktový design, Zdeněk Zdařil); 
Jan Picko (Ateliér video, Peter Rónai); Štěpán Plátek (Ateliér 
sochařství 2, Jan Ambrůz); Jana Pospíšilová (Ateliér tělový 

design, Jana Preková); Markéta Prášková (Ateliér sochařství 
1, Michal Gabriel); Jana Prekopová (Ateliér malířství 1, Petr 
Veselý); Jan Prošek (Ateliér performance, Tomáš Ruller); 
Zdeňka Řezbová (Ateliér enviroment, Vladimír Merta); Petr 
Skala (Ateliér grafi cký design, Václav Houf); Martin Skalický 
(Ateliér sochařství 1, Michal Gabriel); Tomáš Skalík (Ateliér 
sochařství 2, Jan Ambrůz); Jana Smělíková (Ateliér sochařství 
1, Michal Gabriel); Matěj Smetana (Ateliér malířství 3, Petr 
Kvíčala); Simona Smrčková (Ateliér malířství 3, Petr Kvíčala); 
David Spáčil (Ateliér intermédia, Václav Stratil); Zuzana 
Strakošová (Ateliér malířství 3, Petr Kvíčala); Petr Strouhal 
(Ateliér multimédia, Richard Fajnor); Jan Suchomel (Ateliér 
video, Peter Rónai); Barbora Svátková (Ateliér malířství 1, 
Petr Veselý); Iva Svobodová (Ateliér kresba, Josef Daněk); 
Jan Šebánek (Ateliér sochařství 1, Michal Gabriel); Petr Tichý 
(Ateliér intermédia, Václav Stratil)

2008  |  Kamil Benda (Ateliér intermédia, Václav Stratil); Oldřich 
Bystřický (Ateliér malířství 1, Tomáš Lahoda); Lucia Černayová 
(Ateliér enviroment, Vladimír Merta); Šárka Dostálová (Ateliér 
grafi cký design, Václav Houf); Michal Gogora (Ateliér malířství 
2, Martin Mainer); Alžběta Hanzlová (Ateliér grafi ka, Margita 
Titlová Ylovsky); Natalie Chalcarzová (Ateliér sochařství 1, 
Michal Gabriel); Šimon Chloupek (Ateliér grafi cký design, 
Václav Houf); Martin Jelínek (Ateliér enviroment, Vladimír 
Merta); Pavlína Kahánková (Ateliér malířství 3, Petr Kvíčala); 
Lada Knápková (Ateliér malířství 3, Petr Kvíčala); Karolína 
Kohoutková (Ateliér tělový design, Jana Preková); Terezie 
Kolářová (Ateliér malířství 2, Martin Mainer); Jiří Kotrla (Ateliér 
video, Peter Rónai); Petr Kovář (Ateliér enviroment, Vladimír 
Merta); Zuzana Lehutová (Ateliér grafi cký design, Václav Houf); 
Zbyněk Linhart (Ateliér malířství 2, Martin Mainer); Pavel Lukáš 
(Ateliér grafi cký design, Václav Houf); Petr Matušinec (Ateliér 
produktový design, Zdeněk Zdařil); Petr Mazura (Ateliér 
produktový design, Zdeněk Zdařil); Soňa Samašová (Ateliér 
sochařství 2, Jan Ambrůz); Jakub Sanitrák (Ateliér grafi cký 
design, Václav Houf); Patrick Sedlaczek (Ateliér video, Peter 
Rónai); Viera Sobková (Ateliér sochařství 2, Jan Ambrůz); 
Tereza Sochorová (Ateliér multimédia, Richard Fajnor); Eva 
Spěváčková (Ateliér malířství 1, Tomáš Lahoda); Ondřej Staněk 
(Ateliér sochařství 1, Michal Gabriel); Alois Stratil (Ateliér 
intermédia, Václav Stratil); Blanca Surisová (Ateliér grafi ka, 
Margita Titlová Ylovsky); Marta Svobodová (Ateliér video, Peter 
Rónai); Martina Svozilová (Ateliér tělový design, Jana Preková); 
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Martina Šedová (Ateliér sochařství 1, Michal Gabriel); Blanka 
Šilhanová (Ateliér grafi cký design, Václav Houf); Michal Šmeral 
(Ateliér sochařství 1, Michal Gabriel); Pavel Švec (Ateliér 
intermédia, Václav Stratil); Karel Urban (Ateliér grafi ka, Margita 
Titlová Ylovsky)

1996  |  Petr Hajda (Ateliér grafi ka, Ivan Kříž); Jitka Nejezchle-
bová (Ateliér grafi ka, Ivan Kříž)
1997  |  Pavel Hart (Ateliér video-multimédia-performance, 
Tomáš Ruller)
1998  |  Šárka Hájková (Ateliér video-multimédia-performance, 
Tomáš Ruller); Martin Hlaváč (Ateliér konceptuální tendence, 
Peter Rónai); Jan Mikulčík (Ateliér konceptuální tendence, Pe-
ter Rónai)
1999  |  Emílie Dosoudilová (Ateliér intermédia, Peter Rónai); 
Jana Macenauerová (Ateliér multimédia, Lucie Svobodová); 
Martina Mervová (Ateliér grafi cký design, Pavel Luffer); Zbyněk 
Sedlecký (Ateliér fi gurativní malířství, Jiří Načeradský); Veronika 
Vašíčková (Ateliér grafi cký design, Pavel Luffer)
2000  |  Jakub Deml (Ateliér video, Keiko Sei); Jaroslav Žák 
(Ateliér foto/performance, Tomáš Ruller)
2001  |  Radka Cimmrová (Ateliér video, Keiko Sei); Marilena 
Shiamma (Ateliér fi gurativní malířství, Jiří Načeradský); Daniel 
Vlček (Ateliér nefi gurativní malířství, Martin Mainer) 
2002  |  Petr Herzán (Ateliér video/multimédia, Peter Rónai); 
Michala Holubová (Ateliér grafi cký design, Václav Houf); Michal 
Horák (Ateliér produktový design, Zdeněk Zdařil); Yiangos 
Tziapouras (Ateliér malířství 1, Jiří Načeradský)
2003  |  Pavel Bečvář (Ateliér malířství 1, Petr Veselý); Michal 
Ďásek (Ateliér malířství 2, Martin Mainer); Oldřich Horák (Ate-
liér kresba, Václav Stratil)
2004  |  Lenka Kočišová (Ateliér tělový design, Jana Preková); 
Simona Kolářová (Ateliér malířství 3, Petr Kvíčala)

2006  |  Jan Vlk (Ateliér grafi ky, Margita Titlová Ylovsky); Vla-
dimír Zadražil (Ateliér video, Peter Rónai)
2007  |  Adam Puchar (Ateliér malířství 3, Petr Kvíčala); Soňa 
Hubová (Ateliér sochařství 2, Jan Ambrůz)

SEZNAM ABSOLVENTŮ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA (do roku 1998 udělován titul Bc., od roku 1999 udělován titul BcA.)





Fifteen Years of the Faculty of Fine Arts at the 
Brno University of Technology

Fünfzehn Jahre der Fakultät für bildende Künste 
der Technischen Hochschule in Brünn

La Faculté des Arts plastiques de l’Université 
technique à Brno après 15 ans de son existence 



182

(8) A FEW WORDS FROM THE RECTOR  |  The 
Faculty of Fine Art was offi cially established 
on January 1st, 1993, but the fi rst students 
had already enrolled on 1st September 1992 
to a newly founded Institute of Fine Art within 
the Faculty of Architecture. The founders of 
FFA aimed at the widest range of disciplines 
provided in the curriculum from the beginning. 
Classical disciplines (painting, sculpture, and 
printmaking), design (industrial, graphic, and 
paper and book design), and new media were 
taught at the FFA from the onset. The design 
and new media disciplines were an important 
link of FFA with the technically oriented 
university.  |  In the past years, the teaching 
team has consolidated and nowadays a number 
of high-profi le Czech artists from Brno, Prague, 
Bratislava, and other Czech or Slovak regions 
teach at the faculty, which is why a lot of 
applicants only choose to study there. On top of 
that, the FFA has several departments – paper 
and book design, performance, and body design 
– which are unique in the Czech higher art 
education system.  |  At the beginning, the 
faculty had numerous problems. There was the 
indisputable creative potential of the teachers 
on the one hand, but their inexperience with 

managing an institution of such type on the 
other. It can be said nowadays (with some 
degree of generalization) that the FFA has 
overcome its infant diseases and that it has 
a profi le of a unique art college which is known 
and respected both in national and international 
context. The results of independent international 
evaluation from European art higher educational 
institutions prove this as well. The best FFA 
graduates are already part of the contemporary 
Czech art context, their works are being bought 
both by state institutions and private collectors, 
and a number of them have been awarded.  |  
As the rector of Brno University of technology, 
whose part the Faculty of Fine Art is, I wish in 
the name of the whole BUT all the teachers, 
administration workers, students, and the whole 
faculty teaching staff a lot of further success on 
the Czech and international art scene.  |  prof. 
Karel Rais, Candidate of the Sciences, MSc, 
MBA, BUT rector

(9) A WORD FROM THE DEAN  |  The Faculty 
of Fine Art at Brno University of Technology: 
Finally on the Threshold after Fifteen Years  |  
The Faculty of Fine Art is a young institution, 
which brings both positives and negatives. 

Seen from the perspective of the fi rst fi fteen 
years, it is clear that the traditional stability 
of art academies – even in the modern era 
– ceases to represent an advantage in the age 
of changes. Youth is always free of the burden 
of tradition, but on the other hand, tradition can 
be an element which can help in times of crisis. 
However, the FFA has not found itself in such 
a situation during its fi rst fi fteen years.  |  It has 
taken the FFA fi fteen years to reach the point 
of standing on the threshold. In the 2008-2009 
academic year, the fi rst post-graduate students 
will be leaving the school. This step culminates 
the implementation of all its courses – the 
bachelor’s, master’s and doctoral, and has only 
been possible thanks to the efforts of all previous 
deans.  |  The existence of the faculty is now 
taken for granted. Further developments of the 
faculty should cross borders both geographical 
and academic. Unlike other art colleges, which 
were established within universities providing 
a general curriculum, the FFA forms part of 
a technical university, which means easier 
access to new technologies. Art has always 
used technology as a means of expression since 
its aim is to mediate comprehensive, immediate, 
and suggestive knowledge that knows no limits. 

The strength of art resides in its ability to 
synthesize and convey a message in a hyper-
bole. It does not have a quantitative scale and 
offers the means to understand, accept, and 
experience the complicated world in which we 
live.  |  Michal Gabriel, MFA, senior lecturer, Dean 
of the FFA BUT

(10) THE HISTORY OF ACADEMIC EDUCATION 
IN 18TH CENTURY BRNO  |  Introduction – 
Painters’ and Sculptor’s Brotherhood  |  On 18th 
October 1700, Brno painters and sculptors 
signed 14 articles comprising the internal 
statutes of the newly founded Brotherhood of 
St. Luke, an organization with a structure 
similar to that of a guild. The main aim of the 
Brotherhood was to protect city artists against 
unwanted competition. It was also intended to 
help members in case of destitution, for 
arranging funerals, to supervise the admittance 
of new fellows into workshops and to monitor 
their training. The articles also stipulated 
conditions governing the admittance of new 
members into the brotherhood. For more than 
two decades, the artists lobbied for their 
statutes to be recognized by the city council, 
but to no avail. Inner disputes within the 

Fifteen Years of the Faculty of Fine Arts 
at the Brno University of Technology
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brotherhood, in which painters were competing 
with sculptors, who were in the minority, fi nally 
led to the breakup of the organization. From 
1719, both groups were trying to individually 
assert the rights of their organizations with 
their own statutes. Painters and sculptors 
would not join forces again until fi fteen years 
later, when artists wanted to establish an 
academy as a defense against new imperial 
policies. These aimed at breaking up the guild 
system, which was accessible only to insiders 
and prevented the free expansion of crafts and 
services, including artistic guilds and their 
protective statutes. The imperial liberal proposal 
(Project zu Verfassung eines Generalis in denen 
Königl. Böheimb. Landen, respectu deren 
Künstleren) threatened artists’ privileges, 
especially their control over numbers and the 
admittance of new members.  |  First Proposal 
for the Academy  |  It was Brno sculptors who 
fi rst responded to the imperial project for the 
transformation of the municipal artists’ unions. 
At the beginning of 1735, Brno sculptors 
elaborated a proposal whose aim was to form 
two central brotherhoods in the two largest 
cities in Moravia, Brno and Olomouc. These two 
“provincial brotherhoods” were supposed to 

replace other organizations and their spheres of 
competence in smaller Moravian towns. The 
affi liation of individual towns and artists would 
be assigned geographically in the same way as 
the already existing regional administration of 
the imperial realm territory then known as the 
Moravian margraviate. Artists would be obliged 
to become members of one of these two 
brotherhoods. Paying a membership fee and 
further quarterly fees of one guinea was 
a precondition for admittance. The funds 
collected in this way would provide the means 
for establishing and running an art academy 
where painters, sculptors – masters, fellows, 
and apprentices – would train in fi gural and 
architectural drawing. Other artists who needed 
drawing skills for their profession would also 
have to be trained in these skills at the academy, 
since drawing was seen as essential for 
practicing the profession and the lessons would 
help to root out “dillettantism’. By dillettantism 
artists usually meant the activities of those 
“artists” who were not members of guilds and 
who damaged the reputation of trained 
professionals with the low quality of their work. 
Professionals often used this anti-dilettantist 
line of argument to justify their attacks on non-

guild artists in complaints addressed to city 
councils.  |  According to research carried out so 
far the sculptors’ initiative represented the fi rst 
ever attempt at founding an art academy. The 
Viennese academy undoubtedly served as the 
nearest model. In 1692, a private academy 
(Academia von der Mallerey-, Bildhawer, 
Fortifi cation-, Prospectiv- und Architectur- 
Kunst) was founded by Peter Strudel, a painter, 
and received imperial patronage. After the 
death of its founder in 1714, the academy 
ceased to exist but was revived again in 1725. 
However, there were important differences 
between the reasons for establishing the 
academy in Vienna and in Brno. While Strudel 
was aiming for monetary gain with his project, 
thirty years earlier than that of the Brno artists, 
the latter wanted their academy to become 
a tool for controlling the numbers of working 
artists, mostly coming from abroad. At that time 
the aim of safeguarding the professional 
standard of their work was only a secondary 
issue.  |  That the institution was supposed to 
have a primarily supervisory function is 
corroborated by the fact that membership was 
intended to be obligatory rather than voluntary 
for every practising painter and sculptor. The 

idea behind this was to make it impossible for 
anyone to work as a professional artist without 
at least three years of study at the academy. 
The intention of the sculptors to implement 
a two-tier system of tuition fees with a higher 
rate for foreigners clearly reveals their 
underlying purpose of regulating the infl ux of 
foreign artists to Moravia. Advantageous fees 
would be applicable for the sons of painters and 
sculptors practising their profession both in 
towns with royal charters and in rural areas. 
They would pay only the regular quarterly 
contributions: their tuition would be free. 
Foreign fellows and students recruited from 
other professions would have to pay a monthly 
fee towards academy “maintenance costs.” The 
plan was to have the best painters, sculptors, 
and architects from the margraviate to act as as 
tutors. Their salary would be paid from the 
funds raised by the brotherhood.  |  The 
sculptors concluded their “good and just” 
proposal with a modest critique of the imperial 
project and suggested some changes. They tried 
to include several protective measures, derived 
from previously proposed statutes, and 
supported these with sensible arguments. They 
were particularly aversed to what they saw as 
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the excessive freedom and license of the 
imperial proposal, which would result in the 
worst “artists and beggars” gaining recognition. 
This, they argued, would mean that no one 
would be willing to pay for the high quality work 
of respectable artists, since not all aristocrats or 
clergymen were suffi cient connoisseurs of art. 
As we can see, the artists had serious doubts 
about the taste and abilities of their patrons to 
appreciate good art. In order to support their 
proposals, the sculptors argued the case for 
“protecting” their potential clients from the poor 
quality work of “dilettantes and barbarians,” 
who would not be limited in their activities 
under the new conditions should the imperial 
decree come into effect. They equally protested 
against artists whose activities were authorized 
by royal dispensation. From the sculptors’ point 
of view, these dispensations granted preferential 
treatment to artisans of often substandard 
skills.  |  The sculptors put forward their 
proposals to the Brno city council as a platform 
for further discussion and negotiations. They 
received no response, however, for three more 
years. It took a reprimand by the provincial 
governor for things to start moving again. 
Before that, in 1738, the painters put forward 

a project to the city council, although 
unfortunately none of the related documentary 
evidence is extant. The minutes from the council 
meeting only briefl y mention that the council 
received a project proposing the setting up of 
an educational institution for painters. We can 
only deduce from some hints that it might have 
been the academy project that led the governor 
to reprimand the Brno city council. It might have 
been a shorter version of a project elaborated in 
detail a year later by Johann Georg Etgens, 
a Brno painter.  |  The Second Proposal for the 
Academy by Johann Georg Etgens  |  The second 
proposal to establish an academy has been 
always associated with Etgens. It is not clear 
from the available sources whether thetext was 
written exclusively by Etgens himself, or if the 
whole brotherhood helped to compile it. The 
author was able to depart from the fi rst draft 
proposal by the sculptors, but he may have also 
been inspired by the Viennese Academy. Etgens 
himself might have been inspired by Accademia 
di San Luca in Rome, where he stayed for 
a short while. The proposal is only signed by 
Etgens (however, adding the “president” title to 
his signature: at that time, Etgens was the 
president of the St. Luke Brotherhood of 

painters). We can deduce, then, that several 
members of the brotherhood could have com-
piled the text and that Etgens only submitted it 
on their behalf.  |  Unlike the previous proposal 
drawn up by the sculptors, for whom the 
discussion of the potential role of the academy 
was a marginal issue and whose principal aim 
was to uphold existing privileges, Etgens’ 
proposal offered a complete plan for the running 
of an artistic institution, including how to fund 
it. His proposal for the academy was drawn up 
in diffi cult times, when the preservation of the 
artists’ brotherhoods as such was at stake, but 
Etgens’ version does not propose an academy 
as a means for protecting the interests of 
artists. Instead it offers the vision of the 
academy as an educational institution where 
artists could further their education and develop 
their skills.  |  The overall concept of Etgens’ 
proposal has much in common with the version 
drawn up by the sculptors four years earlier, but 
much is new. Like the sculptors, Etgens see the 
role of the academy as “preventing the 
operation of dilllettants and the creation of 
useless works.” However, the academy,far from 
replacing the phase of a basic “apprenticeship” 
in a master’s workshop, was intended to offer 

still more. Beginning artists as well as 
experienced ones should attend the academy; 
where they should learn to “imitate” the styles 
of famous painters and sculptors. According to 
Etgens, there would have been no Titian, 
Raphael, Carraci, or the “internationally famous” 
Rubens in the profession if these renowned 
artists had not attended art academies (Studium 
Academicum Pictorum).  |  Artists would have 
been obliged to submit a birth certifi cate and 
certifi cate of proper origin upon application to 
the academy. Another important condition for 
entry was submission of a “trial artwork” which 
would test the applicants’ artistic potential. 
Apart from providing training for practising 
artists, the academy would be also open to art 
connoisseurs who could learn to distinguish 
good art from the works of dilettantes.  |  Unlike 
his predecessors, Etgens realized that es-
tablishing and running such an institution would 
require large-scale investment. Given numerous 
instances demonstrating the low payment 
morale of brotherhood members, covering the 
running costs from this source alone would have 
posed problems. The fi nancial aspect of the 
project was clearly an issue, but Etgens decided 
to overcome it by means of an interesting and 
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innovative solution. He elaborated two scenarios 
for the fi nancing of the academy’s operation, 
the second one being amore economical version 
of the fi rst.  |  The document begins with 
a surprising statement: the academy course 
should take place every year. Obviously, it 
should run only for a 110-day period (or 100 
days in to the economy version) between St. 
Luke’s day (a patron saint of painters) and St. 
Joseph’s day (that is, between 18th October 
and 19th March). In order to make the proposal 
more persuasive and realistic, Etgens calculates 
the amount of basic anticipated costs for 
running the academy and includes his proposed 
means for meeting them. This enables us to see 
for the fi rst time what the academy might have 
been like and what would its costs would have 
been. We will look at the fi rst, “ideal” version 
fi rst (without fi nancial constraints). Total costs 
would be 257 guldens and 36 kreutzers. Three 
rooms would have to be rented to provide the 
classes. The rent represented nearly half of the 
total costs. In the fi rst classroom, elements of 
general and architectural drawing would be 
taught. In the second, artists would improve 
their skills in drawing from plaster casts. In the 
third, they would draw from a life model paid on 

a daily basis. This teaching system was usual at 
other European academies. Lighting costs – oil, 
wicks, and candles – formed another item in the 
budget. Since the academy would run during 
winter, nearly a fi fth of the budget was reserved 
for heating (wood). The reasoning behind 
choosing the winter season was that com-
missions could not be carried out during those 
months (it would be certainly diffi cult to paint 
church frescoes during the winter).  |  It is worth 
noting that Etgens did not include the initial 
costs of the demonstration prints, sculptures 
and casts which would help the students 
improve their drawing skills. The costs of 260 
guldens that would be needed for the running of 
the academy would be raised from the interest 
rate obtained from the starting capital of 5000 
guldens. The whole sum should be deposited 
with the imperial treasury so that there would 
be no doubts regarding the securing of per-
manent and problem-free running of the 
academy. The annual net income (with 6% 
interest rate taken into account by Etgens) 
would be 300 guldens, which would fully cover 
the estimated costs. There was a greater 
problem, though: where to raise the capital for 
the initial deposit? Etgens suggested combining 

single and regular payments. He could only 
estimate the number of payers roughly as there 
were no exact fi gures for artists in Moravia.  |  
Etgens proposed to divide Moravia into two 
parts with Brno and Olomouc as their centres. 
According to his estimate, about 60 painters 
and sculptors were active in each part. It is 
necessary to bear in mind, however, that 
although he mentions dividing Moravia and its 
artistic base into two parts, the numbers and 
calculations he provides are only valid for the 
southern part of Moravia with Brno as its centre; 
these could be applicable by analogy for the 
Olomouc part of Moravia as well. The evidence 
for this assumption is derived the fact that 
Etgens only mentions artists from the southern 
part of Moravia. The calculations are made with 
a working estimate of sixty artists only. This 
heterogenous group of sixty artists would be 
further divided into two levels or classes 
according to the artists’ abilities. A different fee 
level would be worked out for each class. The 
fi rst class would include 40 “better artists” who 
would contribute 30 guldens per annum. The 
joint contribution of the artistic elite would be 
1,240 guldens (the 40-gulden difference is due 
to the fact that Etgens added his membership 

fee after calculating the income from the 40 
other members). The 20 remaining artists in the 
second class would pay an annual fee of 15 
guldens, thus making an income of 300 guldens 
in total.  |  The total amount of money collected 
from 60 artists was 1,540 guldens and would 
make up the basic joint capital. In order to 
collect the fi nal sum of 5,000 guldens as early 
as possible, artists would have to pay the fee 
for some years in advance; the amount would in 
this case be determined according to affi liation 
to a particular class, as well as to territorial 
affi liation. Again, we encounter here the appli-
cation of different criteria for domestic and 
foreign artists. Etgens’ assumption was based 
on the fact that since artists living and working 
in Brno had higher incomes than those in rural 
areas, they should also contribute larger fees in 
order to support the academy. Ten Brno artists 
would qualify for the fi rst class; the same 
number applied for the second class. The 
remaining 40 artists living outside Brno were 
divided into two classes to a ratio of 3:1. The 
annual income from all 60 artists would 
contribute 130 more guldens to the budget.  |  
Another single fee would be paid by each 
executive group on a corporate basis, again on 
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a graduated scale of fees. According to Etgens’s 
calculations, the lowest annual fee would be 
70 guldens.  |  Finally, part of the costs was to 
be covered by various tuition fees. The situation 
would be analogous with some rules appled in 
the past, such as the payment of admittance or 
graduation fees or other fees connected with 
various activities at the academy. This source 
would bring in 30 more guldens per annum. The 
tuition itself would be free. Basically, these 
regulations aimed at preserving the privileges 
of painters’ and sculptors’ sons at the expense 
of others. For all those who could not meet the 
criteria (foreigners naturally could not), tuition 
fees would amount to 7 kreutzers per week.  |  
After adding together all the incomes, including 
interest rates, the academy would gain a total 
amount of 322 guldens 24 kreutzers. All annual 
running costs could easily be covered from this 
sum, but the balance would only be 64 guldens. 
By only adding this insuffi cient sum to the basic 
capital of 1540 guldens, to which interest rate 
would be added, it would take too long to 
accumulate the fi nal sum of 5,000 guldens; 
hence the whole project would be too vulnerable 
and could fall through. Consequently, Etgens 
decided that at least 200 more guldens must be 

added to the basic capital annually so that the 
fi nal sum would be obtained in 15-16 years’ 
time and the academy, fi nanced by the interest 
rate of the basic capital, could fi nally be 
established in Brno.  |  However, if we deduct 
the 200 guldens proposed by Etgens from the 
total sum, we arrive at 122 guldens and 24 
kreutzers, which is a sum lower by half than the 
proposed fi xed running costs. Because of this 
Etgens’ project envisages a second, “economy” 
version, ac-cording to which the academy could 
exist even with limited fi nancial means. 
However, even in this scenario Etgens still 
allows for the gradual accumulation of the fi nal 
sum of 5,000 guldens. Savings were to be made 
by renting two rooms instead of three (probably 
of lower quality, judging by their price), which 
would also lower heating and lighting costs; 
overall costs would also be kept down by 
shortening the period of tuition.  |  However, 
even this project was never to be fulfi lled, 
despite being aimed at protecting local artists 
against “dilettantes” or privileged artists, at 
safeguarding the standards of their works by 
continued education, and despite having 
a realistic funding plan that would secure the 
existence of the institution. Brno city council 

responded to Etgens’ efforts with complete 
indifference. One of the reasons for the council’s 
inerttia might have been the fact that painters 
dealt with them only on their own behalf and 
never invited sculptors to join the initiative. 
Some sculptors, however, refused to take the 
situation lying down and came up with another 
version of their project, which was by then 
several years old.  |  The Third Proposal for the 
Academy by Johann Schauberger  |  The 
sculptors of Brno met with the councillors again, 
roughly at the same time as Etgens was 
preparing his proposal. The meeting was 
initiated at the behest of the imperial treasury, 
which was demanding a response to the im-
perial proposal. The sculptors’ original proposal 
was read at the meeting. As the membership of 
the group making the proposal had changed in 
the intervening three years, a new member of 
the team, Johann Schauberger, also had his say.  
|  There were several interesting notes in his 
comments to the “proposal outline.” We have to 
bear in mind that Schauberger’s version was 
initiated at the end of January 1739 and is thus 
more recent than Etgen’s project. Since a few 
aspects of the two proposals are similar, we can 
conclude that Schaubergeer was familiar with 

Etgens’ proposal and even inspired by it.  |  In 
his introduction he proposes the establishment 
of an art academy in Moravia where both 
painters and sculptors would be trained; he 
cites Italian or Vienese academies as examples. 
In a departure from the previous proposals, 
Schauberger suggests the establishment of two 
academies – one in Brno and one in Olomouc, 
arguing that this would spread the running 
costs more effectively. Artists should become 
members of one or other academy on a regional 
basis, as already suggested in the original 
proposal. Schauberger’s proposal, however, 
panders to the authorities by suggesting that 
painters and sculptors belonging to their 
academy would only reside in the royal charter 
cities where imperial and local council 
administrations could implement regulations for 
painters and sculptors “for the benefi t of the 
public and glory of this country.” This represents 
a clear departure from the concept of Etgens, 
who does not mention any relationship between 
the academy or artists and the city council, 
preferring academic autonomy instead.  |  The 
running costs of the academy were to be 
reimbursed from regular membership con-
tributions, membership fees, graduation fees, 
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and special fees for external students (which 
means professionals other than painters and 
sculptors) who could also attend the academy. 
Upon leaving the academy (the length of study 
would be determined according to individual 
talent and the acquired skills of each student), 
the graduates would have to demonstrate the 
knowledge and skills they had acquired by 
producing a work to the prerequisite standard. 
Schauberger believed, foolishly perhaps, that 
the new organization and artistic supervision of 
the artists would convince the “noble classes” 
(i.e. the aristocracy and the clergy) to employ 
academy artists as their counterparts did in 
Vienna. The academy was to represent an 
effi cient tool both for ridding them of their 
traditional enemies – “the dilettantes,” but also 
of those artists who practised their profession 
without adequate training, that is, without 
a document certifying their skills. The members 
of both of these groups would have to attend 
the academy as well as “proper artists” and 
obtain a certifi cate testifying to their 
professional skills.  |  At the end of his proposal, 
Schauberger tried to tackle the unpopular and 
problematic issue of the royal dispensations. He 
believed that each successful academy graduate 

should obtain a universally valid certifi cate, thus 
freeing him from the need for such protective 
decrees or courtly privileges.  |  It follows from 
the content of the fi nal proposal that the system 
of two academies was intended to replace the 
system of the brotherhoods as originally 
envisaged. The academy’s direct supervision by 
means of the artists running the institution 
would regulate the selection of those who 
obtained the certifi cate and after how many 
years they might claim it. Basically, it was 
a rehashed attempt on the part of Brno painters 
and sculptors to maintain the infl uence and 
supervision of the number of practising 
professionals not only in the vicinity of Brno, but 
in the whole province. These efforts were 
intended to be transposed into institutional 
form, embodied by the academy, which would 
gain a prestigious reputation, as was common 
in other countries. Artists who could not supply 
a certiicate of qualifi cation issued by the 
academy would appear unprofessional, thus 
putting off the potential employer or patron, 
thus putting him in a weaker position than that 
of the academy member.  |  Andreas Schweigl‘s 
Hausakademie  |  Andreas Schweigl, a Brno 
sculptor, was the last person to attempt to 

establish an art academy in Brno in the 18th 
century. His father, also a sculptor, had already 
attempted to found an academy as he was one 
of the four sculptors who put forward the fi rst 
proposal. He was also familiar with Etgens’ 
version of the project. After his father’s death, 
Andreas, aged 26, took over the management 
of the workshop in 1761. His ambitions, 
however, were much higher. In 1756, a year 
after marrying Magdalena, the 16-year old 
daughter of a Brno goldsmith, he bought 
a house in Jánská Street, where he founded 
a sculpting workshop and an “art academy.” The 
importance of the house was demonstrated by 
a wide frieze with a relief carved in wood, 
representing antique architectural, allegorical, 
and symbolical motives. The relief stretched 
across the whole width of the front façade. 
Unlike his predecessors, Schweigl decided to 
realize the whole project on his own, using his 
own means. Schweigl himself was a graduate of 
the Vienna Academy at Jacob Schletterer’s 
school, which meant that he was able to see the 
works of the greatest masters of his day. He 
saw academic experience as priceless and 
academic education as the only right way for 
the development of artistic skills. His use of 

French and Italian terminology also testifi es to 
his academic experience. His efforts culminated 
in th founding of a “house academy” (Haus-
akademie zur grösseren Aufnahme der Kunst 
für junge Maler, Bildhauer und Architekten). On 
the basis of all this there can be no doubt as to 
Schweigl’s academic and managerial qualities.  |  
Schweigl was not only active in the area of fi ne 
art, however. He also collected archive materials 
about important artists, both past and con-
temporary, as well as writing a drawing 
textbook, and the fi rst ever history of art in 
Moravia.  |  Unfortunately, no documents have 
survived to help us reconstruct a picture of how 
his academy worked. It ceased to exist in 1812, 
the year of its founder’s death. According to 
Schweigl’s will, the building where the academy 
was situated was to be sold, including the 
equipment, of which there is a detailed in-
ventory. During his lifetime, Schweigl collected a 
huge number of artworks, some of which was 
used for the classes. Apart from a large 
collection of paintings, sculptures, and engra-
vings, there were medals, a library containing 
books about linear perspective, architecture, or 
some renowned drawing textbooks, attesting to 
Schweigl’s emphasis on the crucial importance 
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of drawing.  |  The life of the academy was, 
however, connected too closely with the life of 
its founder; his death meant the closure of the 
academy as well. A limited legacy could be felt 
in Brno even after the academy’s demise. 
A couple of private drawing schools was 
established which were inspired by Schweigl’s 
academy. The schools were focused on the 
dilettante middle-class milieu of the fi rst third of 
the 19th century.  |  Conclusion  |  The aims of 
Brno sculptors and painters to establish an art 
academy were unfortunately never realized. 
Despite the ideological transition from a vision 
of the institution as a tool enabling the 
preservation of guild privileges to that of an 
educational institution, the idea never came to 
fruition. All proposals outlining the operational 
and fi nancial guarantees remained confi ned to 
the paper they were written on. The only 
academy Brno ever had was Andreas’s 
Schweigl’s House Academy that ceased to exist 
after it’s founder’s death. Brno would have to 
wait for its academy for nearly another century.  
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(18) HISTORY OF THE FACULTY OF FACULTY 
OF FINE ART OF BRNO UNIVERSITY OF 
TECHNO-LOGY  |  The emergence of the new 
Czechoslovak Republic in 1918 gave rise to new 
political, economical, and cultural structures in 
the country. Administratively it divided into four 
provinces – Bohemia, Moravia-Silesia, Slovakia, 
and Transcarpathia. This clearly entailed 
a devolution of government, as separate seats 
for heads of state were established by the 
decree of T. G. Masaryk, the fi rst president: Lány 
in Bohemia, Židlochovice in Moravia, and 
Topolčianky in Slovakia. The Exhibition of 
Contemporary Culture in Brno, organized for the 
tenth anniversary of the new republic, was 
another demonstration of the move towards 
decentralization: the exhibition brought minority 
cultures to the fore, especially the German one. 
However, until Second World War, no one 

seriously considered establishing an art 
academy in Brno. In 1924, a secondary 
vocational school for arts and crafts was 
founded in Brno. The school was located within 
one of the oldest arts and crafts museums in 
the country; according to the statute of the 
school, students did not take the “maturita” 
(the equivalent of “Abitur” in Austria) exam, so 
the character of the school was that of 
a vocational school. After 1939, Josef Vydra, 
a former director of an art school in Bratislava 
(organized after the style of Bauhaus), where 
the potential applicants had to be holders of 
a vocational certifi cate from another vocational 
school), became the director of the Brno school. 
After the war, there were efforts again in 1940s 
and 1960s to establish the academy, but 
without result.  |  After 1989, with the end of 
the communist regime, there were strong 
feelings in favor of establishing a Moravian art 
academy. These were partly a backlash against 
the rigid centralization policies of the “popular 
democratic” regime of the 1950s-1980s, which 
affected political and cultural life, but which also 
resulted in the complete isolation of the country 
from the Western world and its culture. (This of 
course also meant the total impossibility of 

studying at western academies). The idea of 
a Moravian academy was therefore supported 
not only by Moravian visual artists and 
theoreticians but also by artists from other 
disciplines. One of the possible reasons for the 
support might have been the fact that the art 
history department at the Arts Faculty of 
(nowadays Masaryk) university defended its 
ideological independence thanks to Professor 
Albert Kutal, Professor Václav Richter, and 
Antonín Friel, senior lecturer; all refused to 
become members of the party, which in general 
meant an easy career and harassment-free life. 
Both students and teachers of the department 
actively participated in tcultural life in Brno. 
(Lectures on 20th century art held in the Brno 
Kunsthalle were fi ercely criticized and protested 
against by the then minister of culture, Kahuda. 
However, people involved in their organization 
managed to hold them again in Olomouc and 
Ostrava.)  |  Activities of the Brno Kunsthalle, 
organized by Adolf Kroupa, a poet, paved the 
way for an independent program which would 
not have been feasible elsewhere. Art groups 
active in Brno at that time suddenly had 
a platform where they could present their 
works. Confrontation, an exhibition organized 



189

by Professors Kutal and Zhoř, was one of the 
most important of these. Nationwide exhibitions 
of young artists, exhibitions devoted to the 
founders of Czech modern art, or those 
presenting some foreign art (Mexican, for 
instance), displayed art which could not have 
been shown in any other art institution in the 
country at that time. In addition to visual art, 
literature was also offered to the public by the 
Kunsthalle. For instance František Halas, 
accursed by the regime, read his poetry there. 
Other institutions, however, also defended their 
independence: the university library organized 
concerts of Bohuslav Martinů’s music thanks it 
its brave director Cecilie Hálová Jahodová, and 
the Municipal Museum held a big retrospective 
of Jan Šíma’s paintings in 1957 thanks to the 
jubilee of a Brno poet, Jiří Mahen.  |  A Brno 
mayor of early 1990s, architect Václav Menzel, 
was also excited by the idea of establishing an 
art academy; the advisory committee of the 
Brno city council also supported the plan. The 
decisive initiative, however, was taken by the 
members of the Q society (a “resistance group” 
founded by Igor Zhoř after the 1968 occupation 
of the country by the Warshaw Pact armies). 
The dean of the Faculty of Architecture of Brno 

University of Technology, Ivan Ruller, helped 
bring the idea to fruition. There was a drawing 
and modeling institute at the faculty where 
Vincenc Makovský and Miloš Axmann taught. In 
1990, Ruller invited Vladimír Preclík, a sculptor 
from Prague, to become the head of the 
department. (Ruller had collaborated with 
Preclík on a number of his projects). In the 
academic year 1992-1993, the fi rst students 
enrolled at the renamed Institute of Fine Art of 
the Faculty of Architecture. On 1st January 
1993, the Rector of Brno University of 
Technology, Professor Emanuel Ondráček, 
founded the Faculty of Fine Art in Brno, after the 
prior approval of the BUT Academic Senate and 
the Accreditation Commission of the Czech 
Republic. Vladimír Preclík was elected as the 
faculty’s fi rst dean.  |  During the period prior to 
the establishment of the faculty, there were 
discussions regarding the statute of the new 
institution. An independent statute such as that 
of the Prague Academies was out of question 
because of the economic situation of the 
country. Three institutions were considered for 
providing an institutional umbrella for the 
faculty: Masaryk University, Janacek Academy of 
Music and Performing Arts in Brno (JAMU), or 

Brno University of Technology. The resulting 
organization of the Faculty of Fine Art under the 
aegis of Brno University of Technology was 
a logical step, as the original Institute of Fine 
Art (formerly The Institute of Drawing and 
Modeling) had been under the aegis of the 
Faculty of Architecture (BUT). Architecture has 
been always connected with visual art; this is 
true for the earliest periods in human history as 
well as for the contemporary architecture 
(although the ties were much stronger in the 
time of cubism and functionalism). Important 
Czech artists taught at the Institute for Drawing: 
Hanuš Schwaiger, Felix Jeneweim, Josef Šíma, 
Jaroslav Král, Vincenc Makovský. The importance 
of these personae in Brno represented 
a valuable contribution to the city’s cultural life. 
1920s in particular witnessed great things in 
architecture. The Exhibition of Contemporary 
Culture in 1928 in Brno marked a high point in 
the cultural and educational activities in the city. 
Its various university institutions (Masaryk 
University, The University of Veterinary Science, 
Agricultural College, Czech and German 
Polytechnics) and the Vesna secondary school 
for female students all played a crucial role in 
forming and enriching culture in Brno.  |  Before 

establishing the faculty, it was essential to 
formulate its mission, concept, program, and 
structure. It was clear that it would have some 
features in common with other Czech art 
academies and colleges, but that it would also 
differ in some respects. Its insitituting 
documents recall the artistic tradition of 
interwar Brno and the Bauhaus principle. The 
importance of functionalist architects, uni-
versities, various artists, but also university 
teachers – Eugen Dostál (the student of Max 
Dvořák, the chief representative of the Viennese 
school of art history); Vladimír Helfert, and Jan 
Racek, music theoreticians; Ferdinand Stiebitz, 
a classical philologist; Roman Jakobson, the 
now world-famous linguist] has been already 
mentioned. Art societies, publishing magazines 
and organizing exhibitions were also of crucial 
importance. Eugen Dostál, Jaroslav Král, Josef 
Šíma, Jaroslav Král, Eduard Milén, Josef Šíma, 
František Foltýn, Josef Kubíček, the architect 
Emil Králík, the architect František Lydie Gahura, 
later the painters Antonín and Linka Procházka, 
Emil Filla and Bohuslav Fuchs were all members 
of the Aleš Club of Visual Artists. The activities 
of František Kalivoda were also a great 
contribution: Kalivoda, an architect, was a friend 
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of Lászlo Moholy-Nagy to whose work he 
dedicated an entire issue of his Telehor 
magazine. The Tugendhat villa also has to be 
mentioned in this connection as it was designed 
by Mies Van der Rohe, a later rector of Bauhaus, 
in 1928. The Bauhaus connection (via Moholy-
Nagy or Mies Van Der Rohe) has to be 
emphasized again with Josef Vydra, the director 
of the Secondary School of Arts and Crafts since 
1939, who, as it had been mentioned earlier, 
was a dedicated proponent of Bauhaus 
principles. Integral to this tradition, which the 
leading lights of Brno were keen to follow on 
from, was the situation of Brno culture in the 
50s and 60s, when the city had managed to 
maintain a relatively high degree of 
independence from the prevailing offi cial party 
line of dogmatic directives.  |  Igor Zhoř became 
the second dean of the faculty. Zhoř was one of 
the initiators of artistic life in Brno. From the 
1950s he wrote a number of books on art and 
art education, organized exhibitions with an 
educational aim (such as a series of exhibitions 
called “School and Art” with Petr Spielmann and 
Pavel Navrátil; the fi rst exhibition of this series 
– “The Eloquence of Drawing,” held in Brno, 
Ostrava, and Liberec, was awarded a state 

prize). Zhoř was also the “Profi le 58” group’s 
theoretician, co-organizer of the “Brno Art 
Groups Confrontation” exhibition, and one of 
the founders of the Q society in autumn 1968. 
He naturally participated in establishing the 
FFA. After having been elected dean in 1997, he 
devised a survey aimed at both FFA teachers 
and other artists and theoreticians from the 
whole country to fi nd out their opinions about 
the ideal structure and role of the faculty. The 
response vindicated the existence of the faculty 
and its location in Brno with preference being 
given to a smaller institution that would provide 
two departments for each discipline, headed by 
a respected artistic personality. However, some 
respondents preferred not to include design, 
while others saw it as an indispensable part of 
the faculty’s curriculum. Igor Zhoř, who was an 
art historian, emphasized the importance of the 
humanities for the curriculum and suggested 
closer cooperation with Masaryk University. He 
saw the independent statute of the institution 
as unrealistic in the given circumstances. 
However, he was not able to bring his project to 
fruition as he died suddenly in autumn 1997. At 
the beginning of 1998, Tomáš Ruller, 
a professional sculptor and internationally 

active performer, was elected dean. His own 
distinctive concept for the faculty was fi rmly 
rooted in that of Zhoř.  |  Faculty of Fine Art had 
been accredited the Fine Art program consisting 
of six study disciplines: sculpture, painting, 
drawing and printmaking, visual communication 
and design, process-concept-action, and video 
art. The corresponding departments were run 
mostly by Brno artists, except for Vladimír 
Preclík, the dean and head of the sculpture 
department, and Radek Pilař, the head of the 
video art department. The fi rst teaching staff 
was mostly of Preclík’s generation (who was 
then in his mid-sixties) and the artists of 
younger generations became the studio 
assistants. This generational structure soon 
lead to criticism from the younger artists.  |  
Apart from the art departments, an art theory 
department was established as it was generally 
believed that artists have to obtain general 
knowledge both of art history and of 
contemporary artistic and cultural trends. Igor 
Zhoř became the head of the department and it 
was he who initiated its establishment.  |  The 
structure of accredited disciplines and 
departments soon crystallized in its present 
form. Some departments changed names in the 

accreditation process. The heads of the 
departments also changed. Jiří Načeradský 
became head of the Figurative Painting 
Department after Radovan Kutra, who had lived 
in exile during the communist regime; James 
Janíček became the head of the printmaking 
department after Ivan Kříž. Tomáš Ruller 
became the head of the video-multimedia- 
performance department after Radek Pilař’s 
untimely death in 1993. Péter Rónai became 
the head of the conceptual trends department. 
Pavel Luffer was head of the graphic design 
department; in 1994-1995 an Industrial Design 
Department was founded; Zdeněk Zdařil has 
been its head ever since.  |  While Professor 
Preclík preferred classical art disciplines and 
saw design-related disciplines as a “necessary 
evil”, even intending to exclude them from the 
faculty curriculum, Igor Zhoř tried to comply 
with the Brno University of Technology 
requirement, which saw in design disciplines an 
opportunity for collaboration with other 
technical faculties, and consequently admi-
nistered the design departments within the FFA 
in accordance with their accreditation. Zhoř also 
expanded the curriculum of the art theory 
department and initiated a division of diploma 
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theses into practical and theoretical parts.  |  In 
1998, Tomáš Ruller was elected dean after 
Zhoř’s untimely death. Ruller extended the offer 
of specialist disciplines by doubling the number 
of departments within the individual disciplines. 
The painting and sculpture disciplines thus had 
fi gurative and non-fi gurative departments; the 
following departments were also established: 
a new department of drawing, paper and book 
design, industrial design and body design, the 
intermedia department and environment 
department, and independent departments of 
video, multimedia, and performance were 
established. Apart from that, the departments of 
color and light, modeling, printing, and 
photography, were intended to develop 
students’ professional skills irrespective of their 
affi liation with their “home” department. The 
structure of the FFA became analogous to other 
faculties of the Brno University of Technology, 
being organized into three institutes offering 
a balance between the classical, design, and 
new media disciplines.  |  A number of highly-
respected artists from Prague and other Czech 
regions were invited to take up teaching posts: 
Michal Gabriel, MFA (fi gurative sculpture), Jana 
Preková, senior lecturer (stage design), Lucie 

Svobodová, MFA, Margita Titlová Ylovsky, MFA 
(printmaking), Martin Mainer, MFA, (painting), 
Vladimír Merta, MFA, (environment), Vladimír 
Havlík, MFA, senior lecturer, Ondřej Michálek, 
MFA, Václav Stratil (drawing), MFA, Jan Ambrůz, 
MFA (sculpture), Keiko Sei, BA (Japan), and 
Barbara Benish, MFA (USA). This reforms, 
embodied in these changes in personnel, meant 
a great boost of the faculty’s reputation even 
abroad and averted the dangers of regionalism 
or even provincialism. However, such an 
extension also necessitated an increase in 
funding. The reform was unfortunately carried 
out during a period of budget cuts in all sectors 
of public life. The Brno University of Technology 
was not able to provide funds for the project, 
which lead to disputes between the BUT and 
the FFA. Both parties were even considering an 
independent statute of the faculty or its 
integration into the structure of Masaryk 
university or JAMU. On 15. 6. 1999 the BUT 
rector and the FFA dean negotiated an 
agreement, but even this step did not result in 
an improvement in mutual relations. Towards 
the end of 1999, an evaluation process was 
instigated with the aim of reaching a decision 
about the future statute of the faculty. Prof. 

Miloš Šejn saw the “integration of the FFA 
within the BUT as a unique opportunity to 
jointly develop interdisciplinary technologies 
which would hardly be feasible at separate art 
academies or colleges. This advantage also 
represents the potential for FFA to gain credit 
and importance among educational art 
institutions in the European arena. The position 
of the school can be unique if it turns this 
apparent disadvantage into an advantage.” 
Stanislav Zippe, senior lecturer, PhDr. Ludvík 
Hlaváček, and Professor Pavel Büchler arrived 
at a similar conclusion. The general situation in 
the country was at that time disadvantageous 
for establishing the FFA as an academy with 
independent legal status. Both Masaryk 
university and JAMU refused to adopt the FFA as 
its faculty.  |  In 2000, the dean’s term of offi ce 
came to an end. Prof. Jan Sedlák, PhD, an 
architecture historian, was elected as his 
successor. He is known in his fi eld as the author 
of important studies, especially an original 
monograph on Jan Blažej Santini, and a number 
of other books on Brno architecture: Brno and 
Art Nouveau, Under the Sign of Modernism, 
Famous Villas of Brno (co-operation with other 
authors), et al… He has taught history of 

architecture at the Faculty of Architecure since 
1998, and since 1992 he has been teaching art 
history at the FFA. As dean, Sedlak had to 
stabilize the internal problems at the faculty 
and its relationships with the BUT administration, 
which was no easy task. During Sedlák’s tenure, 
the FFA also celebrated its 10th anniversary. 
The faculty was presented to the public in the 
Brno Kunsthalle, which also traveled to Prague. 
The FFA showed exclusively the works of its 
students and graduates. A major catalogue was 
published which provided a retrospective of the 
faculty’s history, its personnel, and introduced 
the individual departments behind the whole 
event.  |  At the end of 2003, the author of this 
piece was elected dean after Jan Sedlak’s term 
of offi ce was over. A couple of FFA teachers and 
friends, university teachers, appealed to me to 
apply for this post. My position was that of an 
“outsider,” as I worked as curator and later 
director of several museums in West Germany 
from 1969 to 1997; my last post was that of 
director of the Bochum museum. I taught for 
a couple of years at Fachhochschule for design 
in Dortmund and lead a seminar for future 
museum employees at the Bochum university 
Institute of Art History, but only on an external 
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basis. I was expected to establish international 
contacts, which was partially successful, as the 
FFA became a partner of the art college in 
Münster and Johann Gutenberg University in 
Mainz. During my time at the faculty, two 
departments presented their work at important 
exhibitions: the Performance Department lead 
by Professor Ruller together with the 
Photography Department lead by Professor 
Špaček in Mainz – the exhibition was held at the 
Brno Kunstalle and in Mainz. At the second 
exhibition, the Paper and Book Department 
showed their works at the Bergish-Gladbach 
festival.  |  Cooperation with the European 
association of art colleges – ELIA, of which we 
are a member, intensifi ed, and in 2006 Richard 
Fajnor (the vice-dean for education) and I 
visited the ELIA annual assembly in Ghent. Vice-
dean Fajnor is the liaison offi cer of this 
organization. At our request, ELIA carried out a 
European evaluation of the faculty, based on 
prior interviews, in 2007, which is an event of 
crucial importance for the improvement of the 
faculty’s general reputation.  |  During my time 
at the faculty, a gallery was founded in the 
Udolni Street building, which was opened by Dr. 
H. C. Woody Vašulka, a prominent Czech-

American artist who was awarded an honorary 
doctorate by BUT during this visit. Collaboration 
with Brno cultural institutions such as the 
Kunsthalle, the Moravian Gallery, the Brno 
Museum, the Municipal Theatre, etc…) all 
enabled the faculty to present our works to the 
public in the form of exhibitions, lectures, and 
other events. The FFA obtained a leading 
position in various media surveys as one of the 
most popular and sought-after higher 
institutions of art. The FFA also initiated 
a project in conjunction with the Faculty of 
Information Technologies, the Faculty of 
Chemistry, the Technical Museum, and the 
Moravian Gallery, at which a centre for the 
preservation of 20th cultural heritage was 
successfully established. The project came 17th 
in the Ministry of Education competition, 
although this was not suffi cient to ensure its 
implementation. The project, however, was fi rst 
of its kind in which cooperation between the 
faculties was initiated.  |  Accreditation of 
a doctoral study program in the fi ne arts fi eld 
called Art in Public Spaces and Running Art 
Projects was a signifi cant event. The program 
was elaborated in conjunction with the School 
Management Studies, which also participates in 

its operation.  |  During my time as dean, an 
architectural competition was held for the 
reconstruction of the building on the corner of 
Údolni and Úvoz streets where the faculties of 
architecture and fi ne art would be housed. 
International architects presented outstanding 
quality of works. However the BUT admi-
nistration decided not to implelment the project.  
|  After the end of my tenure as dean, senior 
lecturer Michal Gabriel, MFA, head of the 
fi gurative sculpture department, was elected as 
my successor. His vision of the faculty 
emphasizes strengthening contacts with the 
public, for which the faculty organizes courses 
in disciplines, taught at the faculty; exhibitions 
and lectures also form part of the program. A 3D 
studio is being established at the FFA, which not 
only helps to increase opportunities for 
sculpture projects, but can be also used by 
other people outside the faculty through making 
it available for hire. Co-operation with the music 
faculty of JAMU has resulted in a collaborative 
teaching project and close professional 
cooperation.  |  The BUT administration held 
another competition for the design of a new 
building at the “Academy Square” near the Law 
Faculty of Masaryk University. FFA is trying to 

improve its fi nancial situation (compared with 
the funds that the Prague Academies or JAMU 
have at their disposal, the FFA suffers from 
a disproportionate lack of funding). We are 
currently striving to change the funding system 
of the Ministry of Education, but we are also 
looking for other sources, both nationwide and 
throughout Europe. The integration of the 
faculty under the auspices of the technological 
university and the faculty’s specifi c program, 
which ranges from classical fi ne art disciplines, 
design and new media to theoretical studies, 
are factors which can enable the professional 
education of future artists to compete with their 
counterparts in other countries.  |  Petr Spiel-
mann (The text is based on Jan Sedlák’s recapi-
tulation of the FFA history in the FFA 1993-
2003 catalogue, “K jubileu Fakulty výtvarných 
umění Vysokého učení technického v Brně“.)

DEPARTMENTS
(26) SCULPTURE 1  |  Head of the department: 
Michal Gabriel, MFA, senior lecturer, assistant: 
Tomáš Medek, MFA  |  I understand sculpture 
as a form of passing messages across time, as 
messages for future generations. In its classical 
form, sculpture is connected with material. 
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The message is inscribed into form, material 
is the medium. The creative act takes place 
for a relatively short time in comparison with 
the time over which the message is effective. 
It is exactly this overlap which needs universal 
forms decipherable by the spectator over a long 
time span. They are forms which are derived 
from the dimensions and shapes of the human 
body. Working freely with shapes and material 
is, nevertheless, limited by the material itself. 
Since we are living in the times in which modern 
technologies enable us to work with pure 
shapes regardless of the material qualities, I 
would like to channel further developments 
in sculpture into this direction. Academic 
background of our faculty is so far the ideal 
place in which such research can take place. 
As the possibilities are unlimited thanks to the 
independence on material and as one can easily 
get lost, the fi rst steps to sculpture should lead 
through the most traditional approach, that of 
the fi gural sculpture.  |  Michal Gabriel, MFA, 
senior lecturer.

(34) SCULPTURE 2  |  Head of the studio: Jan 
Ambrůz, MFA, senior lecturer, assistant: Pavel 
Korbička, MFA  |  After my solo exhibition in 

The Ars Gallery in Brno in 2003, I realized that 
I am not able to manufacture artistic goods and 
meet the elementary artistic-economic principle, 
according to which demand stimulates supply, 
which is the main principle on which the art 
world is based today. I have returned (many think 
that I have resigned) to the relatively rational 
position of my art-making process in which 
demand represents supply at the same time; I 
myself represent both poles, I myself stand in 
front of the mirror (I perceive this situation as 
being free of any narcissistic overtones), and 
I can’t see those standing behind the mirror. 
Being used to certain standards, I have found 
adequate proportions of my art-making process 
in the intimate environment of landscape and 
of architecture which I have both always liked. I 
designed my own house and studio, created the 
landscape surrounding it, I built the barn, the 
sheep shed, the hen-house, the conservatory, 
I planted an orchard… I have been excited by 
these activities to such an extent that I revised 
all my previous values; art seems to be only on 
the second place. I might be like that if we think 
that art is something special, which we are 
trying to prove by its extraordinary value on the 
market – the only criterion which, as it seems, 

we all understand and everyone accepts its 
principles. My only public presentations of my art 
hence only take place in Brno, in the Sculpture 2 
department. I try not to involve students in the 
chaotic patterns of the most contemporary of 
the contemporary artists nor art trends. Since I 
can offer them some experience, I try to mediate 
some mechanisms, technologies, environments, 
and materials which the faculty does not have 
and cannot even have. I do not know to what 
extent this is right or if they enjoy it, but I do.  |  
Jan Ambrůz, MFA, senior lecturer.

(42) PAINTING 1  |  Head of the department: 
Tomáš Lahoda, MFA, assistant: Tomáš Hlavenka, 
MFA  |  Painting 1 department has existed 
since the founding of the FFA in 1993. Several 
teachers lead the studio in its fi fteen-year-old 
history. Miroslav Štolfa, senior lecturer, Radovan 
Kutra, professor Jiří Načeradský, and Petr 
Veselý, senior lecturer. Since October 2007, 
Tomáš Lahoda, MFA, a painter based in the 
Czech Republic and Denmark, has been the 
head of the studio. Tomáš Hlavenka, MFA, has 
been the studio assistant. The main objectives 
of the education process in this department is to 
lead students to get to know themselves, which 

is the prerequisite of any free creative process. 
Students have to be capable of self-refl ection 
so that they are able to fi nd adequate media 
and techniques for their message. However, the 
intellectual aspect of using a particular form or 
approach and sensitive approaches to individual 
solutions are always emphasized. The teaching 
process aims at more detailed, refl exive, and 
precise knowledge of various forms of painterly 
expression, asking the questions of how and 
why, so that students understand what is the 
relationship between their intentions and their 
actual work they are producing. Despite the 
fact that the department is primarily oriented 
at painting and its manifold possibilities 
and means of expression in the contexts of 
contemporary artistic practice, I consider the 
department as an open platform in which 
experimenting with other media, techniques, 
and materials can be tried out. The department 
should offer students a base for fi nding new 
ideas, approaches, and media, which will be 
confronted in their individual artistic production. 
Variety and diversity should be encouraged 
without preferring a certain style or means of 
expression. Collective and individual tutorials 
are the basis of the department program. 
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Students individually and collectively critically 
discuss and analyze their works; they study 
and form, content, and contextual aspects of 
the other students’ or other artists’ works. 
The aim of this process is to make students 
understand their own work and to make them 
being capable of its refl ection, formulation, 
and further creative development. Students 
should master the knowledge of art history 
in maximum depth and breadth as well as 
technical and technological knowledge. They 
should be open to a maximum of philosophical 
and artistic infl uences. Individual approach to 
each student is crucial; their knowledge of art 
history and contemporary artistic trends, the 
questions of art as an institution, and the social 
and theoretical contexts of art productions is 
further developed on the basis of their own 
artworks.  |  Tomáš Lahoda, MFA.

(50) PAINTING 2  |  Head of the studio: pro-
fessor Martin Mainer, MFA  |  A few words by 
the teacher. I have been head of the studio 
since October 1998, which was the time when 
the faculty was bravely expanded with more 
departments. Since the beginning, I felt that 
leading a department is a service to the students. 

We are attempting at a personal message in our 
paintings despite the burgeoning superfi ciality 
in the society and in the art world. We are 
a painting department; we realize that painting 
is the oldest extant cultural manifestation of 
humankind and that it is closely connected to 
the mystery of the dawn of the human race 
and the civilization. We therefore understand 
painting as the sacred basis of all other kinds of 
visual art. The teacher teaches according to his 
best conscience and tries to mediate his own 
experience, attitudes, and opinions on life and 
art. I am aware of mediating the knowledge 
not only by eyes, ears, and heart, but by some 
sixth sense as well. The teaching process in our 
department aims at cultivating such thinking 
which enables creating the best possible art, 
given the conditions of the teacher’s personality 
and his ability to teach, of the students and 
their ability to learn and their talent, and of the 
spirit of the whole faculty. Our strivings seem to 
me more or less successful. We like people who 
are enthusiastic, hard-working and cheerful. 
The team is a powerful teacher and provides 
one of the chief components of the teaching 
and learning process. Of course, teaching and 
learning is also very individual and observes the 

rhythm of the development of individual talents. 
Only rarely are students discouraged from their 
work or manipulated into a different direction. 
One of our graduates, Zbyněk Linhart, said that 
my approach is characteristic in letting the 
students to fi ght with their painterly problems 
individually; what is required, though, is per-
sonal enthusiasm and initiative. The teacher is, 
among other things, a senior colleague who 
guarantees the organizational aspects of the 
department. We are a group of free adult human 
beings – women and men – who are maximally 
tolerant to each other, who (as I hope) are 
increasingly aware of our own responsibility for 
ourselves, for our artistic growth, and possible 
success. I reiterate this again and over: we are 
spiritual beings: students should be aware of 
spiritual philosophy, the systems of civilization 
and humankind in general. The department is 
open to any approach to art; the teacher himself 
mostly deals with paining, drawing, printmaking, 
small-scale sculpture, photography – classical 
media, in short. Anything is allowed, but we 
demand pictorial quality, the power and energy 
of the present moment, which can only be results 
of hard work! Let painting 2 live! Calm produces 
calm, deceit produces deceit – strike while the 

iron is hot!  |  professor Martin Mainer, MFA.

(58) PAINTING 3  |  Head of the department: 
Petr Kvíčala MFA, senior lecturer, assistant: 
Milan Houser, MFA  |  Commentary – Painting 
3  |  reading  |  discussions  |  concentration  |  
confrontations  |  drawing  |  painting  |  projects  
|  trips  |  exhibitions  |  Petr Kvíčala, MFA.

(66) PRINTMAKING  |  Head of the department: 
Margita Titlová, MFA  |  The printmaking 
department is inspired by European artistic 
values. We understand printing both as 
a classical form and as a modern communicative 
medium which is connected with other artistic 
media and technologies. The department 
provides an open space for looking for form and 
content of thoughts, feelings, and imagination, 
which could all work and mediate meaning. The 
curriculum of the department also encourages 
painting, drawing, digital photography and 
installations. During their six-year-long studies, 
students get familiar with the whole spectrum 
of artistic expression and they can choose the 
form that suits them best. They spend the time 
at the faculty by learning and experimenting 
with visual language of art on the basis of their 
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individual experience, and on the looking for 
context of artworks in the present world and 
society. Art form is perceived as communicating 
with spectators about untold processes in life. 
The program of the studio focuses on creative 
possibilities of individual talents. Students of 
the printmaking department use workshops 
equipped for the realization of both classical 
and modern technological approaches. Art 
is understood here as enabling to study the 
society via individual refl ection.  |  Margita 
Titlová Ylovsky, MFA.

(74) GRAPHIC DESIGN  |  Head of the 
department: Václav Houf, MFA, assistant: 
Dagmar Hejduková, MFA  |  Graphic design is 
understood as looking for new forms of visual 
communication in the world of information 
explosion and increasingly rapid development of 
technologies used for the storage, processing, 
and dissemination of information. Graphic design 
is understood as an honest looking for meaning 
of oral/written language transposed into the 
language of signs and symbols; it should, 
however, always seek to overlap the boundaries 
of this specialization. Graphic design is the 
study of demanding technologies, it is looking 

back in history, looking for continuity and 
studying contemporary visual language at the 
same time.  |  The department of graphic design 
interconnects polygraphist technologies with 
advertising and contemporary media. Graduates 
have professional skills and good orientation in 
the world of visual communication. They should 
take part in forming the new developments 
in graphic design and infl uence its future 
tendencies.  |  Václav Houf, MFA.

(82) PAPER AND BOOK  |  Head of the 
department: Dr. Jiří Hynek Kocman  |  Paper 
and books have been perceived as independent 
artistic categories within the last quarter of 
century (paper art, book art, or artist’s books). 
Modern terminology uses the terms “artists 
books” and “artist’s papers.” Our department 
is a platform for those who are interested in 
the overlaps of craft into art. The categories 
of “paper” and the category of “book” are 
understood broadly as “artistic media,” which 
means that they are not understood in the 
utilitarian sense as being a “support” on which 
higher artistic genres are presented. Such an 
approach is connected with transposing craft 
and technological points of departure into the 

realm of conceptual art.  |  The work in our 
department is oriented thematically. This means 
that all students in the department have to deal 
with one main topic and several sub-topics 
during one or two semesters. We organize 
seminars which focus on the topic, student 
do individual research and discuss aspects of 
various solutions on collective tutorials. Higher 
year students work on their own projects based 
on their own initiative. New students (fi rst-year 
students or exchange students) are given 
“initiation topics” plus other topics which have 
been already worked on by the department 
students. All students (regardless whether they 
also work on their baccalaureate or master 
fi nal project) should at least to some extent 
participate on the main topic of the semester. 
Conceptual production of artistically unique 
books is the main focus of the department 
curriculum. The students can connect their book 
projects with their paper projects, but this is an 
option. We understand paper as an independent 
medium (“paper art”), regardless of its usage 
in book design. “Department subjects” 
complement the department curriculum. Every 
year, there are lectures on paper and lectures 
on book art, we also organize technological 

seminars Paper and book I, II, and Typography 
I, II. Every four years, special subjects taught by 
top specialists (teaching on an external basis) 
are opened (Book and Paper conservation 
taught by Jiří Vnouček and Special Cartonnage 
by Jan Činčera).  |  Dr. Jiří Hynek Kocman, senior 
lecturer.

(90) INDUSTRIAL DESIGN  |  Head of the 
department: Zdeněk Zdařil, MFA, assistant: 
Tamara Buganská, MFA  |  The focus of the 
department has formed in the context of other 
similar departments at Czech art colleges during 
its fi fteen-year-long existence into an original 
form. Although the crux of our teaching resides 
in product design, interior equipment and 
furniture design, we do not insist on narrow 
specialization; on the contrary – we emphasize 
creativity development, methodology of the 
creative process, and the acceptance of wider 
social contexts. Our department exists within 
a faculty where fi ne art departments are 
predominant. They represent an inspiration for 
our students, widen their intellectual horizons, 
but also offer a study option. Although 
a designer does not create an artwork, s/he 
is still an individuality putting a message into 
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the product. Analyzing the delicate interplay 
between the form of the product, its associative 
potential, and its real function or purpose is what 
is so fascinating about this discipline and should 
be the basis of the study of industrial design. 
Designer, an inspirer in the multidisciplinary 
process of creating material world, should not 
only be a generator of new forms but also 
a human being who respects social aspects of 
his or her work as one of the chief determinants 
of design. We are trying to kindle students’ 
moral responsibility for the results caused 
by the usage of the designed products. We 
want them to remain sensitive to nature 
both in the sense of exploitation of natural 
resources, and in the sense of determining 
the so called “artifi cial world.” We understand 
the shift from aestheticism in the service of 
consumption cult towards harmonization of 
lifestyle from the sustainable development 
point of view as an actual challenge. We 
aim at providing students with good quality 
service in the classical disciplines theory and 
history so that they have a good orientation 
in the styles and movements infl uential in the 
product design discipline. We naturally want 
to provide students with theoretical tools so 

that they are able to present their intentions 
and have good argumentative skills within their 
fi eld of practice. The method of the department 
education is formed by such an objective. We 
support participation of students on faculty and 
company competitions, we involve companies in 
the department curriculum and use extensively 
international student exchanges. During our 
collective tutorials, we attempt at maximum 
use of mutual confrontation, which is an 
unrepeatable opportunity provided only by an 
academic environment. Frequent presentation 
of the department on exhibitions, trade fairs, 
and in electronic media offers our students self-
refl ection and fosters their self-consciousnesses. 
We try to make our students real professionals, 
which improves their chance to fi nd a position 
on the labor market.  |  Zdeněk Zdařil, MFA.

(98) BODY DESIGN  |  Head of the department: 
Jana Preková, MFA, senior lecturer, assistant: 
Karolina Kohoutková  |  Body design studies 
the body in its physical, energetic, and aesthetic 
nature. It deals with the relationship of the body 
as the medium of communication and interaction 
with space, place, and time in social and cultural 
context of a period. It seeks possibilities of 

extending the boundaries of body perception. 
The body is the subject and the object of artistic 
creation. It is the elementary design, formula, 
and sign of our existence. It is the departure 
point for artistic work and research. It is the 
carrier of archetypal symbols, it is the fractal 
of “micro-personal” in “macro-spiritual” world. 
We can work with this elementary design 
inside and outside – the body is fl exible, it 
offers beauty and ugliness.  |  “The body is 
a battleground.” (B. Kruger)  |  Since the body 
is a space of culture in which social and political 
relationships take place, it is a projection screen 
of actual situation. At the same time, the body 
plays a game, it has roles through which it can 
manipulate various situations, it has power. 
This paradox is the basic motor for the work 
with a body, personality, and persona. The role 
of an artist who works with his or her body is 
enhanced at present by a recent change of the 
art paradigm as asking questions and research 
is more important than presentation and 
representation. The body is an ideal platform for 
discussion between artistic, philosophical, and 
political tendencies in newly originating social 
relationships, which are emerging thanks to our 
better abilities to refl ect them, and thanks to 

the willingness or need to perceive them and 
deal with them. The body is also a medium. 
This is both its doom and its jouissance. The 
program of the department revolves around the 
idea of conceptual design, which – thanks to 
the permeability of borders between design and 
fi ne art and between practical activities in social 
territories, philosophical studies (not gender 
studies exclusively), and artistic activities 
– is set as the initiator of situations, space for 
discourse, and an agent of new experiences and 
forms across the range of artistic disciplines. At 
the same time, students are also encouraged 
to seek and form traditional notions of beauty, 
harmony, and order of the body within the 
classical context of kalokagathy. In their artistic 
activities within the department program, 
students design objects and situations (or 
time-space) which are connected with the body. 
Students use a broad range of contemporary 
media of expression, but emphasis is put on new 
technologies and the research of alternative 
procedures. Students who have so far graduated 
from the department are active as visual artists; 
they make their living by working in fashion or 
advertising industry, by teaching, or working 
with digital technologies. Since FFA is organized 
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within BUT, students can communicate about 
particular projects with students from other 
faculties. Conceptual readiness, planning, and 
production activities is the experience which 
each student should obtain. Our students can 
enrich their project partners with intuitiveness 
and creativity. The language of art develops 
constantly; the spirit of the time asserts ideas 
of global thinking, life in matter, acceptance 
of contradictory qualities without attempting 
to assess them, deconstruction instead of 
analysis. These theses are risky and the results 
are disputable, but the situation suggests that 
the idea of a unifi ed Body, collective Mind and 
newly perceived Values might be prevalent.  
|  The structure of the department: Body 
concept, individual approach, basic department 
education (Jana Preková), Social structures and 
gender (Lenka Klodová), Creative production 
(S. Lotker), Philosophy and aesthetics (Vlasta 
Noshiro, Zuzana Štefková), Symbolism and 
rituals (Martin Mrskoš)  |  Jana Preková, MFA, 
senior lecturer.

(106) ENVIRONMENT  |  Head of the department: 
Vladimír Merta, MFA, senior lecturer, assistant: 
Marian Palla, MFA  |  A little bit of truth  |  At 

the beginning, Faculty of Fine Art and most of 
its departments was an experiment, but one 
with good intuition. Today its conceptual basis, 
residing in widening new horizons without 
being too specifi c, is taken for granted, but 
in the 1990s students suffered from identity 
crises and their parents’ questions about their 
future careers. Only hardly could they explain to 
them that studying can be compared to climbing 
an outlook tower. The tower can be compared 
to an encyclopedia. Literarily, one is in the 
centre of a circle of learning and sees its basic 
horizon. Only when you look well the complete 
horizon of that landscape, you can climb down 
and devote yourself to one activity. Only then 
will you know that this activity, this making of 
art, this science of art, is only one hill out of the 
whole mountain range. However, only a third of 
our students reach this knowledge. The rest lets 
themselves be dragged to the tower and as it 
is compulsory they do not look around enough, 
so after climbing down they ramble from one 
mountain root to another and always decide to 
climb a more inviting peak when only climbing 
a third of the previous one. Once I made some 
naïve notes on teaching: American educational 
system produces individualities; common Czech 

university education produces bad “walking 
dictionaries.” On the other hand, FFA could 
specify in educating personalities. Apart from 
teaching their discipline, great teachers also 
teach themselves. They only do this since it is 
the only way in which students can learn to 
become themselves. This is not egotism, it is 
knowing that individuation – being, becoming 
oneself is more than a body of knowledge. No 
one forces students to enter this beautiful but 
treacherous river; you will not get any credits 
from individuation, you are free to refuse, and 
you usually do refuse. If, however, you miss the 
several fi rst years at university, say between 
18-22 (when you can still be shaped, but are 
sensitive at the same time), you will have 
diffi culties later. It is no disaster, it is only a pity; 
such a life can be more comfortable, although 
accompanied by the feeling of betraying 
yourself. If you decide to be yourself, it is 
a decision for life. You will have a demanding, 
rich life with many surprises and problems. It is 
not a life for everyone. I could quote the oracle 
of Delft or Plato, but the knowledge is still my 
own. Being oneself, making what one is – that 
is one of the greatest values in life. Only after 
come those things as faith, love, hope, creativity, 

etc. Zdeněk Kratochvíl interprets the statement, 
”learn thyself” as “make yourself.” Getting 
something across is done with a gesture, 
language structure, education. It is emotionally 
demanding. It must be, otherwise you miss 
your time. Learning is done by letting in the 
teacher with respect and awe and consequently 
realizing that she or he is not you. So you force 
them out of your mind. It is painful, but in the 
process of repudiating the teacher, you are 
becoming yourself. Sometimes it brings a lot 
of problems: you are letting in several teachers 
and after repudiating them you feel that you are 
betraying them. Or maybe you are not just with 
people who you love most and disagree with 
them passionately. It happens to me as well 
from time to time. I once scathingly remarked 
about one of my colleagues that he must surely 
be the creator of the universe. As becoming 
a personality is a process, your teachers are 
also in constant inner motion; teaching is 
frequently emotionally demanding for them as 
well. However, they have undergone so many 
stressful situations in life that they will either 
overcome the diffi culties easily or at least mask 
them well. Those teachers who are only “walking 
books” will drop out from the teaching process. 
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Apart from that, they also think that a professor 
is most right, senior lecturer is slightly less 
right and the assistant even less so. However, 
students are here to ask, to show their lack of 
knowledge and not to believe things that they 
learn. The best universities teach one to doubt 
about the basic truths. At FFA, you are expected 
several things: 1 – learn the craft, communicate 
in a foreign language, be able to think formally, 
be able to use logical thinking, be familiar with 
the art world. Some form of violence aimed at 
yourself is desirable in this kind of learning. 
We only become craftsmen when we have 
suffered. It is especially healthy to be unjustly 
fl unked from an exam, or break down and then 
rise again. Old men recall their fl edgling years 
at their military service for their whole life. 
2 – the second thing is related to the personality 
development. It is having doubts, accepting 
things, repudiating others, emotional chaos in 
short. The technique is terribly simple: analysing 
my real opinions. At the beginning, you fi nd out 
really quickly that those things you regarded 
as your well-considered truths are only vague 
second-hand ideas and prejudices of other 
people. This is a good beginning. It is advisory to 
combine the approach on what you really think 

with the question, “what do I really like?” By 
this, you interconnect emotion and knowledge. 
This process reminds us of Lewis’s The Advice of 
an Experienced Devil: “Make him read books that 
he thinks he should read, not those that attract 
him.” L. Zadrobílek distinguishes between two 
categories: “I like that, but this is mine, of my 
kind, of my blood.” That is Yosemite, but this 
is home. You can relate this rule to landscapes, 
music, books, your partner…but usually you fi nd 
it out too late. Unilateral relationships deform 
you. You are manipulating with someone or 
something, but it also manipulates with you. 
I do not know until the present days if I should 
wrestle with angels. Or whether it is better 
to attend Plato’s stoa or learn a craft. Being 
deemed to life-long seeking of answers is done 
at the expense of immediate knowledge… etc, 
those were our conversations. “A teacher is the 
bridge between those terrible abysses which lie 
between personalities.” Theodore Roethke, poet 
and teacher (1908-1963)  |  Václav Cílek 

(114) INTERMEDIA  |  Head of the department: 
Václav Stratil, MFA, senior lecturer, assistant: 
Filip Cenek, MFA  |  This is the place where foxes 
wish good night.  |  The intermedia department 

focuses on interactive communicative structure, 
using all available and unavailable means. 
Students learn to draw, paint, do videos, play 
music, make photographs, plus all the rest, 
including the art of thinking. Our graduates 
are fl uent in present discourse and are able 
to present their work on the highest possible 
level available to them.  |  Postscript 1: You will 
remember upon your deathbed.  |  Postscript 
2. Or you won’t.  |  Václav Stratil, MFA, senior 
lecturer.

(122) VIDEO  |  Head of the department: 
professor Péter Rónai, MFA, assistant: Dr. 
Stanislav Filip, MSc.  |  COMMUNICATING 
ALSO VIA VIDEO  |  Current news: the biggest 
collection of text and multimedia messages was 
found in London Tate Modern Gallery
– Hi, I am too busy today, I have to write the 
text for the catalogue at last!
– Standa, can you please check in the system 
if I wrote all the grades correctly? I might have 
forgotten to save the data. You know the 
password, thanks!
– Can you please excuse me with the dean, 
I can’t come to the dean’s collegium as I’ve had 
a car crash!

– I have seen your things… I can’t say they 
are bad, on the contrary – there are some 
interesting moments here and there… but 
maybe you should try design… – and give my 
regards to your mum!
– I am sorry for not having answering your 
emails, the internet was down and I was not 
even in Brno, so we will put our meeting off 
– maybe when the weather is a bit warmer…
– Hi Tom, I have read your letter, but at the 
moment I cannot print 825 pages on the plotter 
because we don’t have any paper, which I can’t 
buy because it’s late in the evening, and I only 
have Slovak crowns anyway – I hear that you 
even called my on my mobile; my battery is fl at, 
unfortunately… stay in touch!
– lost them on my way.
– I support the diploma thesis for defense and 
propose an FX grade.
– (addressed to the vice-dean): Dear Sir, I cannot 
produce vetting the Vetting declaration since 
the Vetting Law was abolished in Slovakia!
– Who painted the following things, and when:
 a) Guernica
 b) Mona Lisa – and her moustache
 c) The Portrait of an Unknown Artist
– Can you please excuse my husband for not 
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attending the funeral – he had an appointment 
at the doctor’s.
– In the fi eld concerning artistic activities (solo 
and collective exhibitions), the author stated 
that he does not remember his exhibitions…
– Hi, who are you looking for? FFA BUT?… 
– That’s right.
The video department?… – That’s right.
Head of the department Peter Rónai?… – That’s 
right.
Just a moment! I’m not here right now, but won’t 
be a second!  |  professor Péter Rónai, MFA.

(130) MULTIMEDIA  |  Head of the department: 
Richard Fajnor, MFA, assistant: Tomáš Hrůza, 
MFA  |  Visual art is undergoing an essential 
change and is looking for a new function 
and foundation in a technically-oriented 
society. Electronically created artworks are 
playing an increasingly important role in the 
cultural milieu of contemporary society. Art 
has been using a range of results both from 
science and humanities. Artists are inspired 
by scientifi c methods and experiments with 
electronic technologies are used in a number 
of artworks. Also, new technological solutions 
are being used in traditional disciplines such 

as painting, sculpture, printmaking, and others. 
Multimedia art present works which use artists’ 
own body, photography, video, computers 
and other analogue and digital media for 
recording, processing, transmission, storage, 
and mediating visual and audio material. Artists 
work with the newest telecommunication 
technologies, integrated systems, computers, 
robotic technologies, and most frequently they 
present their works in the form of complex 
real or virtual interactive space installations, 
environments, or audio-visual compositions 
or tools which can be integrated within the 
public space of internet network or distributed 
via DVDs; they are often designed in such 
a way so that the audience can interact with 
them or change them. Multimedia department 
students analyze all aspects and kinds of 
artistic expression ranging from classical to 
new media and they strive at achieving new 
art. Teaching in such departments includes 
action art, video art, installations, and complex 
environments. Students are hence aiming at the 
art act in a concrete time and space which is an 
interdisciplinary manifestation – a creative act 
connecting traditional and new (theatre, dance, 
music, and literature) approaches. The creative 

act emphasizes multimedia visual forms and is 
based on the ability to work with time as the 
inseparable part of multimedia composition of 
the work both in linear and non-linear form of its 
diegetic component. For instance, the activities 
of video and multimedia departments head in 
some particular cases from fi lm compositions 
towards creating interactive environments in the 
form of installations or virtual digital applications 
with which the spectators can interact and 
which they can change. Experimenting within 
the internet also provides wide possibilities. 
The tendencies to use the state-of-the-art 
tools, such as streaming or VRML, encourage 
forming new artistic expressions based on 
information technologies and give artists the 
possibility to become a part of an open creative 
space, especially its expansion implemented on 
the basis of shareware programs on the open-
source basis. Our students were pioneers in 
this approach already in 1998 when they fi rst 
published videos in the internet in the Czech 
Republic in 1998. An increasingly greater 
importance is given to sound and music projects 
in the department syllabus. The department 
initiated the establishing of a professional 
post-production sound studio called “u-fon.” 

At present, the studio provides services to all 
faculty students and fi nalizes most projects 
requiring any good quality sound distribution 
or a complete record production, processing, 
and fi nalization of projects realized at FFA. The 
studio has at its disposal an editing workshop 
on the Pro Tools technologies basis (MAcOS) 
and Steinberg technologies (Windows). The 
studio is divided into two rooms; the fi rst one 
is a recording room, the second one is a sound-
proof director’s room with high-fi delity audio 
output for editing and post-production. The 
department has collaborated with a number 
of Czech and foreign experimental musicians 
such as Michael Delia, Tomáš Floex Dvořák, 
Pavel Fajt, Jennifer Helia DeFelice, Marek 
Choloniewsky, Amy Knoles, Michal Mariánek, 
Phill Niblock, Paul Panhuysen and others. 
The multimedia department has followed the 
programs of the previous department heads. We 
are following the approach of Lucie Svobodová 
who worked with the constructions of visual 
3D models and computer animation. We are 
following Keiko Sei’s approach by providing 
lectures from the history of video art, body art, 
cyber art, or lectures about the strategies and 
working of mass media and art institutions. 
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We organize workshops and lectures where 
our students can meet a number of interesting 
artists and theoreticians such as Dušan Barok, 
Vladimír Beskid, Guy Van Belle, Andrew Forster, 
Robert Langh, Robert Jelinek, Denisa Kera, 
David Miller, Mária Rišková, Don Ritter, Zdeno 
Hlinka Satori, David Stout, Peter Strickland 
Petr Svárovský, Miloš Vojtěchovský and others. 
Apart from that, our department never gave up 
teaching classical art strategies and essential 
technical skills. Controlling various technological 
approaches helps formulate adequate and up-
to-date artistic statements and helps students 
with searching their individual approach 
without looking exclusively for fl ashy formal 
solutions. The long-term development plan of 
the multimedia department will be focused on 
gradual shift to a more general curriculum.  |  
Richard Fajnor, MFA.

(138) PERFORMANCE  |  Head of the Depart-
ment: professor Tomáš Ruller, MFA, assistants: 
Jennifer Helia De Felice, MFA and Matěj Kolář, 
MFA  |  The atelier, led since its inception in 
1993 by Tomáš Ruller, was initially focused 
on a complex program in the fi eld of video-
multimedia-performance. Over the last 15 

years the following individuals have worked as 
associated professors in the department; Peter 
Rónai, Marian Palla, Richard Fajnor, Petr Váša, 
Lubor Benda, Dana Recmanová, Jaroslav Vančát, 
Miloš Vojtěchovský, Woody Vašulka, Chris Hill 
and Keiko Sei worked at the Multimedia Lab, 
and the following people were guest lecturers; 
Julian Alvarez, Don Foresta, Paul De Marinis, 
Brian Springer, Steina, Alastair Mac Lennan, 
Kristine Stiles, Phill Niblock, Skip Arnold, 
Ryuzo Fukuhara, David Miler and Vladimír 
Špaček. The following artists participated in the 
annual exhibition and symposia on Hi-Tech/Art 
(1994-97): Veronika Bromová, Federico Diaz, 
Michael Bielický, Stelarc, Peter Weibel, Jeffrey 
Shaw, The Residents, and others.  |  The art of 
performance is focused on the essence of the 
creative act.  |  It crosses over all contemporary 
forms of expression.  |  Current performativity 
is expressed through any media.  |  From 
individual acts of self awareness, the body, 
as well as new technologies, through social 
interactions, and environmental activism.  |  
Being involved in reality, meaning, what, how 
and why is happening. Reality realized in deed, 
Experienced as enlightenment through the 
light of lightening. Life power visible in shining 

eyes as energy of creation shared together in 
creative act. Performing attention corresponding 
to consciousness.  |  In the process of action, 
where everything is possible, turning points 
are gestures and relationships, communication 
is based on attention, the breathing of climate 
is the matter of form, a game with transforming 
energy. Art in deed.  |  The independent art of 
action encompasses a wide spectrum of live 
work with information and deals with the art 
of interaction, medialization and presentation. 
Utilizing the full potential of personality, 
employing multimedia technologies and digital 
visualization it works with the imagination. 

OTHER DEPARTMENTS
(146) PHOTOGRAPHY STUDIO  |  Head: Irena 
Armutidisová, MFA  |  Being able to make 
decent photographs despite the fact that this 
is not the students’ specialization is one of the 
crucial skills any art student should master. 
Photography then sometimes becomes not only 
a means, but an end of young artists’ work. 
The study of photography for all students has 
been provided at FFA since 2001 in a three-
year cycle within the Photography I, II, and III 
courses. Photography I is mandatory for all 

fi rst year students who learn the elements of 
classical and digital photography. Photography II 
is optional and students in higher years realize 
their own projects within a general assignment. 
Photography III is structured in such a way 
that the needs of the students of the Painting, 
Sculpture, Industrial Design, and Environment 
departments especially are met. The Photography 
Studio has collaborated with Moravian Gallery, 
Brno City Museum, and Brno ZOO.

(149) INFORMATION TECHNOLOGIES DEPART-
MENT  |  Head: Vít Baloun, MFA  |  Information 
Technologies Department secures the working 
of all the faculty’s IT systems. The department 
administers intranet elements and systems (the 
central user administration system, mail system, 
etc). It also provides technical support to all 
other faculty computers. Courses of “IT Basics” 
(mandatory for all fi rst-grade faculty students) 
and optional “2D graphics” are also offered 
to FFA students. In the past, the department 
offered several other technologically-oriented 
courses. The department also administers 
the FFA administration system, including the 
administration of the faculty website. At present, 
the department has two internal employers 
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(one full-time, one part-time) – Vít Baloun, 
MFA, and Pavel Pražák, MFA, and two external 
students (Pavel Šejnoha, MFA, and Štěpán 
Hulc, MFA). Thanks to a friendly approach of 
the faculty administration and of the BUT IT 
Service Centre, it has been possible to create 
a full-fl edged gigabit net infrastructure and wi-fi  
infrastructure. 

(150) VIDEO STUDIO  |  Head: Filip Cenek, 
MFA  |  In the recent years, the video studio 
has undergone several changes. Originally, the 
studio provided services for various faculty 
departments, such as providing rooms and 
equipment. Nowadays, it also offers extra-
departmental lessons as it teaches faculty 
students from any departments the basics of 
working with audio-visual equipment. Apart 
from offering classes for all faculty students, 
the studio is also an intra-departmental 
service lab which helps with practical problems 
of the students’ audio-visual projects. The 
studio provides tutorials in video, sound, and 
interactive projects processing and represents 
the faculty each year by showing a program of 
videos and animations which have been created 
at the faculty during the fi fteen years of its 

existence. Thanks to various grant projects 
with the Video and Performance departments, it 
has been possible to establish a fully-equipped 
professional recording studio; at the moment, 
the video studio equipment is undergoing 
modernization. Following people are involved 
in the studio courses: Filip Cenek, MFA (“Visual 
Composition in Time”, “Elements of Digital Vi-
deo,” “Visual Post-production,” “Projection”), 
Tomáš Hrůza, MFA, (“Interface and Software,” 
“The Basics of Working with MAC OS”), Pavel 
Fajt, MFA (“Acoustics and Sound”), Jiří Suchá-
nek, MFA (“Audio Technology”) and Dalibor 
Vlašín, MSc. (“Video Technology,” “Multimedia 
Technology”). Zbyněk Navrátil is the studio’s 
technician.

(152) LIFE FIGURE DRAWING COURSE  |  Head: 
Ján Lastomírsky, MFA  |  The aim of the course 
is to improve the knowledge of the construction 
of the human body in drawing; emphasis is laid 
on the body construction, proportions, anatomy, 
composition, and expression. The emphasis 
on good fi gure drawing varies in individual 
departments. The differences in approach are 
natural as each department is oriented at a 
different segment of artistic production. It is 

obvious that the students’ levels of drawing 
skills also vary, which is of course take into 
account and individual approach to students 
is essential. I nevertheless assume that all 
art students should have some basic skills 
in human fi gure drawing. Absolute beginners 
are introduced to the basics of drawing, such 
as standing at the easel, taking into account 
whether the student is right-handed or left-
handed, fi nding a correct distance from the 
model and the easel, methods of measurement, 
characteristics of individual drawing materials, 
techniques, methods, etc… Students must know 
the basics of linear perspective, morphology, 
and human anatomy terminology. They have 
to know the elements of linear and aerial 
perspective. They must have basic knowledge 
of art history. Advanced learners of drawing 
focus on expression, gesture, or composition. 
Differences in individual drawing styles are 
welcome, uniformity is not. However, style 
should not be the aim in itself: the aim is 
the ability to draw with confi dence. It is 
confi dence which consequently brings style as 
the manifestation of personal experience and 
temperament. Life drawing lessons provide 
the students with formal knowledge as well as 

relaxing and contemplation via drawing.  |  Ján 
Lastomírsky, MFA

(154) DEPARTMENT OF ART HISTORY 
AND THEORY  |  Head: Dr. Petr Spielmann, 
senior lecturer, Dr. h. c.  |  It is essential for 
contemporary artists to be familiar both with 
the history and recent developments of art, but 
also to have a general knowledge of aesthetics, 
philosophy and to know the context of other 
disciplines (fi lm, literature, music) and the 
general cultural context of western civilization. 
Only such knowledge will guarantee the quality 
of their work and of the state of culture both on 
national and international level. Consequently, 
the Department of Art history and Theory has 
become an essential and specifi c part of the FFA 
curriculum. The department provides courses for 
the whole faculty, some of which are mandatory 
for all students. Since the 2006/2007 academic 
year, the department is also responsible for the 
doctoral studies. The department also provides 
tutorials on the methodological and content 
aspects of the MFA diploma theses. Apart from 
the theory courses, the department offers 
language courses – pre-graduate and graduate 
students can improve and practice their 
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knowledge of English and French, post-graduate 
students can have lessons/tutorials in German.  
|  Dr. Petr Spielmann, senior lecturer, Dr. h. c.

(160) THE AULA GALLERY AT THE FFA BUT  
|  The Aula Gallery is located in the Údolni 19 
Street building in the room which was used in 
the past as the school canteen and later as the 
life drawing studio. The gallery opened in 2004 
under the name FFA BUT Gallery with the show 
of Woody Vašulka, the video art legend. Dr. Petr 
Spielmann, senior lecturer, dr. h. c., was the 
initiator of the gallery founding. Dr. Spielmann 
also invited the next artist, Terry Hass (who, 
like Vašulka, lives abroad, but is a native of 
Brno). Since the beginning of 2005, the gallery 
has had a regular exhibition program. Since 
then, the gallery presented about thirty solo 
and collective exhibitions which presented 
young artists from FFA (students or graduates) 
and other Czech and Slovak art colleges. 
Interdisciplinary confrontation shows were also 
put on. During the fi rst years of the gallery’s 
existence, the curatorial conception of the 
gallery was being refi ned. The Aula Gallery does 
not collect artworks; its aim is mainly to provide 
a lively communication space for the youngest 

generation of artists where they are able to 
present their work on a professional level. The 
gallery wants to present both Czech and foreign 
artists and also focuses on graduates and artists 
up to the age of 35 years. Among the mid-term 
objectives, the gallery will organize regular 
follow-up programs such as guided visits, 
workshops, screenings, and systematic support 
of curators up to the age of 35 years. Apart 
from the above-mentioned program, the FFA will 
continue in using the gallery for presenting the 
students’ semester, BFA and MFA fi nal projects 
(semester projects – 2 weekends per year, one 
month of BFA and MFA fi nal projects in the 
summer). This year, a large professional public 
has been informed about calls for projects, so 
in 2008, most Czech art colleges will present 
their projects (Ústí nad Labem, Ostrava, and 
both Prague academies). Also, projects of 
international importance (Startpoint 2008), 
cooperative projects (Klatovy/Klenová Gallery) 
and professional curators (Pavel Vančát, Martin 
Dostál, Vladimír Beskid, František Kowolovski) 
will be presented. A new visual style of the 
gallery has been introduced (see http//:galer
ieaula.ffa.vutbr.cz).  |  Andrea Štekrová, MFA  |  
The Gallery Board  |  In 2008, the gallery board 

has consisted of seven people who delegate 
FFA BUT teachers, independent professionals, 
FFA students and FFA production department. 
The board members are appointed by the dean 
each year. The projects are chosen according 
to criteria published in the calls for projects 
(deadline is usually in September), and they 
are graded (marks 10-0). The wining projects 
are published on the gallery website, including 
the scores. Exhibitions in the Aula Gallery 
2004-2008  |  2004: Woody Vašulka; 2005: 
Terry Haas, Bredford College+FFA BUT, FFA Grad 
Show; 2006: Punkwa (young Brno painters‘ 
group), Peter Demek – Phase II. (sculpture), 
Painting II. – in Vladimír Skrepl’s department 
at Academy of Fine Art in Prague, Michal 
Ďásek, FFA Grad Show, Art-al-brut – Zdeněk 
Košek, Horizons (Fullbright Comitee); 2007: 
Small Distance Possibilites – Zdeňka Řez-
bová, Zuzana Musilová (installations), Anymade 
& friends (artists‘ group from Brno), Open 
space (sculpture, installation, video), FFA Grad 
Show, PhD Students from Academy of Fine Art 
in Bratislava, Spatial Vision (sculpture, instal-
lation), curatorial experiment II. – Dreamers‘ Land 
(photography); 2008: Future Artists (This Is 
Not a Selection, This Is a Conception), Appendix 

Transplantation – Ivo Návrat, Standbye (part of 
the Multiplace festival), FFA Grad Show, 15th 
Anniversary of FFA (Kammerspiel), Start Point 
08, Giant Over Brno
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(8) DAS GELEITWORT  |  Die Fakultät für 
bildende Künste hat ihre Tätigkeit als ordentliche 
Fakultät am 1. 1. 1993 aufgenommen. Die ersten 
Studenten wurden jedoch bereits am 1. 9. 1992 
aufgenommen, wo das Institut der bildenden 
Künste im Rahmen der Fakultät für Architektur 
gegründet wurde. Die Gründer der Fakultät für 
bildende Künste verfolgten von Anfang an eine 
breitestmögliche drei Grundbereiche umfassende 
Spannweite: Bildhauerei, Malerei und Grafi k als 
klassische Disziplinen der bildenden Künste, 
ferner die Designfächer (Produkt-, Grafi k- und 
Körperdesign, Papier und Buch) und schließlich 
den Bereich neue Medien. Design und neue 
Medien stellten eine wichtige Verbindung der 
Fakultät zur Technischen Universität dar.  |  
Im Laufe der vergangenen Jahre hat sich das 
Lehrerkollegium konsolidiert und heute ist an 
der Fakultät eine Reihe führender Vertreter 
der tschechischen Kunstszene tätig, die nicht 
nur aus Brünn, Prag oder Pressburg, sondern 
auch aus anderen böhmischen, mährischen 
und slowakischen Standorten stammen. Auch 
dies ist ein Grund, warum viele Anwärter des 
Kunststudiums ausschließlich diese Fakultät 
wählen. Darüber hinaus gibt es an der 
Fakultät einige Ateliers, die an anderen Kunst-

hochschulen keine Parallele haben: Papier und 
Buch, Performance, Körperdesign.  |  Die Anfänge 
der Tätigkeit der Fakultät waren von zahlreichen 
Problemen begleitet. Auf einer Seite stand das 
unbezweifelte schöpferische Potenzial der 
Lehrer, auf der anderen Seite deren gewisse 
Unerfahrenheit, eine solche Institution zu 
leiten. Einfach gesagt könnte man heute 
zufriedenstellend feststellen, dass die junge 
Fakultät ihre „Kinderkrankheiten“ überstanden 
und sich als eigenständige Schule profi liert 
hat, die nicht nur innerhalb der Tschechischen 
Republik, sondern auch im Ausland allgemein 
bekannt ist und respektiert wird. Dies wird 
ebenfalls durch die Bewertungsergebnisse 
unabhängiger europäischer Kunsthochschulen 
unter Beweis gestellt. Die besten Absolventen 
haben schon ihren festen Platz auf der gegen-
wärtigen tschechischen Kunstszene, ihre Werke 
bereichern staatliche sowie private Kollektionen 
und manch einer von ihnen wurde mit Presti-
geehrungen und -auszeichnungen gewürdigt.  |  
Im Namen der Technischen Universität, deren 
untrennbarer Bestandteil die Fakultät ist, 
wünsche ich allen Lehrern, Studenten und der 
ganzen akademischen Gemeinde der Fakultät 
für die nächsten Jahre viele schöpferische 

Erfolge im künstlerischen Bereich.  |  Prof. Dipl. 
Ing. Karel Rais, CSc., MBA, Rektor der Tech-
nischen Universität in Brünn

(9) FAKULTÄT FÜR BILDENDE KÜNSTE DER 
TECHNISCHEN UNIVERSITÄT BRÜNN: NACH 
FÜNF JAHREN ENDLICH AM ANFANG  |  Die 
Fakultät für bildende Künste ist jung, was 
Vorteile sowie Nachteile hat. Mit dem Abstand 
von fünfzehn Jahren ist es offensichtlich, dass 
die jahrelange Stabilität der Kunstakademien 
– sogar in der Ära des Modernismus – in der Ära 
der Umwandlungen aufhört, eindeutiger Vorteil 
zu sein. Die Jugend geniesst den Vorteil, von 
der Tradition unbelastet zu sein, aber in dem 
Augenblick, wo die Qualität ins Wanken gerät 
und man sich auf die Tradition stützen kann, 
befi ndet sie sich in einer komplizierteren Lage. 
Glücklicherweise sind wir in so eine Lage in den 
vergangenen fünfzehn Jahren nicht geraten.  |  Die 
Fakultät ist nach fünfzehn Jahren ihres Bestehens 
endlich am Anfang. Im akademischen Jahr 2008-
2009 werden die ersten Doktoranden ihr Studium 
abschliessen, und der Aufbau der Studienstufen 
Bakkalaureus, Magister und Doktor wird somit 
abgeschlossen werden. Dies ist der guten Arbeit 
aller vorherigen Dekane zu verdanken.  |  Die 

Existenz der Fakultät und ihr Betrieb sind zur 
Selbstverständlichkeit geworden. Ein weiterer 
Ausbau der Fakultät sollte sich in Massstäben 
bewegen, die die geografi schen Grenzen sowie 
diejenigen des an Kunstschulen gebotenen 
Unterrichts überschreiten. Im Unterschied zu 
den Kunsthochschulen, die im Rahmen huma-
nistischer Hochschulen entstanden sind, sind 
wir Bestandteil einer technischen Universität. 
Deshalb haben wir unmittelbaren Zugang zu 
zeitgenössischen Technologien. Die Kunst hat 
seit jaher Technologien als Ausdrucksmittel 
genutzt, denn ihr Ziel ist eine ganzheitliche, 
unmittelbare, suggestive Erkenntnis, die keine 
Grenzen kennt. Die Kunst ist stark, weil sie 
synthetisiert und in Kürzeln mitgeteilt wird. Die 
Art, wie sie entsteht, kann nicht einmal von 
denjenigen genau beschrieben werden, die die 
zu ihr führenden Wege erläutern und lehren, ja 
sogar nicht einmal von denen, die auf diesen 
Wegen zur Kunst zielen.  |  Die Kunst hat weder 
eine Entwicklung noch eine messbare Skala. Sie 
ist in der heutigen komplizierten Welt ein Weg, 
sie zu begreifen, anzunehmen, zu erleben.  |  
Doz. Ak. Bildh. Michal Gabriel, Dekan der Fakultät 
für bildende Künste der Technischen Universität 
Brünn

Fünfzehn Jahre der Fakultät für 
bildende Künste der Technischen 

Hochschule in Brünn
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(10) BRÜNNER KUNSTAKADEMIEN IM 18. 
JAHRHUNDERT  |  Einleitung: die Bruderschaft 
von Malern und Bildhauern  |  Am 18. Oktober 
1700 haben Brünner Maler und Bildhauer 14 
Artikel der internen Ordnung der neu gegründeten 
St. Lucas-Bruderschaft unterzeichnet. Diese 
Organisation war mit ihrem Charakter und 
Ausrichtung einer Handwerkszunft ähnlich. Ihre 
Hauptaufgabe sollte der Schutz der städtischen 
Künstler vor ungewünschter Konkurrenz sein. 
Weiter sollte sie dann den Künstlern im Falle 
von Lebensarmut unter die Arme greifen, 
einschliesslich Ausrichtung des letzten Weges 
für verstorbene Mitglieder der Bruderschaft, und 
Aufsicht über die Aufnahme neuer Gesellen in 
Meisterwerkstätten sowie auch über den Verlauf 
ihrer Lehrjahre ausüben. Nicht zuletzt hat die 
Bruderschaft die Bedingungen für den Eintritt 
neuer Mitglieder in die Bruderschaft festgelegt. 
Die Künstler haben sich fast zwei Jahrzehnte 
lang um Annerkennung ihrer Ordnung durch 
den Brünner Magistrat bemüht – ohne Erfolg. 
Innere Streitigkeiten innerhalb der Bruderschaft 
zwischen der stärkeren Fraktion der Maler 
und der schwächeren Fraktion der Bildhauer 
mündeten letzten Endes im Zerfall dieser 
gemeinsamen Organisation. Beginnend mit dem 

Jahre 1719 haben dann die beiden Gruppen 
versucht, ihre eigenen Gemeinschaften mit 
eigenen Regeln durchzusetzen.  |  Die imagi-
nären Wege der Maler und Bildhauer konnten 
fünfzehn Jahre später wieder zusammengeführt 
werden in der Gestalt eines gemeinsamen 
Gedankens – der Errichtung einer Kunstakademie 
als eine Art Abwehr gegen die neue sich 
durchsetzende kaiserliche Politik. Die war 
darauf ausgerichtet, das geschlossene Innungs-
system, das einer freien Entfaltung des 
Handwerks und der Dienstleistungen hinderlich 
war, sowie auch die künstlerischen Gemein-
schaften mit ihren Schutzregeln, aufzubrechen 
und aufzulockern. Ein liberaler kaiserlicher 
Entwurf (Project zur Verfassung eines Generalis 
in denen Königl. Böheimb Landen, respectu 
deren Künstleren) hat im Bezug auf Künstler 
ihren erkämpften Protektionismus bedroht, vor 
allem die Kontrolle über die Zahl und Aufnahme 
neuer Mitglieder.  |  „ERSTER ENTWURF EINER 
AKADEMIE“  |  In Brünn haben sich zu dem 
kaiserlichen Projekt zur Umwandlung der 
städtischen Künstlergemeinschaften als erste 
die Brünner Bildhauer geäussert, die Anfang 
1735 einen Entwurf zur Bildung zweier zentraler 
Bruderschaften in den grössten mährischen 

Städten – Brünn und Olmütz – erarbeitet haben. 
Diese beiden „Landesbruderschaften“ sollten 
alle anderen Gemeinschaften in kleineren 
Städten sowie deren Tätigkeit ersetzen. Die 
Zugehörigkeit einzelner Städte und ihrer 
Künstler würde also auf territorialer Basis 
geregelt, nach dem damals bereits bestehenden 
Muster der Markgrafschaftskreisverwaltung. Die 
Künstler wären dann verpfl ichtet, Mitglieder 
einer der beiden Bruderschaften zu werden. 
Bedingung der Mitgliedschaft wäre die 
Bezahlung der Eintrittsgebühr und anschliessend 
die Pfl icht, vierteljährlich mit einem Gulden in 
die Gemeinschaftskasse beizutragen. Die auf 
diese Weise zusammengebrachte Summe würde 
dann zur Errichtung und zum Betrieb einer 
Kunst-akademie benutzt werden, an der Maler 
und Bildhauer, genauso wie Meister, Gesellen 
und Lehrlinge das Zeichnen von Posen und auch 
die Architektur üben würden. An dem Zeichnen-
unterricht sollten ausser Bildhauern und Malern 
auch andere Künstler teilnehmen, die es für 
ihren Beruf brauchen, denn der Unterricht 
gerade in dieser Fertigkeit sollte nach Ansicht 
der Bildhauer bei der Beseitigung der 
„Pfuscherei“ helfen. Als Pfuscherei wurde von 
den Künstlern grösstenteils das Schaffen der 

ausserhalb der Gemeinschaft stehenden 
„Künstler“ bezeichnet, das durch seine niedrige 
Qualität dem guten Ruf der Mitglieder der 
Bruderschaft schadete. Die organisierten 
Künstler haben in ihren Beschwerden an den 
Stadtrat oft die „Pfuscherei“ als Grund zum 
Eingriff gegen diese ausserhalb der Bruderschaft 
stehenden „Künstler“ genutzt.  |  Nach den 
bisherigen Ermittlungen kann man die Bild-
hauerinitiative als den ersten Versuch betrach-
ten, eine Kunstakademie zu gründen. Als die 
nächste Inspiration galt zweifellos die Kunst-
akademie in Wien. Bereits im Jahre 1692 
entstand ausgehend von der Initiative des 
Malers Peter Strudel unter dem Patronat des 
Kaisers eine private Akademie (Academia von 
der Mallerey-, Bildhauer, Fortifi cation-, Pro-
spectiv- und Architectur- Kunst). Nach dem Tod 
ihres Gründers im Jahre 1714 ging die Akademie 
zwar unter, aber im Jahre 1725 wurde sie 
wieder zum Leben erweckt. Zwischen der 
Wiener Akademie und dem entworfenen 
mährischen Gegenstück fi ndet man allerdings 
einen grundsätzlichen Unterschied, der in den 
Entstehungsgründen der beiden Institutionen 
liegt. Aus dem Schicksal von Strudel kann man 
darauf schliessen, dass er es mit seinem um 
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dreißig Jahre älteren privaten Projekt auf 
fi nanzielles Profi t abgesehen hat. Die mährische 
Akademie hat dagegen für mährische Künstler 
vor allem ein geeignetes Instrument dargestellt, 
eine Art Aufsicht über die Zahl der vor allem aus 
dem Ausland kommenden Maler und Bildhauer 
zu bewahren, und erst an zweiter Stelle auch 
ein angemessenes künstlerisches Niveau sicher-
zustellen.  |  Auch die Tatsache, dass die Anmel-
dung zur Akademie für jeden Maler und 
Bildhauer nicht freiwillig mit dem Ziel, sich 
berufl ich weiter zu vervollkommnen, sondern im 
Gegenteil obligatorisch werden sollte, deutet 
darauf hin, dass die von den Bildhauern 
vorgeschlagene Institution in erster Linie eine 
Kontrollfunktion zum Ziel hatte. In Zukunft 
sollte niemand, der mindestens drei Jahre die 
zur Erwägung stehende Akademie besucht 
hätte, eine Möglichkeit haben, im Lande 
„künstlerisch tätig zu sein“. Von dem Bestreben 
der Bildhauer, den Zulauf von ausländischen 
Künstlern mittels der errichteten Akademie zu 
regulieren, zeugt auch der Dualismus in der 
Zahlung von Gebühren, die für inländische und 
ausländische Künstler unterschiedlich angesetzt 
waren. Begünstigt waren Söhne von Malern und 
Bildhauern, die nicht nur in königlichen Städten, 

sondern auch auf dem Lande lebten. Diese 
sollten nur einen regelmäßigen Vierteljahres-
beitrag zahlen, während ihre Lehre kostenlos 
wäre. Ausländische Gesellen und Vertreter 
anderer Berufe müssten hingegen jeden Monat 
für den Lehrgang einen bestimmten Betrag zur 
„Erhaltung“ der Akademie zahlen. Die Lehrer, 
die ihren Schülern künstlerische Ausbildung 
beibringen sollten, sollten unter den besten 
Malern, Bildhauern und Architekten in der 
Markgrafschaft gesucht werden. Zu ihrer Entloh-
nung für ihre Lehrtätigkeit würden die von der 
Bruderschaft kassierten Finanzmittel verwendet 
werden.  |  Die Bildhauer haben ihren, nach 
ihren eigenen Worten „guten und gerechten“ 
Entwurf, mit einer vorsichtigen Kritik einzelner 
Punkte des kaiserlichen Entwurfs abgeschlossen 
und entsprechende Änderungen vorgeschlagen. 
Sie haben versucht, in ihre eigenen Lösungen 
Schutzbestimmungen einzuverleiben, deren Na-
tur auf den früher von ihnen vorgeschlagenen 
Regeln aufbaute, und haben sich bemüht, sie 
mit Argumenten zu unterstützen. Es waren vor 
allem die übermäßige Freiheit und Aufl ockerung, 
die von ihnen am meisten beanstandet wurden, 
weil sie als Konsequenz die Ankunft und 
Durchsetzung der schlimmsten und billigsten 

„Künstler und Bettler“ mit sich bringen würden. 
Qualitätsvolle Arbeit ordentlicher und fähiger 
Künstler könnte nicht bezahlt werden, 
beziehungsweise könnten keine Käufer gefun-
den werden, denn nicht alle Adeligen oder alle 
erhabenen Geistigen sind gute Kenner. Wie sich 
aus dieser Äußerung ergibt, haben die Künstler 
am Geschmack und Fähigkeiten ihrer Brotgeber, 
die Qualität der Kunst zu erkennen, aufrichtig 
gezweifelt. Zur Unterstützung ihrer Vorschläge 
haben die Bildhauer also noch ein anderes 
Argument vorgebracht, nämlich jenes, dass sie 
die in Betracht kommenden potenziellen Klien-
ten vor der ungenügenden Leistungen der in 
ihrem Schaffen durch nichts eingeschränkten 
„Halbwisser und Allesverderber“ „schützen“ 
müssen. Ebenso sind sie Künstlern entgegen-
getreten, deren freie Tätigkeit durch ver-
schiedene befreiende Hofdekrete ermöglicht 
wurde. Aus ihrer Sicht seien die Halter dieser 
Schriftstücke einseitig begünstigt, wobei ihre 
Fähigkeiten in vielen Fällen mehr als unter-
durchschnittlich sein können.  |  Die Bildhauer 
haben ihr Material, das als Grundlage für eine 
weitere Diskussion und Verhandlungen dienen 
könnte, dem Brünner Magistrat übergeben, wo 
sein Weg zur höheren Instanz endete. Erst nach 

der vom Landeshauptmann an den Magistrat 
gerichteten Ermahnung, die allerdings mit einer 
dreijährigen Verspätung erfolgt war, wurden die 
Angelegenheiten wieder ins Rollen gebracht. 
Allerdings noch bevor dies geschah, hatten im 
Januar des Jahres 1738 die Maler dem Magistrat 
ihr Projekt zugeschickt, von dem leider keine 
näheren Informationen vorliegen. In der Nieder-
schrift von der Sitzung des Stadtrates fi ndet 
man bloss eine kurze Erwähnung davon, dass 
von den Malern ein Projekt zur Errichtung einer 
Stelle vorgelegt worden sei, wo sich Maler in 
Zukunft ausbilden sollten. Aus den unklaren 
Andeutungen kann man nur indirekt darauf 
schliessen, dass es sich um das Projekt einer 
Akademie handeln könnte, das offensichtlich 
den Landeshauptmann zu der an den Brünner 
Magistrat gerichteten Ermahnung bewogen hat, 
und welches ein Jahr später Johann Georg 
Etgens, einer der Stadtmaler, ausführlicher 
erarbeitet und dem Magistrat zugeschickt hat.  |  
„DER ZWEITE ENTWURF EINER AKADEMIE 
VON JOHANN GEORG ETGENS“  |  Der zweite 
Akademieentwurf wird im Allgemeinen mit dem 
in Brünn geborenen Maler Johann Georg Etgens 
in Verbindung gebracht. Ob der Text aus-
schließlich unter der Redaktion von Etgens 
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entstanden ist, oder ob hinter dessen Entste-
hung die Bruderschaft steht, ist aus den 
vorliegenden Quellen nicht ganz klar. Der 
Verfasser konnte bei der Erstellung des 
Projektes von einem früheren von den 
Bildhauern verfassten Text ausgehen, er konnte 
aber auch das Funktionieren der Wiener 
Kunstakademie in Betracht ziehen. Was Etgens 
angeht, kann man eine Inspiration aus dem 
Milieu der Accademia di San Luca in Rom auch 
nicht ausschliessen, wo er kurz weilte. Unter 
dem Entwurf fi ndet man zwar nur die 
Unterschrift von Johann Etgens, allerdings mit 
dem Zusatz „Vorgesetzter“, was die von ihm 
damals vertretene Position des Vorstehers der 
St. Lukas-Bruderschaft zum Ausdruck bringt. 
Man kann also annehmen, dass sich mehrere 
Mitglieder der Bruderschaft am Konzipieren des 
Textes beteiligen konnten und Etgens legt ihn 
nur als deren Vertreter vor.  |  Im Unterschied zu 
dem vorherigen von den Bildhauern erstellten 
Entwurf, die die Akademie in ihrer Stellungnahme 
zum kaiserlichen Projekt nur fl üchtig erwähnten 
und ihren Zweck eher mit dem Schutz der 
damals geltenden Schutzprivilegien verbinden 
liessen, stellt das Projekt von Etgens eine 
komplexe Lösung für das Funktionieren einer 

derartigen Kunstinstitution, und zwar ein-
schließlich der fi nanziellen Absicherung. Der von 
ihm vorgestellte Entwurf einer Akademie ist 
zwar ebenfalls in einer angespannten Zeit 
entstanden, in der es um die Erhaltung der die 
Interessen der Künstler schützenden Bruder-
schaften ging, aber es handelt sich nicht mehr 
um ein Protektionismusmittel. Die Akademie ist 
hier als eine Institution vorgestellt, als eine 
Schule, in der die Künstler Ausbildung erwerben, 
ihre Fähigkeiten entfalten und sich 
vervollkommnen können.  |  Die Herangehens-
weise an die ganze Angelegenheit geht zwar in 
den grundsätzlichen Aspekten von dem vier 
Jahre alten Text der Bildhauer, sonst geht es 
hier allerdings um eine ganz neue Auffassung. 
Ähnlich wie die Bildhauer schlägt Etgens die 
Errichtung einer Maler- und Bildhauerakademie 
in Mähren vor, die als Institution helfen würde, 
„die Aktivitäten von Pfuschern und die Leistung 
von unbrauchbarer und nutzloser Arbeit“ zu 
stoppen. Aus dem Text geht hervor, dass die 
Akademie auf keinen Fall die etablierte Art und 
Weise „des Erlernens“ des Maler- oder Bild-
hauerberufs in der Meisterwerkstatt ersetzen, 
sondern zu einem gewissen Aufbau werden 
sollte. Die Akademie sollte nicht nur von An-

fängern besucht werden, die erst in die 
Geheimnisse der Berufe Maler und Bildhauer 
eindringen, sondern auch von erfahrenen 
Künstlern, die sich hier der „Nachahmung“ des 
Stils der berühmten Maler und Bildhauer 
widmen sollten. Nach der Ansicht von Etgens 
wären in diesem Fach niemals ein Tizian, 
Raphael oder der „weltberühmte“ Petrus Paulus 
Rubens erschienen, wenn diese Giganten nicht 
fl eißig an der Kunstakademie (Studium Accade-
micum Pictorum) studiert hätten.  |  Maler und 
Bildhauer sollten bei der Zulassung zur 
Akademie die Pfl icht haben, den Geburtsschein 
und die Bescheinigung über ordentliche 
Herkunft vorzulegen. Eine wichtige Pfl ichtbedin-
gung für die Zulassung war dann die Vorführung 
eines geschaffenen „Prüfwerkes“, auf dessen 
Grundlage man die Fähigkeiten des Bewerbers 
erkennen könnte. Außer berufsmässigen Künst-
lern sollten auch Kunstsachkundige Zugang 
zum Studium haben, die hier die Möglichkeit 
bekommen sollten, qualitätsvolle Arbeit 
kennenzulernen und diese von den „Pfus-
cherwerken“ zu unterscheiden.  |  Im Unterschied 
zu seinen Vorgängern war sich Etgens wohl 
bewusst, dass die Gründung und Betrieb so 
einer Institution große Investitionen erfordern 

würden. Ihre Bezahlung lediglich aus den Mitteln 
der Künstler hätte ein großes Problem bedeuten 
können, denn ihre Zahlungsmoral, wie einige 
Beispiele innerhalb der Bruderschaft zeigten, 
nicht zu der besten gehörte. Die fi nanzielle Seite 
der ganzen Sache galt als ein Hindernis, das 
Etgens auf eine interessante und ein wenig 
untraditionelle Art zu bewältigen beschlossen 
hat, und zwar durch Erstellung von zwei 
Varianten zur Finanzierung des Akademie-
betriebes, von denen die andere als „sparsam“ 
bezeichnet werden könnte.  |  Zu Beginn des 
Projektes erscheint eine überraschende 
Mitteilung, dass die Akademie jedes Jahr 
stattfi nden soll. Wie aus dem Projekt ersichtlich 
ist, rechnete der Entwurf mit dem Bestehen der 
Akademie nur auf beschränkte Zeit von 110 
Tagen (oder 100 Tagen bei der sparsameren 
Variante), im Zeitraum zwischen dem Feiertag 
des Malerpatrons St. Lucas und dem Feiertag 
des St. Joseph (d. h. zwischen dem 18. Oktober 
und 19. März). Zur größeren Anschaulichkeit 
und als Beweis der Durchführbarkeit des ganzen 
Projektes schlüsselt Etgens die Höhe der 
anzunehmenden Betriebskosten auf, einschliess-
lich der Art und Weise ihrer Deckung. Zum 
ersten Mal kann man sich also annähernd eine 
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Vorstellung machen, wie diese entworfene 
Brünner Akademie aussehen konnte und wieviel 
sie kosten würde. Zunächst einmal stellen wir 
uns den „idealen Zustand“ vor, also die erste, 
fi nanziell unbeschränkte Variante. In diesem Fall 
würden sich die Gesamtkosten auf 257 Gulden 
und 36 Kreuzer belaufen. Für den Betrieb der 
Akademie müsste man drei Räume anmieten, 
die als Lehrzimmer dienen sollten. Die Miete 
würde fast die Hälfte aller Kosten betragen. In 
dem ersten Zimmer sollten die Grundlagen der 
Zeichenkunst und der architektonischen 
Zeichnung gelehrt werden, in dem zweiten 
sollten sich Künstler im Zeichnen von 
Bildhauerwerken (leblosen Modellen) vervoll-
kommnen und im dritten Raum sollten sie sich 
dem Zeichnen von lebendigen Modellen widmen. 
Das Modell sollte Anspruch auf tägliche Entloh-
nung haben. Aus diesen kurzen Beschreibungen 
können wir uns vorstellen, wie das Lehrsystem 
aussehen würde, das übrigens auch an den 
anderen europäischen Akademien üblich war. Zu 
dem weiteren Posten gehörten Kosten, die mit 
der Beleuchtung der Lehrzimmer in Verbindung 
standen, also Öl, Lampendochte und Kerzen. Da 
die Akademie nach dem vorgelegten Stunden-
plan vorwiegend in den Wintermonaten statt-

fi nden sollte, entfi el ein Fünftel der Kosten auf 
Holz, das für die Beheizung der Lehrräume 
erforderlich war. Die Herbst- und Wintermonate, 
die für das Funktionieren der Akademie vorge-
sehen waren, wurden höchstwahrscheinlich 
unter Berücksichtigung des Plans der künst-
lerischen Arbeiten gewählt, die man im Laufe 
der Wintermonate nicht realisieren konnte. 
(Kalte Monate bieten sicherlich keine idealen 
Bedingungen beispielsweise für das Malen von 
Fresken in Kirchen).  |  Es ist der Beachtung 
wert, dass Etgens die zur Anschaffung von 
grafi schen Vorlagen, Statuenvorlagen oder 
Abgüssen erforderlichen Ausgaben in seine Be-
rechnungen nicht einbezogen hat, nach denen 
die Künstler zeichnen lernen sollten. Für die 
Sicherstellung der alljährlich für den Betrieb der 
Akademie erforderlichen Finanzmittel, also 
knapp 260 Gulden, rechnete Etgens damit, dass 
diese grundlegenden Aufwendungen aus den 
Zinsen des Grundkapitals von 5000 Gulden 
gedeckt würden. Die gesammelte Summe sollte 
beim königlichen Amt niedergelegt werden, 
damit niemand die Sicherung des ständigen und 
problemlosen Betriebes der Kunstschule anz-
weifeln kann. Die jährlich zugeschriebenen 
Netto-Zinsen, bei der von Etgens errechneten 

Verzinsung von 6 %, würden sich auf 300 
Gulden belaufen, was die vorgesehenen Kosten 
voll decken würde. Ein viel größeres Problem lag 
aber wo anders. Wo kann man so eine hohe 
Summe für das Grundkapital hernehmen? Die 
vorgeschlagene Lösung lag in erster Linie in 
einer Kombination einmaliger und regelmäßiger 
Zahlungen. Den Kreis ihrer Zahler hat Etgens 
lediglich durch Einschätzung der unteren Grenze 
festgelegt, denn er hatte keine genauen 
Angaben über die Zahl der Künstler in Mähren.  |  
Etgens hat vorgeschlagen, das Territorium von 
Mähren in zwei Gebiete aufzuteilen, mit Brünn 
und Olmütz als den wichtigsten Städten, wie 
das schon früher im Entwurf der Bildhauer 
vorgeschlagen wurde. Nach Etgens´ Schätzung 
sollten auf jedem Gebiet mindestens 60 Maler 
und Bildhauer tätig sein. An dieser Stelle ist 
anzuführen, dass abgesehen davon, dass 
Etgens über die Aufteilung von Mähren und 
seiner künstlerischen Basis in zwei Teile spricht, 
Angaben und Berechnungen lediglich für den 
Teil mit Brünn als Zentrum vorliegen. Diese 
Angaben und Berechnungen sind allerdings 
analogisch auch für den Teil mit Olmütz als 
Zentrum anwendbar. Diese Tatsache wird an 
einigen Stellen durch Hinweise nur auf Brünner 

Künstler (gemeint sind damit Künstler des 
gesamten südlichen Gebietes) bestätigt. Die 
Berechnungen rechnen ebenfalls nur mit sechzig 
Malern und Bildhauern. Die so entstandene 
unhomogene sechzigköpfi ge Gruppe würde sich 
weiter in zwei Qualitätsklassen aufteilen, je 
nach den Fähigkeiten der jeweiligen Künstler. 
Aus dieser Aufteilung hätte sich dann die 
unterschiedliche Höhe der Beiträge ergeben. In 
die erste Klasse würde man 40 „bessere 
Künstler“ aufnehmen, von denen jeder 30 
Gulden beitragen würde. Der gemeinsame 
Beitrag dieser Kunstelite würde sich nach dem 
Projekt auf überraschende 1240 Gulden be-
laufen. Den Unterschied in den Berechnungen 
kann man am ehesten damit erklären, dass 
Etgens selbst, bzw. sein Beitrag in diese Gruppe 
erst nachträglich eingerechnet wurde. Von den 
übriggebliebenen 20 Künstlern, die der zweiten 
Klasse zugeordnet wurden, würde jeder 15 
Gulden zahlen, das heisst insgesamt 300 
Gulden.  |  Der Gesamtbetrag, den man von den 
sechzig Malern und Bildhauern beider Klassen 
kassiert hätte, hätte 1 540 Gulden betragen 
und sollte die Grundlage des gemeinsamen 
Kapitals bilden. Um die erforderliche Endsumme 
von 5 000 Gulden in kürzestmöglicher Zeit zu 
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erreichen, sollten Maler und Bildhauer jährlich 
noch einen weiteren Beitrag leisten. Die Höhe 
dieses Beitrags würde analogisch nicht nur 
ausgehend von der Zugehörigkeit zu der 
jeweiligen Klasse festgelegt, sondern es würde 
noch ein weiteres Kriterium herangezogen, 
nämlich das, wo der Künstler wohnte und tätig 
war.  |  Hier begegnet man wieder der früher 
durchgesetzten Unterscheidung zwischen in- 
und ausländischen Künstlern. Das Projekt ging 
davon aus, dass die in Brünn ansässigen 
Künstler gegenüber anderen Künstlern höhere 
Einnahmen haben, und sich demnach an der 
Finanzierung der Akademie mit einem größeren 
Betrag beteiligen können. Der ersten Klasse der 
in Brünn ansässigen Künstler gehörten 10 
Künstler an. Die zweite Klasse hatte dieselbe 
Anzahl städtischer Maler und Bildhauer. Die 
übrigen 40 Künstler ohne Brünner Bürgerrecht 
wurden in zwei Klassen im 3:1 -Verhältnis 
aufgeteilt. Der jährliche Beitrag aller sechzig 
Maler und Bildhauer würde 130 Gulden in den 
Haushalt bringen.  |  Eine weitere Jahresabgabe 
sollte von den jeweiligen Leistungsgruppen 
gemeinsam gezahlt werden, wobei ihre Höhe 
wieder abgestuft wurde. Der kleinste Ertrag aus 
dieser Gebühr, mit dem Etgens jedes Jahr 

rechnete, war 70 Gulden.  |  Schliesslich sollte 
ein Teil der Unkosten von verschiedenen im 
Zusammenhang mit dem Studium an der 
Akademie stehenden Gebühren gedeckt werden. 
Ähnlich wie in der von Malern und Bildhauern 
früher vorgeschlagenen Ordnung hätten Lehr-
linge für ihre Aufnahme oder Lehre an die 
Bruderschaft gezahlt, sodass alle Studenten in 
unterschiedlicher Höhe am Betrieb der Akademie 
fi nanziell beteiligt wären. Diese Quelle sollte 
nach Angaben von Etgens jährlich mindestens 
30 Gulden bringen. Die Lehre selbst sollte 
kostenlos sein für Künstler, die ihre Lehre in 
einer der Werkstätten gemacht hätten, die sich 
im obenerwähnten Zuständigkeitsbereich der 
Akademie befunden hat. Diese Bestimmung war 
im Wesentlichen darauf ausgerichtet, den 
Vorteil für die Söhne der Maler und Bildhauer 
auf Kosten anderer Studenten aufrecht-
zuerhalten. Wer dieses festgelegte Kriterium 
nicht erfüllen würde, was verständlicherweise 
für Ausländer gelten würde, war verpfl ichtet, für 
das Studium 7 Kreuzer die Woche zu zahlen.  |  
Nach der Zusammenrechnung aller auf diese 
Weise eingenommenen Einkünfte einschließlich 
Zinsen, erwarb die Akademie eine Gesamtsumme 
von 322 Gulden und 24 Kreuzer. Von diesem 

jedes Jahr eingenommenen Betrag hätte man 
zwar alle Betriebskosten leicht decken können, 
aber der Restbetrag aus dieser gesammelten 
Summe wäre dann nur 65 Gulden. Wenn diese 
kleine Summe dem Kapital von 1540 Gulden 
beigefügt wurde, zu dem die Zinsen zuge-
schrieben würden, würde man eine zu lange 
Zeit brauchen, um den Endbetrag von 5 000 
Gulden zusammenzusparen und das ganze 
Akademieprojekt könnte inzwischen platzen. 
Etgens hat deswegen bestimmt, dass man zum 
Grundbetrag jedes Jahr mindestens 200 Gulden 
zulegen muss, um die erforderliche Summe 
innerhalb von akzeptablen 15-16 Jahren zu 
erreichen, damit man eine ständige Akademie in 
Brünn errichten kann, deren Betrieb aus den 
Zinsen des gesammelten Grundkapitals fi nan-
ziert werden könnte, wie schon erwähnt.  |  Falls 
allerdings von dem eingenommenen aus vielen 
Abgaben kompliziert zusammengesetzten Be-
trag die von Etgens vorgeschlagenen 200 
Gulden abgezogen werden, bleibt für den 
Betrieb der Akademie eine Summe von lediglich 
122 Gulden und 24 Kreuzer, also eine Summe, 
die um mehr als die Hälfte kleiner ist als die 
vorstehenden fi xen Kosten. Deswegen hat man 
im Projekt mit dem Vorschlag der zweiten 

„begrenzten und sparsameren Variante“ der 
Akademie gerechnet, die auch mit derart 
reduzierten Finanzmitteln existieren könnte, 
wobei es dann immer noch möglich wäre, für 
das Kapital in der Höhe von 5000 Gulden zu 
sparen. Die Ersparnisse sollten einerseits durch 
Anmietung von nur zwei Räumen erzielt werden 
(vom Preis her höchstwahrscheinlich weniger 
qualitätsvoll), womit auch die Beleuchtungs- 
und Heizungskosten reduziert werden könnten, 
andererseits durch Verkürzung des Akademie-
betriebes auf hundert Tage .  |  Aber auch derart 
konzipiertes Projekt, das darauf hinzielte, den 
Schutz der örtlichen Künstler vor „Pfuschern“ 
oder protegierten Künstlern auf Vertiefung und 
Erhöhung der Qualität durch Unterricht auf-
zubauen und welches die Möglichkeiten der 
Akademiefi nanzierung im Detail festgelegt hat, 
die die Existenz und Kontinuität der entworfenen 
Lehrinstitution sicherstellen sollte, ist leider 
nicht umgesetzt worden. Der Brünner Magistrat 
hat allerdings durch seine Interesselosigkeit die 
Bemühungen von Johann Georg Etgens, dem 
Vorsteher der Malerbruderschaft, begraben. 
Hinter der Untätigkeit oder vielmehr Gleich-
gültigkeit des Magistrats konnte sich auch die 
Tatsache verborgen haben, dass die Maler 
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selbstständig vorgegangen sind und die 
Bildhauer zu ihrer Initiative überhaupt nicht 
eingeladen haben. Die weniger kopfstarke 
Bildhauergruppe wollte jedoch nicht untätig 
bleiben und ist schon ein paar Jahre nach ihrem 
ersten Entwurf mit einer neuen Variante zur 
Lösung der Situation gekommen.  |  „DER 
DRITTE ENTWURF DER AKADEMIE VON 
JOHANNES SCHAUBERGER“  |  Ungefähr zu der 
Zeit, wo Johann Georg Etgens an seinem Projekt 
arbeitete, sind die Brünner Bildhauer erneut mit 
den Vertretern des Magistrats zusammen-
getroffen. Dieses Treffen wurde vor allem mit 
dem Appell des königlichen Amtes initiiert, das 
eine Antwort auf den bereits erwähnten 
kaiserlichen Vorschlag forderte. Bei der Ver-
sammlung wurde der teilweise in Vergessenheit 
geratene ursprüngliche Bildhauerentwurf vor-
gelesen. Im Laufe der vergangenen drei Jahre 
hat sich die Zusammensetzung der Bildhauer, 
die den Entwurf unterschrieben hatten, 
verändert, und nun sollte sich auch Johann 
Schauberger als neues Mitglied zum Entwurf 
äußern.  |  In seinen Anmerkungen, mit seinen 
Worten „im nicht maßgebenden Entwurf“, 
tauchten gleich einige sehr interessante Scharf-
blicke auf. Am Anfang muss man sich dessen 

bewusst werden, dass Schaubergers Entwurf 
erst Ende Januar 1739 vorgelegt wurde, also 
jüngeren Datums ist als der Entwurf von Etgens. 
Ausgehend von einigen gemeinsamen Elementen 
können wir berechtigt annehmen, dass der 
Bildhauer den Entwurf seines Malerkollegen 
kannte und ihn in seinem Gutachten berück-
sichtigte.  |  In der Einführung schlägt er vor, 
auch in Mähren eine Akademie zu errichten, 
wobei er sich auf die Existenz der Akademien im 
Ausland beruft, z. B. in Italien, oder in Wien, wo 
sich gemeinsam sowohl Maler als auch Bildhauer 
hätten ausbilden können. Im Unterschied zu 
dem vorherigen Bildhauerentwurf ist Schauber-
ger jedoch mit der Idee gekommen, gleich zwei 
Kunstakademien zu gründen, und zwar in Brünn 
und Olmütz, denn nach seiner Ansicht würden 
so die Betriebskosten besser aufgeteilt werden. 
Ähnlich wie im ursprünglichen Projekt der 
Bildhauer sollten jeder Akademie Künstler auf 
Grund regionaler Aufteilung der Markgrafschaft 
angehören.  |  Neu war bei Schauberger der 
etwas pathetisch ausgedrückte Gedanke, mit 
dem er sich unverhüllt den Ämtern anbiedert, 
nämlich, dass die Maler und Bildhauer der 
jeweiligen Akademie sich nur in königlichen 
Städten aufhalten würden, wo die anwesende 

kaiserliche Macht sowie die des Magistrats 
Maler- und Bildhauerstatuten zum „Wohl der 
Öffentlichkeit und Ruhm dieses Landes“ ein-
führen könnten. Mit dieser Einstellung geht er 
mit Entgens´ Vorstellung auseinander, denn 
dieser erwähnt in seinem Projekt keine 
Beziehungen zwischen der Akademie und den 
Künstlern und dem Magistrat und bevorzugt 
somit ihre Autonomie. Der Betrieb der 
Akademien sollte von Beiträgen, Eintrittsge-
bühren, Fachlehreabgaben und von erhöhten für 
externe Schüler angesetzten Gebühren fi nan-
ziert werden , also nicht ausschließlich von 
Malern und Bildhauern, die die Schule ebenfalls 
besuchen könnten. Der Abschluss der Studien-
zeit, deren Länge sich fl exibel den Fähigkeiten 
eines jeden Schülers anpassen würde, sollte 
durch die Vorführung erworbener Kenntnisse 
bedingt sein, also durch die Schaffung eines 
Werkes geforderter Qualität. Auf Grund dieser 
neuen Organisation und Kontrolle der Künstler 
hat Schauberger geglaubt, vielleicht allzu 
einfältig, dass die „hohen Stände“ (Adel und 
Kirche), die bislang der Aushaltung eigener 
Künstler Vorrang gegeben hatten, diese Praxis 
aufgeben und ähnlich wie ihre Gegenstücke in 
Österreich, beziehungsweise in Wien, anfangen 

würden, die Akademieabsolventen zu verpfl ich-
ten. Dieses sollte ein geeignetes Instrument 
nicht nur zur Beseitigung der traditionellen 
Feinde – „der Pfuscher“, sondern auch jener 
Künstler werden, die von der Malerei und Bild-
hauerei leben, ohne die entsprechende Aus-
bildung, bzw. eine offi zielle fachliche Bescheini-
gung ihrer fachmännischen Fähigkeiten zu 
haben. Die Angehörigen der beiden auf diese 
Weise abgegrenzten Gruppen müssten genauso 
wie die „ordentlichen Künstler“ die Akademie 
besuchen und so ein Attest über ihre fachlichen 
Fähigkeiten erwerben.  |  Abschliessend hat 
Schauberger in seinem Text versucht, sich mit 
den befreienden, sehr unpopulären und proble-
matischen Dekreten auseinanderzusetzen. Er 
bringt seine Überzeugung zum Ausdruck, dass 
jeder erfolgreiche Akademieabsolvent auf Grund 
des erworbenen „unbeschränkten Attestes“ 
keine vom Hof gewährte Freiheit oder ein 
Schutzdekret für seine Arbeit brauchen würde.  |  
Aus dem Inhalt dieses Entwurfes geht hervor, 
dass das vorgeschlagene System zweier 
Akademien die Existenz der ursprünglich vor-
gesehenen Bruderschaften ersetzen sollte. Der 
direkte Einfl uss der Künstler auf den Betrieb der 
Institution und ihre Aufsicht über sie würde 
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regeln, wer und nach wieviel Jahren er die 
„Attestation“ und somit die Einwilligung zur 
Ausübung der Tätigkeit erhalten würde. Im 
Grunde handelte sich hier um altneue Bemühun-
gen der Brünner Maler und Bildhauer, Einfl uss 
und Kontrolle über die Zahl der tätigen Künstler 
beizubehalten, aber diesmal schon im landes-
weiten Maßstab. Diese Bemühungen wurden 
bloss auf die institutionelle Ebene übertragen – 
die der Akademie, die eine Prestigestellung 
erwerben sollte, wie es auch in anderen Ländern 
der Fall war. Der Künstler, der sich als 
Akademieabsolvent nicht ausweisen konnte, 
sollte in den Augen des potenziellen Arbeit-
gebers oder potenzieller Kunden als Nicht-
fachmann gelten, womit seine Position 
schwächer wäre als die des „Akademikers“.  |  
Ähnlich wie im Fall des Projektes von Etgens hat 
das Bestreben der durch Schaubergers Text 
repräsentierten Bildhauer kein Ergebnis 
gebracht und bei den Beamten des Brünner 
Magistrats seine Endstation gefunden.  |  
„HAUSAKADEMIE DES ANDREAS SCHWEIGL“  |  
Der letzte, der im 18. Jahrhundert versucht hat, 
eine Akademie zu gründen, war der gebürtige 
Brünner Andreas Schweigl. Einleitend kann 
nicht unerwähnt bleiben, dass es schon sein 

Vater war, ebenfalls ein Bildhauer, der sich um 
die Entstehung einer Akademie in Brünn 
bemühte, denn seinen Namen fi ndet man unter 
den vier Unterschriften unter dem ersten 
erfolglosen Entwurf einer Akademie, mit dem 
auf das kaiserliche Projekt reagiert wurde. Dem 
Gedanken einer Akademie konnte er auch bei 
Kontakten mit Johann Georg Etgens begegnen, 
der als sein Zeichnungslehrer bezeichnet wird. 
Andreas Schweigl hat sich nach dem Tode 
seines Vaters im Jahre 1761, damals 26 Jahre 
alt, der Leitung dessen Werkstatt angenommen. 
Die Ambitionen des jungen Bildhauers waren 
jedoch viel höher. Ein Jahr nach der Hochzeit mit 
Magdalena, der blutjungen sechzehnjährigen 
Tochter des Brünner Goldschmiedes, hat er im 
Jahre 1765 ein Haus in der Johannesstr. 
gekauft, wo er sich nicht nur eine geräumige 
Bildhauerwerkstatt, sondern auch eine „Kunst-
akademie“ errichtet hat. Die Bedeutung des 
Hauses sollte ein breiter Fries mit einem aus 
Holz geschnitzten Relief mit antiken archi-
tektonischen, allegorischen und symbolischen 
Motiven betonen, der die Straßenfassade in 
ihrer ganzen Länge schmückte. Im Unterschied 
zu allen vorherigen Versuchen der Maler und 
Bildhauer hat sich Schweigl entschlossen, das 

ganze Projekt auf eigene Faust und in eigener 
Regie umzusetzen. Schweigl selbst erhielt 
akademische Ausbildung beim Bildhauer Jacob 
Schletterer in Wien. Dort konnte er die Werke 
der damals größten Meister vertraulich kennen 
lernen. Er hat seine akademische Erfahrung sein 
ganzes Leben lang geschätzt und hielt die 
akademische Ausbildung für den einzigen 
richtigen Weg für künstlerische Ausbildung und 
Selbstvervollkommnung junger Künstler. Auch 
die Nutzung akademischer Fachterminologie 
französischen und italienischen Ursprungs 
beweist sein Interesse an dem Milieu der 
Akademie. Schweigl hat schliesslich seinen 
Glauben an akademische Ausbildung gerade 
durch Gründung der „Hausakademie zur 
größeren Aufnahme der Kunst für junge Maler, 
Bildhauer und Architekten“ zum Ausdruck 
gebracht. Wie bereits aus dem hier angeführten 
ersichtlich ist, verfügte Schweigl selbst über 
entsprechende Ausbildung und Fähigkeiten, 
eine solche Institution zu leiten und den jungen 
Künstlern den richtigen Unterricht zu geben.  |  
Seine Tätigkeit hat nicht nur rein den Bereich 
Kunst umfasst, er war darüber hinaus auch in 
weiteren zusammenhängenden Bereichen sehr 
aktiv. Er sammelte Archivmaterialien über 

bedeutende Künstler sowohl aus der Vergan-
genheit als auch aus seiner Ära, schrieb ein 
Lehrbuch über Zeichenkunst, aus seiner Feder 
stammt auch der erste Text über die mährische 
Kunstgeschichte, der je in Mähren entstanden 
ist.  |  Über den eigentlichen Betrieb der privaten 
Akademie von Schweigl, d. h. über die Art und 
Weise der Finanzierung und des Unterrichts, 
liegen leider keine näheren Berichte vor. Man 
kann mit Sicherheit nur sagen, dass die Tätigkeit 
der Akademie spätestens mit dem Tode ihres 
Gründers im Jahre 1812 zu Ende gegangen ist. 
Aus seinem letzten Willen geht hervor, dass das 
Haus, wo die Akademie ihren Sitz hatte, samt 
der inneren Einrichtung, über die wir aus dem 
angefertigten Verzeichnis ziemlich gut informiert 
sind, verkauft werden sollte. Schweigl hat in 
seinem Haus während seines Lebens eine große 
Menge Kunstgegenstände angesammelt, von 
denen ein Teil für den Unterricht bestimmt war. 
Neben der umfangreichen Sammlung von 
Bildern verschiedener Thematik und vers-
chiedenen Plastiken erschienen im Inventar 
auch eine große Anzahl von Stichen und eine 
Medailliensammlung. Beachtenswert ist auch 
der Inhalt der Bücherei, in der Bücher über 
Perspektive und Architektur oder klassische 
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Arbeiten über Zeichnung erscheinen, was den 
vom Schweigel auf meisterhafte Bewältigung 
der Zeichnung gelegten Akzent nur belegt.  |  
Das Leben der Akademie war jedoch mit dem 
Leben ihres Schöpfers zu eng verbunden, 
folglich hat sein Tod auch ihren Untergang 
bedeutet. Ein Vermächtnis ist in der mährischen 
Metropole teilweise jedoch auch nach ihrem 
Untergang geblieben. Nach ihrem Vorbild sind 
dann in der Stadt noch einige private Zeichen-
schulen unter der Leitung Brünner Künstler 
entstanden, die im Milieu der dilletantischen 
Mittelstände im ersten Drittel des 19. 
Jahrhunderts gewirkt haben.  |  SCHLUSSWORT  |  
Die Versuche der Brünner Bildhauer und Maler, 
eine Kunstakademie in der Stadt zu gründen, 
sind leider gescheitert. Trotz der ideellen 
Verlagerung von der Akademie als Instrument 
des Schutzes und der Verteidigung der 
Bruderschaft zur Akademie als Institution, die 
Künstler erzieht und ausbildet, sind ihre 
Bemühungen unerfüllt geblieben. Projekte, in 
denen vorgeschlagen wurde, wie so eine 
Akademie funktionieren könnte einschliesslich 
detaillierter Beschreibung der fi nanziellen 
Deckung, sind zum Nachteil aller nur auf dem 
Papier geblieben. So ist die Hausakademie des 

Andreas Schweigl die einzige funktionierende 
Kunstschule geblieben. Mit seinem Tod ist 
jedoch auch sie untergegangen. So musste 
Brünn auf eine ständige Kunstakademie beinahe 
weitere zweihundert Jahre warten.  |  Mgr. Filip 
Komárek  |  Verwendete Literatur: HÁLOVÁ-

JAHODOVÁ, Cecílie: Andreas Schweigl, Bildende Künste in 

Mähren, Umění XX. , 1972, S. 168-187; HÁLOVÁ-JAHODOVÁ, 

Cecílie: Sochařská rodina Schweiglů v Brně. In SPFFBU, řada 

F 12, Brno 1968, S. 59-78; KOMÁREK, Filip: Vznik a vývoj 

malířského bratrstva sv. Lukáše v Brně v 1. polovině 18. 

století. Diplomová práce 2007, Brno 2007; KROUPA, Jiří: 

Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost 

1770-1810, Brno 2006; KROUPA, Jiří: Úvod, Morava 1780-

1840. In: Dějiny českého výtvarného umění (III/1) 1780-

1890, Praha 2001.

(18) ZUR GESCHICHTE DER FAKULTÄT FÜR 
BILDENDE KÜNSTE DER TECHNISCHEN UNI-
VERSITÄT IN BRÜNN  |  Mit der Gründung der 
Tschechoslowakischen Republik kam es zu einer 
Umgestaltung der politischen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Struktur des Landes. Von der 
Verwaltung her war der Staat als Landesver-
fassung organisiert, mit den Ländern Böhmen, 
Mähren und Schlesien, Slowakei und (bis 1938) 
Karpatorussland. Das hat zweifellos Dezentra-

lisierung der Verwaltung bedeutet, die zusätzlich 
durch die Entscheidung von Thomas G. Masaryk, 
dem ersten Präsidenten der Republik, unter-
stützt wurde, in jedem dieser Länder den 
offi ziellen Sitz des Staatsoberhauptes zu 
errichten: Lány in Böhmen, Židlochovice in 
Mähren und Topolčianky in der Slowakei. Als 
Ausdruck dieser dezentralistischen Denkweise 
kann auch die Tatsache betrachtet werden, das 
man das zehnjährige Jubiläum der Staatsgrün-
dung in Brünn, der Hauptstadt von Mähren, mit 
einer einzigartigen Ausstellung zeitgenössischer 
Kultur gefeiert hat, auf der auch die Minder-
heiten, besonders die deutsche, mit ihren 
Sprachen und Kulturen vertreten waren. In der 
Periode bis zum zweiten Weltkrieg war jedoch 
der Gedanke an die Errichtung einer Kunst-
akademie in Mähren oder sogar in Brünn 
trotzdem nicht aktuell. Im Jahr 1924 hat man in 
Brünn, wo es eines der ältesten Kunstgewerbe-
museen gab, eine Kunstgewerbeschule gegrün-
det, eine Mittelschulbildungsstätte ohne Abitur, 
die nach 1939 der aus Bratislava kommende 
Direktor Josef Vydra nach dem Bauhaus-Vorbild 
geleitet hat, ähnlich wie vorher die Kunstschule 
in Pressburg (gegenwärtig wird sie auch 
Pressburger Bauhaus genannt – der Lehrbrief 

war die Aufnahmebedingung). Nach dem Krieg 
hat man sich erneut bemüht, eine Kunstakademie 
in Brünn zu errichten, aber die in den vierziger 
und fünfziger Jahren angestellten Versuche 
haben zu keinem Ergebnis geführt.  |  Die 
Absicht, eine mährische Kunstakademie zu 
gründen, wurde dann mit einer ungewöhnlichen 
Intensität nach 1989 wider ins Leben gerufen, 
auf jeden Fall auch als Reaktion auf die harte 
Zentralisierungspolitik des volksdemokratischen 
Regimes der fünfziger bis achtziger Jahre, die 
sowohl in der politischen Struktur als auch im 
Kulturleben und in der absoluten Abkapselung 
von der westlichen Welt und dessen kulturellen 
Entwicklung zum Ausdruck gekommen ist (unter 
anderem war es absolut unmöglich, an einer 
westlichen Kunstakademie zu studieren).  |  Aus 
diesem Grund haben diese Bemühungen eine 
wichtige Unterstützung nicht nur bei bildenden 
Künstlern und Kunsttheoretikern gefunden, 
sondern auch bei Vertretern anderer Kunst-
bereiche. Auch die Tatsache, dass das Institut 
für Kunstgeschichte der Brünner Universität 
unter der Leitung des parteilosen Prof. Albert 
Kutal gemeinsam mit Professor Václav Richter 
und Dozent Antonín Friedl, beide ebenfalls 
parteilos, ihre Unabhängigkeit bewahren 
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konnte, hat auch eine Rolle gespielt. Die Lehrer 
sowie die Schüler haben sich in diesen Jahren 
aktiv am kulturellen Leben der Stadt beteiligt, z. 
B. die im Haus der Künste gehaltenen Vorträge 
über Stilrichtungen moderner Kunst des 20. 
Jahrhunderts wurden vom damaligen Kultur-
minister Kahuda scharf kritisiert und abgelehnt. 
Trotzdem wurden diese Vorträge auch in Olmütz 
und Ostrau wiederholt. Auch die vom Dichter 
und Übersetzer Adolf Kroupa in weiser Art 
organisierten Aktivitäten des Hauses der Künste 
haben ein unabhängiges Programm ermöglicht, 
welches in anderen Städten der Republik 
undenkbar gewesen wäre. Es war hier, wo 
Brünner Künstlergruppen eine Möglichkeit zur 
öffentlichen Präsentation vorfanden (bedeutend 
war die von Prof. Albert Kutal und Prof. Igor Zhoř 
angeregte Ausstellung „Konfrontation“). Lan-
desweite Ausstellungen junger Kunst, die Aus-
stellung der Gründer der tschechischen 
modernen Kunst, sowie einige Expositionen 
ausländischer Kunst (z. B. „Mexikanische Zeit-
genössische Kunst“) haben Tendenzen, Stile 
und Richtungen aufgezeigt, die anderswo in der 
Republik der Zensur zum Opfer gefallen wären. 
Man hat da nicht nur bildende Kunst präsentiert, 
auch Poesie und Literatur hatten im Programm 

ihren Anteil, wie z. B. das Werk des mit einem 
ideologischen Fluch verfolgten Dichters Fran-
tišek Halas. Auch andere Institutionen in Brünn 
haben sich damals ihre Unabhängigkeit er-
kämpft: die Universitätsbibliothek hat Dank 
ihrem Mitarbeiter Zouhar und dem Schüler von 
Bohuslav Martinů Jan Novák die Werke des im 
Ausland lebenden Komponisten Martinů 
aufgeführt, im Städtischem Museum wurde 
dank dessen Direktorin Cecilie Hálová-Jahodová 
auf der Ausstellung des Dichters Jiří Mahen eine 
beachtliche Zahl von Josef Šímas Bildern 
ausgestellt. Die beiden im Ausland lebenden 
Künstler standen damals unter Veröffentlichungs-
verbot.  |  Die Idee, eine Kunstakademie in 
Brünn zu gründen, hat beim damaligen Ober-
bürgermeister, dem Architekten Václav Mencl 
wie auch bei den Mitgliedern des Magistratsrates 
und bei weiteren Persönlichkeiten des öffen-
tlichen Lebens Verständnis gefunden. Die 
entscheidende Initiative ist von der erneuerten 
Vereinigung „Q“ gekommen (sie ist ursprünglich 
1968 durch den von Igor Zhoř initiierten 
Zusammenschluss Brünner Künstlergruppen als 
eine Art Schutzvereinigung nach der Besetzung 
des Landes durch die sog. „brüderlichen 
Armeen“ entstanden). Eine bedeutende Rolle 

hat zu der Zeit der damalige Dekan der Fakultät 
für Architektur der Technischen Universität 
Professor Architekt Ivan Ruller gespielt. An 
dieser Fakultät gab es das Institut für Zeichnen 
und Modellieren (tätig waren hier Vincenc 
Makovský und Miloš Axman). Prof. Ruller hat 
1990 als Leiter dieses Instituts den Bildhauer 
Vladimír Preclík, seinen langjährigen Freund und 
Partner vieler gemeinsamer Realisierungen aus 
Prag engagiert.  |  Im akademischen Jahr 1992-
1993 haben sich an der zum Institut bildender 
Künste benannten Anstalt der Fakultät für 
Architektur erste Studenten eingeschrieben. Am 
1. Januar 1993 wurde ausgehend von der 
Entscheidung des Prof. Emanuel Ondráček, des 
Rektors der TU Brünn, nach vorherigem Be-
schluss des Akademischen Senats der Universi-
tät und ausgehend von der Entscheidung der 
Akkreditierungskommission der Regierung der 
Tschechischen Republik die Fakultät für bildende 
Künste der Technischen Universität Brünn 
errichtet (FaVU VUT v Brně). Als ihr erster 
Dekan wurde Prof. Vladimír Preclík gewählt.  |  
Die Bemühungen, eine mährische Kunstaka-
demie zu gründen, wurden auch von den Über-
legungen begleitet, diese in das System der 
Brünner Hochschulen einzufügen. Eine selbst-

ständige Existenz einer derartigen Institution 
als Akademie für bildende Künste in Brünn ist in 
diesen Jahren unter Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen Lage des Landes praktisch 
nicht in Frage gekommen. Möglich war eine 
Eingliederung in eine der drei Brünner Hoch-
schulen: die Masaryk-Universität, die Janáček-
Akademie musischer Künste oder die Technische 
Universität. Der verwirklichte Anschluss der 
vorgesehenen Schule als Fakultät an die 
Technische Universität hat seine natürliche 
Vorstufe im Institut der bildenden Künste der 
Fakultät für Architektur, das später in eine 
selbständige Fakultät verwandelt wurde. Die 
Architektur war ja von ihren Anfängen bis zu 
den letzten Versuchen um einen einheitlichen 
Stil im Kubismus und Funktionalismus des 20. 
Jahrhuderts im Laufe ihrer ganzen geschicht-
lichen Entwicklung mit bildender Kunst aufs 
Engste verbunden. Beide Bereiche stehen sich 
auch heute weiterhin sehr nahe. Im Institut der 
Zeichnung für Bauwesen und später für 
Architektur und Hochbau an der Technischen 
Hochschule in Brünn wirkten seinerzeit be-
deutende bildende Künstler: Hanuš Schwaiger, 
Felix Jenewein, Josef Šíma, Jaroslav Král und 
Vincenc Makovský. Das war für die kulturelle 
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Atmosphäre der Stadt Brünn der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts besonders wichtig. In den 
zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts hat man 
in dieser Stadt besonders auf dem Gebiet der 
Architektur außerordentliche Ergebnisse erzielt. 
Als Höhepunkt nicht nur im Bereich Architektur 
galt die hier bereits erwähnte Ausstellung 
zeitgenössischer Kultur. Ihren Anteil am Aufstieg 
des kulturellen Niveaus der Stadt Brünn sowie 
dessen Bedeutung hatten die hier existierenden 
Hochschulen, die Masaryk-Universität, die Hoch-
schule für Veterinäre Medizin, die Hochschule 
für Land- und Forstwirtschaft und die Tsche-
chische und Deutsche Technische Hochschule. 
Eine besondere Bedeutung sogar im gesam-
teuropäischen Kontext hatte die Schule für 
Frauenberufe „Vesna“, obwohl sie keine Hoch-
schule war.  |  Mit der Gründung der neuen 
Fakultät war es nötig, ihre Aufgabe, Konzeption, 
Programm und die Vertretung einzelner Fächer 
der bildenden Kunst festzulegen, und zwar auch 
im Zusammenhang mit den ähnlich ausgerichte-
ten Schulen sowohl in Brünn und Mähren, als 
auch im landesweiten Massstab, sowie auch die 
Unterschiedlichkeiten abzugrenzen. Bereits die 
Eingangsdokumente berufen sich vor allem auf 
die Kunsttradition der Stadt Brünn zwischen 

den beiden Weltkriegen sowie auf die Bauhaus-
Tradition. Es wurde bereits erwähnt, was die 
Generation funktionalistischer Architekten, die 
Hochschulen, die in der Stadt lebenden und 
arbeitenden Künstler aller möglichen Kunst-
sparten, die Universitätsprofessoren wie z. B. 
der Kunsthistoriker Eugen Dostál, Schüler des 
bedeutenden Vertreters der sog. „Wiener 
Schule“ Max Dvořák, die Musikologen Vladimír 
Helfert und Jan Racek, der Altsprachenfi lologe 
Ferdinand Stiebitz, der Linguist Roman Jacobson 
und viele andere für die kulturellen Traditionen 
Brünns bedeutet haben. Eine bedeutende 
Stellung hatten diesbezüglich die Kunstvereine, 
ihre Mitglieder und Zeitschriften, die sie heraus-
gegeben, und Ausstelungen, die sie veranstaltet 
haben (zu ihnen gehören z. B. der Klub der 
bildenden Künstler Aleš, dessen Mitglieder u. ä. 
Eugen Dostál, Jaroslav Král und Josef Šíma 
waren, oder die Gruppe bildender Künstler mit 
Jaroslav Král, Eduard Milén, Josef Šíma, 
František Foltýn, Josef Kubíček, den Architekten 
Emil Králík und František Lydie Gahura als ihren 
Mitgliedern, später dann auch Antonín und 
Linka Procházka, Emil Filla und Architekt 
Bohuslav Fuchs). Dazu gehören auch Aktivitäten 
des Architekten František Kalivoda, seine Zeit-

schrift „Telehor“, dessen einzige Nummer dem 
Bauhaus-Künstler Lászlo Moholy-Nagy gewid-
met war. Architekt Mies van der Rohe, der 
spätere Rektor des Bauhauses in Berlin, hat 
1928 die weltberühmte Villa Tugendhat in 
Brünn entworfen und gebaut. Und wie bereits 
erwähnt, wird auch der Direktor der Kunst-
gewerbeschule Josef Vydra mit den Bauhaus-
Ideen in Verbindung gebracht.  |  Bestandteil der 
Tradition, an die die Brünner anknüpfen wollten, 
ist allerdings auch die Kultur der 50. und 60. 
Jahre, ein Zeitraum, in dem in Brünn eine 
verhältnismäßige Unabhängigkeit vom offi ziellen 
doktrinärem Dirigismus erhalten blieb.  |  Die 
Fakultät für bildende Künste hat die Akkredi-
tierung für das Programm Bildende Künste mit 
sechs Studienfächern erhalten: Bildhauerei, 
Malerei, Grafi k, Design visueller Kommunika-
tionen, Prozess-Konzept-Aktion und Videoart. 
Die Ateliers, die diesen Fächern zugeordnet 
wurden, wurden vorwiegend von Brünner 
Künstlern geleitet, mit Ausnahme von Prof. 
Vladimír Preclík, dem Dekan und Leiter des 
Ateliers Bildhauerei, und Radek Pilař, dem 
Leiter des Ateliers Videoart. Das erste Lehrer-
kollegium, für welches sich ausschließlich für 
das erste Jahr die Dozenten Miroslav Štolfa, 

Dalibor Chatrný und Jan Rajlich d. Ä. zur Verfü-
gung stellten, war überwiegend mit Preclíks 
Generationsgefährten besetzt, während Künst-
ler der mittleren und jungen Generation die 
Assistentenstellen besetzt haben. Diese Genera
tionszusammensetzung des Lehrkörpers be-
gann bald von den jüngeren Lehrern kritisiert zu 
werden. Neben den schon genannten Ateliers 
wurde der Lehrstuhl für Theorie und Kunst-
geschichte aus der Überzeugung heraus 
errichtet, dass ein zeitgenössischer Künstler 
sich auch in der Theorie und Geschichte der 
Kunst sowie in der Problematik verwandter 
Künste und Kultur im Allgemeinen orientieren 
muss. Zum Leiter des Lehrstuhls wurde zuerst 
Prof. Igor Zhoř ernannt. Der hat sich ja von 
Anfang an um die Einführung dieses Faches 
bemüht, da sie zu seiner Ausbildungskonzeption 
an dieser Schule gehört hat. Die Zusammen-
setzung der akkreditierten Fächer und Ateliers 
hat sich bald in der Form gefestigt, wie es dem 
heutigen Zustand entspricht. Im Laufe der Zeit 
wurden einige Ateliers im Rahmen der Akkre-
ditierung umbenannt. Im Verlauf des Schul-
betriebs wechselten auch die Leiter der Ateliers. 
Prof. Jiří Načeradský übernahm die Leitung des 
Ateliers fi gurative Malerei nach dem aus der 
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Emigration zurückgekehrten Radoslav Kutra, 
James Janíček übernahm die Leitung des Gra-
fi kateliers nach Ivan Kříž. Die Leitung des Ate-
liers Video-Multimedia-Performance übernahm 
1993 nach dem vorzeitigen Ableben von Radek 
Pilař Doz. Tomáš Ruller, das Atelier Konzeptuelle 
Tendenzen der slowakische Künstler Peter 
Rónai. Pavel Luffer leitete das Atelier grafi sches 
Design. Im akademischen Jahr 1994-1995 
wurde das Atelier Gewerbedesign errichtet, 
dessen Leitung Zdeněk Zdařil anvertraut wurde.  
|  Zum zweiten Dekan der Fakultät wurde Prof. 
Igor Zhoř gewählt. Dieser bedeutende Pädagoge 
war seit den fünfziger Jahren aktiv und 
anregend am künstlerischen Leben in Brünn 
beteiligt. Er hat eine Reihe von Veröffentlichun-
gen über bildende Kunst und Kunstausbildung 
verfasst und zu diesem Thema Ausstellungen 
vorbereitet (das Projekt des Zyklus didaktischer 
Ausstellungen unter dem Titel „Schule des 
Sehens“ hat er gemeinsam mit Petr Spielmann 
und Pavel Navrátil konzipiert. Die erste Ausstel-
lung dieser Reihe unter dem Titel „Beredsamkeit 
der Zeichnung“ wurde in Brünn, Ostrau und 
Liberec realisiert. Das ganze Projekt hat eine 
Staatsauszeichnung erhalten). Zhoř war Theo-
retiker der Künstlergruppe „Profi l 58“, Anreger 

und Mitorganisator der Ausstellung „Konfronta-
tion Brünner Künstlergruppen“ und wurde zum 
Initiator der Künstlervereinigung „Q“ im Herbst 
des Jahres 1968. Natürlich konnte er auch bei 
der Gründung der Fakultät für bildende Künste 
nicht fehlen. Es entsprach seiner Mentalität, 
dass er nach seiner Wahl zum Dekan 1997 bei 
dem Versuch, die Konzeption der Schule zu 
formulieren, dafür eine Umfrage erarbeitet hat, 
die er nicht nur an die Lehrer, sondern auch an 
etliche renommierte Künstler gerichtet hat, um 
Unterlagen für seine Formulierungen zu er-
halten. Die Antworten haben die berechtigte 
Existenz der Fakultät und ihre Unterbringung in 
Brünn bestätigt, wobei einer eher kleineren 
Schule mit verdoppelten spezifi schen, von 
bedeutenden Vertretern der Kunst geleiteten 
Ateliers Vorrang gegeben worden ist. Unter-
schiedliche Ansichten gab es bezüglich der 
Frage, ob sich die Schule mehr auf freie Kunst 
oder Design ausrichten soll. Die einen haben 
Ausschluss von Design gefordert, die anderen 
haben es bevorzugt. Igor Zhoř selbst hat eine 
humanistische Ausbildung der bildenden Künst-
ler gefordert und Zusammenarbeit mit der 
Masaryk-Universität vorgeschlagen. Eine Selb-
ständigkeit der Schule hat er unter den 

gegebenen Umständen als irreal gefunden. Zhoř 
ist es leider nicht gelungen, diese Konzeption 
umzusetzen, da sein plötzliches Ableben im 
Herbst 1997 seine Tätigkeit nicht nur an der 
Fakultät beendet hat.  |  Anfang 1998 wurde in 
die frei gewordene Position des Dekans Doz. 
Tomáš Ruller gewählt, ein ausgebildeter Bild-
hauer und international tätiger Performer. Seine 
persönliche Konzeption zur weiteren Entfaltung 
der Schule hat er in den nicht realisierten 
Vorstellungen von Igor Zhoř verankert.  |  
Entgegen den Ansichten von Prof. Preclík, der 
klassische Kunstfächer bevorzugte und Design 
als mehr oder weniger „nötiges Übel“ aus dem 
Verbund der Fakultät verbannen wollte, hat sich 
Igor Zhoř bemüht, den Forderungen der TU 
nachzukommen. Die Technische Universität sah 
im Gegenteil in diesen Fächern die Möglichkeit, 
mit den übrigen technischen Fakultäten zu-
sammenzuarbeiten, ebenso wie inhaltliche 
Zusammenhänge mit diesen Fakultäten. Daher 
hat Zhoř die Existenz des Designs an der 
Fakultät entsprechend der Akkreditierung 
propagiert. Er hat ebenfalls den Unterricht der 
Kunstheorien und -geschichte erweitert und 
eine Aufteilung der Diplomarbeiten in den 
theoretischen und praktischen Teil angeregt.  |  

Im Jahre 1998 wurde also, wie oben bereits 
erwähnt, nach dem plötzlichen Ableben von 
Prof. Zhoř als sein Nachfolger Doz. Tomáš Ruller 
zum Dekan gewählt. Dieser hat das Angebot an 
Spezialisierungen wesentlich auf die Weise 
erweitert, dass er bei der Erhaltung der 
Fächerzahl die Ateliers verdoppelt hat. Im 
Bereich Malerei und Bildhauerei arbeiteten 
dann nebeneinander Ateliers mit fi gurativer und 
nonfi gurativer Ausrichtung, zur Grafi k kam ein 
selbständiges Atelier für Zeichnung, zum Atelier 
Grafi sches Design dann das Atelier Papier und 
Buch (unter Zhoř existierte es schon als 
Kabinett), im Bereich gewerbliches Design gab 
es nun ein Atelier für Objektdesign und eins für 
Körperdesign, in das Fach Konzept wurden 
Ateliers für Umwelt und Intermedien ein-
gegliedert, im Fach Video-Multimedia-Perfor-
mance haben sich dessen einzelne Bestandteile 
als Ateliers selbständig gemacht. Außerdem 
wurden Kabinette gegründet (Farben und Licht, 
Modellieren, Grafi k, Fotografi e usw.), die als ihre 
Aufgabe den Unterricht für alle Studenten der 
Fakultät quer durch die Ateliers hatten. 
Organisatorisch waren die Ateliers ähnlich wie 
an den technischen Fakultäten der Universität in 
drei Anstalten zusammengefügt, in denen die 
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Bereiche klassische Kunst, Design und neue 
Medien einen Ausgleich fi nden sollten.  |  Zur 
Sicherstellung dieser signifi kanten Reform 
wurde eine Reihe von Lehrern geholt. Aus Brünn 
kam Liběna Rochová, aus Prag Doz. Ak. Bildh. 
Michal Gabriel, die Kostümbildnerin Mgr. Jana 
Preková, Ak. Mal. Lucie Svobodová, Ak. Mal. 
Margita Titlová Ylovsky, aus Ostrau dann Doz. 
Ak. Mal. Martin Maixner, Ak. Mal. Vladimír Merta, 
aus Olmütz Doz. Mgr. Vladimír Havlík, Doz. Ak. 
Mal. Ondřej Michálek und Prom. Päd. Václav 
Stratil, aus Hranice Doz. Ak. Bildh. Jan Ambrůz. 
Es kamen Künstler auch aus dem Ausland – 
Keiko Sei aus Japan und Barbara Benish aus 
den USA. Die Reform und ihre personelle 
Absicherung bedeuteten eine beachtliche 
Erhöhung des Prestiges der jungen Schule im 
inländischen und sogar internationalen Kontext, 
die sich so von der Gefahr des Regionalismus 
oder sogar Provinzialismus abschirmen konnte. 
Die praktische Erweiterung der Schule und ihres 
Angebotes hat allerdings auch die Forderung 
nach einer wesentlichen Erhöhung der fi nan-
ziellen Mittel mit sich gebracht. Die Reform 
verlief aber in einer Zeit landesweiter Kürzungen 
staatlicher Finanzzuschüsse. Eine Erhöhung des 
TU-Beitrages zur Absicherung dieses neuen 

Programms war aus der Sicht der TU-Leitung 
nicht realisierbar. Es entstanden Konfl ikte zwi-
schen der Universitätsleitung und der Fakultät. 
Beide Seiten haben damals sogar über 
Selbständigkeit oder Angliederung an eine der 
geeigneten Brünner Hochschulen nachgedacht. 
Im Sommer 1999 hat der Rektor der TU mit dem 
Dekan der Fakultät ein Abkommen abge-
schlossen, das allerdings zu keiner wesentlichen 
Verbesserung der gegenseitigen Beziehungen 
geführt hat. Ende 1999 hat ein Auswertungs-
verfahren stattgefunden. In einer Reihe der 
dazu angefertigten Gutachten wurde die Exis-
tenz der Fakultät im Rahmen der TU als sinnvoll 
erklärt, besonders aus der Sicht der möglichen 
Zusammenarbeit und des Prestiges sowie der 
internationalen Eingliederung, und zwar bei der 
vollen Beibehaltung ihrer fachbezogenen 
Selbständigkeit und vielleicht sogar ihrer 
Exklusivität.  |  Prof. Miloš Šejn sieht z. B. in 
„dem Status der Fakultät für bildende Künste 
als Bestandteil der Technischen Universität die 
Möglichkeit, mit den anderen Fakultäten der 
Universität zusammenzuarbeiten mit dem Ziel, 
solche Technologien zu entwickeln, wie dies an 
einer anderen Schule mit rein künstlerischer 
Ausrichtung kaum möglich wäre. Mit dieser 

Zukunftsorientierung hänge auch der For-
schungsplan der Fakultät zusammen, der an und 
für sich die Möglichkeit einer vollwertigen und 
eigenständigen Eingliederung der Fakultät unter 
die europäischen Kunstschulen bedeuten könne. 
Die Stellung der Schule in diesem Kontext 
könnte gerade dann einzigartig werden, wenn 
sie die scheinbaren Beschränkungen als eigene 
Vorteile nutzte.“ Ähnlich haben sich Doz. Sta-
nislav Zippe, PhDr. Ludvík Hlaváček und Prof. 
Pavel Büchler in ihren Beiträgen zur Auswertung 
geäussert. Die allgemeine Situation hierzulande 
war für die mögliche Existenz der Fakultät für 
bildende Künste als selbständige „Kunstakade-
mie“ äußerst ungünstig, da die beiden Hoch-
schulen, die Masaryk-Universität und die Janá-
ček-Akademie, zu der Zeit nicht bereit waren, 
die Fakultät aufzunehmen.  |  Im Jahre 2000 ist 
die Amtsperiode des Doz. Tomáš Ruller als 
Dekan der Fakultät für bildende Künste zu Ende 
gegangen. Als sein Nachfolger wurde Prof. Dr. 
phil. Jan Sedlák, CSc., zum Dekan gewählt, ein 
Kunsthistoriker mit Spezialisierung auf Archi-
tekturgeschichte. In diesem Bereich ist er als 
Autor bedeutender Veröffentlichungen bekannt, 
unter ihnen besonders der Monografi e über den 
Barocken Architekten Johannes B. Santini, wie 

auch einer Reihe von Veröffentlichungen über 
Brünn: Brünn des Jugendstils, Im Zeichen der 
Moderne, Berühmte Brünner Villen (gemeinsam 
mit anderen Autoren) und anderen. Nach 1998 
war er Professor für Architekturgeschichte an 
der Fakultät für Architektur der TU, seit 1992 
hält er Vorträge in diesem Fach auch an der 
Fakultät für bildende Künste (zuerst als Lehr-
beauftragter, später als ordentlicher Lehrer). 
Professor Sedlák ist eine nicht gerade leichte 
Aufgabe zugefallen, die innere Situation der 
Fakultät zu stabilisieren und die Beziehungen 
zur TU-Leitung zu normalisieren. In den Zeit-
raum seiner Amtsperiode fi el auch das zehn-
jährige Jubiläum des Bestehens der Fakultät. 
Dies wurde in der Öffentlichkeit mit einer 
Ausstellung im Brünner Haus der Künste 
erinnert, die danach in Prag vorgestellt wurde.  |  
Die Schule hat in der Ausstellung ausschließlich 
Arbeiten ihrer Studenten und Absolventen 
vorgestellt. Die Ausstellung wurde von einem 
umfangreichen Katalog begleitet, der die 
Geschichte der Fakultät, die jeweiligen Mit-
arbeiter und die einzelnen Ateliers vorgestellt 
hat, die in diesem Zeitraum vom organisatoris-
chen als auch schöpferischen die Hauptträger 
der Aktivitäten der Fakultät hergewesen sind.  |  
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Ende 2003 wurde nach Ablauf der Amtszeit von 
Prof. Jan Sedlák der Verfasser dieser Zeilen zum 
Dekan der Fakultät gewählt. Zur Kandidatur für 
diese Funktion wurde ich als „outsider“ (als 
Museumsmann, der seit 1969 bis 1997 in der 
BRD gelebt und gearbeitet hat, zuletzt 25 Jahre 
lang als Museumsdirektor in Bochum) von 
einigen Lehrern der Fakultät sowie von zahl-
reichen Freunden ermuntert und vorgeschlagen, 
die akademische Funktionen an Brünner 
Hochschulen bekleidet haben. Die einzigen 
pädagogischen Erfahrungen hatte ich aus 
meiner Tätigkeit als Kunstgeschichtelehrer an 
der Fachhochschule für Design in Dortmund und 
aus der Leitung eines museologischen Seminars 
für Studenten der Kunstgeschichte an der 
Bochumer Universität, beides als Lehrbeauft-
ragter. Hier hat man von mir erwartet, dass ich 
Kontakte zu ausländischen Institutionen er-
weitere und vertiefe, was teilweise gelungen ist: 
während meiner Amtszeit wurden Beziehungen 
zur Kunstschule in Münster und zur Johannes 
Gutenberg-Universität in Mainz angeknüpft. 
Außerdem haben zwei Ateliers wichtige Ausstel-
lungen in der Bundesrepublik Deutschland 
veranstaltet, das Atelier Performance des Prof. 
T. Ruller hat gemeinsam mit dem Atelier 

Fotografi e des Mainzer Prof. V. Špaček eine 
Ausstellung in Brünn und Mainz veranstaltet, 
das Atelier Papier und Buch hat mit einer 
Ausstellung unter der Leitung des Atelierleiters 
Prof. J. H. Kocman und unter Beteiligung der 
Studenten am Festival in Bergisch Gladbach 
teilgenommen. Es wurde die Zusammenarbeit 
mit der Vereinigung der europäischen Kunst-
hochschulen „ELIA“ vertieft. 2006 habe ich 
gemeinsam mit dem Prodekan für Studienan-
gelegenheiten Mgr. Richard Fajnor an der 
Jahreshauptversammlung der Vereinigung in 
Gent teilgenommen. Ausgehend von den hier 
geführten Gesprächen und nach unserem 
Ersuchen hat die „ELIA“ 2007 eine europäische 
Auswertung durchgeführt, die für die Schule und 
ihr internationales Prestige eine große Be-
deutung hat. Während meines Dekanats wurde 
im Schulgebäude in der Údolní Str. eine Kunst-
galerie errichtet, die auch für die Öffentlichkeit 
zugänglich ist. Sie wurde anlässlich der Erteilung 
des Ehrendoktortitels der Technischen Universi-
tät mit einer das Werk von Prof. h. c. Woody 
Vašulka vorstellenden Ausstellung eröffnet, 
eines bedeutenden tschechisch-amerikanischen 
Vertreters der Videoart. Während meines Deka-
nats wurden Kontakte zu der Fakultät für Musik 

der Janáček-Akademie verstärkt. Die Zusammen-
arbeit mit Brünner Kulturinstitutionen (Haus der 
Künste, Mährische Galerie, Museum der Stadt 
Brünn, Städtische Bühnen, verschiedene Privat-
galerien usw.) hat der Fakultät ermöglicht, sich 
vermehrt wirkungsvoll der Öffentlichkeit 
vorzustellen, und zwar in Form von Ausstel-
lungen, Veranstaltungen und Vorträgen. In 
verschiedenen Umfragen in öffentlichen Medien 
wurde die Fakultät einige Male als eine der 
beliebtesten und meistverlangten Kunsthoch-
schulen bezeichnet. Die Fakultät hat gemeinsam 
mit der Chemischen Fakultät und der Fakultät 
für Informationstechnologien (beide Fakultäten 
gehören der Teschnischen Universität an), mit 
dem Technischen Museum und der Mährischen 
Galerie ein Projekt eines Forschungszentrums 
zur Rettung und Schutz des Kulturerbes des 20. 
Jahrhunderts erarbeitet. In dem vom Ministerium 
für Schulwesen organisierten Wettbewerb hat 
das Projekt nur den 17. Rang belegt, einen 
Rang, der die Umsetzung leider nicht möglich 
macht. Allerdings hat dieses Projekt wenigstens 
die Möglichkeiten zur fachlichen Zusammenarbeit 
mit den technischen Fakultäten der TU ange-
deutet.  |  Ein wichtiges Ereignis war für die 
Fakultät die Akkreditierung des Studienprog-

ramms für das Doktorstudium im Bereich 
bildende Kunst mit dem Titel „Kunst im öffent-
lichem Raum und Kunstbetrieb“. Dieses Pro-
gramm wurde in Zusammenarbeit mit der 
Fakultät für Unternehmung der TU erarbeitet, 
die sich am Unterricht beteiligt.  |  Während 
meines Dekanats wurde zwecks eventueller 
Unterbringung der Schule in einem neuen Stan-
dort gemeinsam mit der Fakultät für Architektur 
ein architektonischer Wettbewerb für den 
Umbau der bestehenden TU-Gebäude an der 
Kreuzung der Straßen Údolní – Úvoz ausge-
schrieben. Der Wettbewerb mit internationaler 
Beteiligung hatte ein hohes Niveau. Die TU-
Leitung hat aber beschlossen, dieses Projekt 
nicht umzusetzen.  |  Nach dem Ablauf meiner 
Funktionszeit im Jahre 2007 wurde Doz. Ak. 
Bildh. Michal Gabriel, Leiter des Ateliers für 
fi gurale Bildhauerei, zum Dekan gewählt. Der 
Schwerpunkt seines Programms liegt in der 
Vertiefung der Kontakte zur Öffentlichkeit. Zu 
diesem Zweck organisiert man z. B. Lehrgänge 
in den an der Schule vertretenen Fächern, 
öffentliche Ausstellungen und Vorträge. An der 
Fakultät entsteht ein 3D-Studio, das die Mög-
lichkeiten der bildhauerischen Arbeit wesentlich 
erweitert und erleichtert. Es soll auch außer-
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schulischen Interessenten dienen. Die Zusam-
menarbeit mit der Musikfakultät der Janáček-
Akademie mündete in einem Projekt gemein-
samer Fachausbildung und enger fachlicher 
Zusammenarbeit.  |  Die TU-Leitung hat einen 
weiteren architektonischen Wettbewerb 
ausgeschrieben, diesmal für den Neubau der 
Fakultät am sog. „Akademischen Platz“ in der 
Nachbarschaft anderer Fakultäten und Hoch-
schulen. Die Fakultät für bildende Künste hat 
erneut Unterlagen für den Wettbewerb 
erarbeitet. Sie bemüht sich, ihre fi nanzielle Lage 
zu verbessern (im Vergleich zu der Prager 
Kunstakademie, der Hochschule für Kunst-
gewerbe, der Prager Musikakademie und der 
Janáček-Akademie der musischen Künste ist 
unsere Fakultät verhältnismäßig unterfi nanziert), 
nicht nur durch die Veränderung des Finan-
zierungssystems seitens des Ministeriums, 
sondern auch durch die Suche nach anderen 
Finanzquellen sowohl im Inland als auch im 
Ausland. Die Existenz der Fakultät im Rahmen 
der Technischen Universität und ihr spezifi sches 
Programm, welches von den klassischen Dis-
ziplinen der bildenden Kunst an über das 
künstlerische Design bis hin zu den neuen 
Medien und dem theoretischen Hinterland alle 

Bereiche zeitgenössischer bildender Kunst 
umfasst, sind Aspekte, die aus der fachlichen 
Sicht Voraussetzungen schaffen, dass die Aus-
bildung der bildenden Künstler unter den 
Aspekten der europäischen sowie weltweiten 
Tendenzen bestehen kann.  |  Petr Spielmann 
(unter Nutzung des Textes von Jan Sedlák „Zum 
Jubiläum der Fakultät für bildende Künste der 
Technischen Universität Brünn“ im Katalog FaVU 
1993-2003)

(8) QUELQUES MOTS D’INTRODUCTION  |  
La Faculté des Arts plastiques commença 
ses activités en tant que faculté en titre le 
1er janvier 1993, les premiers étudiants 
étant admis dès le 1er septembre 1992 
à l’Institut des arts plastiques de la Faculté 
d’architecture. Dès le début, les fondateurs 
de la Faculté des Arts plastiques (FaVU) 
poursuivirent l’installation des domaines les 
plus larges embrassant trois sphères de base: 
sculpture, peinture et graphique, y compris le 
domaine de design: industriel, graphique et de 
corps, papier et livre et enfi n le domaine des 
nouveaux médias. Design et nouveaux médias 
servent de lien signifi catif avec l’Université 
technique.  |  Durant des années, une équipe 
d’enseignants se formait et aujourd’hui il y a des 
représentants d’artistes tchèques venant 
non seulement de Brno, Prague et Bratislava 
mais aussi des autres lieux en Bohême, en 
Moravie et en Slovaquie. Les étudiants qui 
s’intéressent à l’art veulent étudier à la FaVU 
aussi pour cette raison. En supplément, il 
y a plusieurs ateliers qui n’existent pas dans 
d’autres écoles d’art plastique de la république: 
papier et livre, performance et design de corps.  
|  Les débuts de l’activité de la faculté étaient 

accompagnés de maints problèmes. D’un côté 
il y avait une puissance créatrice incontestée 
des enseignants, de l’autre côté il y avait leur 
inexpérience dans le domaine de la gestion 
de ce type d’une institution. En simplifi ant on 
peut constater avec satisfaction que la jeune 
faculté réchappa de ses «maladies infantiles» 
et elle se transforma en école originale connue 
et respectée dans le pays et à l’étranger. Les 
résultats de l’évaluation indépendante interna-
tionale des écoles de beaux-arts le justifi ent. 
Les meilleurs promus gardent déjà leur place au 
contexte de l’art tchèque contemporain, leurs 
œuvres enrichissent des collections d’État et 
des collections privées, nombreux sont ceux qui 
remportèrent des prix remarquables.  |  Au nom 
de l’Université technique dont la Faculté des 
Arts plastique fait partie intégrante, je souhaite 
aux enseignants, aux employés du bureau, 
aux étudiants et au corps académique entier 
beaucoup de succès en création sur scène 
artistique.  |  Karel Rais, recteur de l’Université 
technique de Brno

(9) FACULTÉ DES ARTS PLASTIQUES DE 
L’UNIVERSITÉ TECHNIQUE À BRNO, APRÈS 
15 ANS: LE DÉPART  |  La Faculté des Arts 

La Faculté des Arts plastiques 
de l’Université technique à Brno 

après 15 ans de son existence
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plastiques est jeune ce qui apporte des 
avantages ainsi que des inconvénients. Après 
15 ans d’existence de l’école, il est évident que 
dans la période des changements, la stabilité 
de longue date des Académies de Beaux-
arts – même durant l’époque du modernisme 
– cesse d’être l’avantage net. La jeunesse n’est 
pas chargée de tradition ce qui peut apparaître 
comme un avantage; mais au moment où la 
qualité vacille et où la tradition peut aider à la 
restaurer, la jeunesse se trouve dans une 
situation plus compliquée. Heureusement nous 
n’étions pas obligés d’affronter une situation 
pareille dans ces 15 ans.  |  La faculté se trouve 
après 15 ans d’existence enfi n au départ. 
Pendant l’année académique 2008-2009, les 
premiers thésards vont terminer leurs études 
à la faculté ce qui achèvera la création de 
programmes d’études supérieures en licence, 
maîtrise et doctorat. Tout cela grâce au travail 
fait aux temps de mes chers prédécesseurs.  
|  L’existence de la faculté ainsi que ses 
activités paraissent comme une évidence. Le 
développement prochain de cette école devrait 
franchir les frontières géographiques et devrait 
aussi passer les frontières de la formation des 
écoles de Beaux-arts. À la différence des autres 

écoles de Beaux-arts fondées en cadre des 
universités de sciences humaines, nous faisons 
partie intégrante de l’université technique. 
Nous pouvons alors profi ter de l’accès direct 
aux technologies contemporaines. L’art a tou-
jours utilisé les technologies comme moyen 
d’expression car son but est la connaissance 
intégrale, naturelle et suggestive, sans bornes. 
L’art a de la force puisqu’il sait faire des 
synthèses et transmet en abréviations. L’art 
naît d’une façon dont même les enseignants 
montrant le chemin ne sont capables de donner 
une description, ni ceux qui marchent déjà sur 
ces routes de l’art. L’art n’a pas de progrès 
ni d’échelle mesurable. L’art est, dans notre 
univers contemporain et compliqué, le chemin 
vers la compréhension, l’acceptation de notre 
monde et une possibilité de le vivre.  |  Michal 
Gabriel, doyen de la Faculté des Arts plastiques 
de l’Université technique

(10) PROLOGUE – CONFRÉRIE DES PEINTRES 
ET SCULPTEURS  |  Le 1er octobre 1700, des 
peintres et des sculpteurs de Brno signèrent 14 
articles de l’ordre interne de la nouvelle 
Confrérie de Saint Lucas. Le rôle et le caractère 
de cette association rappelaient la corporation 

artisanale. Son but principal était de protéger 
les artistes de la ville de la concurrence 
indésirable. Elle devait aussi secourir les artistes 
dans des situations diffi ciles y compris l’accom-
pagnement d’un confrère décédé à sa dernière 
demeure, surveiller l’engagement des nouveaux 
compagnons dans les ateliers des maîtres et le 
déroulement de leur apprentissage. La confrérie 
stipulait en même temps les critères de 
l’agrégation pour les nouveaux confrères. Les 
artistes cherchèrent à faire reconnaître leur 
ordre par les autorités de la ville de Brno une 
vingtaine d’années mais sans résultat. Des 
accrochages entre la fraction de peintres et 
disputes moins nombreuses de sculpteurs 
conduisirent à la décomposition de la confrérie. 
À partir de l’an 1719, les deux fractions 
essayèrent de faire valoir leurs associations et 
les ordres séparés. 15 ans après, les chemins 
des peintres et des sculpteurs s’accordèrent 
à l’idée de fonder une académie artistique – une 
défense contre la nouvelle politique de 
l’empereur. Cette politique voulait rentrer dans 
le système très serré des corporations y compris 
des confréries artistiques qui empêchaient le 
développement libre des métiers et services. Le 
projet libéral impérial (Project zu Verfassung 

eines Generalis in denen Königl. Böheimb. 
Landen, respectu deren Künstleren) menaça le 
protectionnisme remporté, surtout le contrôle 
du nombre des nouveaux membres.  |  Premier 
projet de fondation d’une Académie  |  À Brno, 
ce furent les sculpteurs qui formulèrent leurs 
avis sur le projet impérial de changement des 
corporations et confréries de ville. Au début de 
l’an 1735, ils émirent la suggestion de créer 
deux Confréries centrales dans les deux plus 
grandes villes de Moravie – Brno et Olomouc. 
Cette paire de «confréries du pays» aurait dû 
remplacer les autres associations dans les villes 
plus petites. Les villes avec leurs artistes 
auraient eu une appartenance territoriale 
d’après le modèle d’administration régionale de 
margraviat existant. Les artistes devaient choi-
sir une de ces confréries. Le critère d’agrégation 
aurait été le payement de la taxe à l’entrée et 
après le payement d’un fl orin par trimestre au 
compte commun. La somme obtenue aurait pu 
servir à fonder et organiser l’académie artistique 
dans laquelle des peintres, des sculpteurs, de 
même que des maîtres, des compagnons et des 
apprentis auraient pu perfectionner le dessin 
des poses et de l’architecture. Les autres 
artistes qui en avaient besoin pour leurs 
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professions auraient dû aussi apprendre 
à dessiner car selon les sculpteurs c’était juste 
cette industrie qui aurait pu aider à éliminer 
«le bousillage». Les artistes appelaient «le 
bousillage» en général tout ce qui était créé par 
«les artistes» hors des confréries et dont la 
mauvaise qualité menaçait la bonne réputation 
des membres des confréries. Les membres des 
confréries adressaient souvent au Conseil 
municipal leurs plaintes dans lesquelles ils 
présentaient le bousillage comme raison de 
leurs interventions contre ces «artistes» 
travaillant hors des confréries.  |  Ces activités 
des sculpteurs, on peut les considérer comme 
les premières aspirations à fonder une académie 
artistique. La source d’inspiration la plus proche 
était sans aucun doute à Vienne. L’Académie 
privée (Academia von der Mallerey-, Bildhawer, 
Fortifi cation-, Prospectiv- und Architectur- 
Kunst) sous le patronage de l’empereur était 
déjà fondée, grâce à l’effort du peintre Peter 
Strudel, en 1692. Après la mort du fondateur en 
1714 l’Académie fut fermée mais en 1725 elle 
fut réouverte. Il y a néanmoins une grande 
différence entre l’Académie viennoise et celle 
proposée en Moravie en ce qui concerne les 
motifs. Vu le destin de Strudel, on peut déduire 

son intérêt de réaliser un certain bénéfi ce dans 
ce projet privé. Par contre les artistes moraves 
voulaient fonder l’Académie surtout pour 
pouvoir contrôler le nombre de peintres et 
sculpteurs venant de l’étranger. Ce n’est que 
postérieurement qu’ils voulaient assurer un 
niveau artistique convenable.  |  Le rôle primaire 
de contrôle se manifeste aussi dans le fait que 
l’adhésion à l’Académie n’aurait pas dû être 
bénévole pour perfectionner l’artiste et son 
œuvre mais aurait dû être obligatoire pour les 
peintres et les sculpteurs. Si l’artiste n’avait pas 
fréquenté l’Académie envisagée au moins 
pendant trois ans il ne pouvait pas réaliser ses 
«travaux artistiques» dans le pays. Un dualisme 
certain des droits – une taxe pour les artistes 
nationaux et une autre pour ceux de l’étranger- 
souligne aussi l’effort de contrôler l’affl ux 
d’artistes de l’étranger. Les fi ls des peintres et 
des sculpteurs qui vivaient non seulement dans 
des villes royales mais aussi à la campagne 
étaient privilégiés. Ils devaient payer une taxe 
trimestrielle et ils pouvaient assister aux cours 
gratuitement. Les compagnons étrangers et les 
personnes de différents métiers devaient payer 
tous les mois une taxe de «maintien» à l’Aca-
démie. Les enseignants étaient choisis parmi les 

meilleurs peintres, sculpteurs et architectes du 
margraviat. Leur rémunération devait venir de 
toutes les sources fi nancières de la Confrérie.  |  
Les sculpteurs terminèrent leur «bonne et 
juste» proposition par une critique circonspecte 
des points du projet impérial et ils suggérèrent 
des changements. Ils essayèrent d’y introduire 
des règles de protection basées sur des ordres 
anciens et ils donnèrent des arguments pour les 
soutenir. Une liberté large et facilité gênait 
puisqu’elles causeraient l’arrivée de pires 
«artistes» et indigents qui s’imposeraient. Un 
travail de qualité des artistes braves et habiles 
n’aurait pas été bien payé ou ils n’auraient pas 
trouvé d’acheteur car tous les nobles et clercs 
généreux n’étaient pas des connaisseurs. De 
cette phrase découle que les artistes doutaient 
franchement du goût de leurs patrons et de leur 
capacité à reconnaître la bonne qualité d’une 
œuvre d’art. Un des arguments des sculpteurs 
fut aussi «la protection» de leur client potentiel 
d’un mauvais travail des «demi-savants» et 
«margoulins» qui n’avaient aucune restriction. 
De la même façon ils voulaient lutter contre ces 
artistes qui avaient divers décrets de dispense 
provenant de la cour. Ces titres, d’après les 
sculpteurs, favorisaient avec partialité les 

titulaires dont nombreux avaient des capacités 
plus que médiocres.  |  Les sculpteurs transmi-
rent leur projet congruent pour servir de dossier 
de base de la discussion et des négociations 
suivantes avec les autorités de la municipalité 
de Brno. Mais le chemin de ce projet vers les 
autorités compétentes s’arrêta là. Ce n’est que 
trois ans après que le préfet admonesta la 
municipalité et mit en mouvement le processus. 
En janvier 1738, des peintres envoyèrent 
néanmoins un autre projet à la municipalité 
mais nous n’en avons aucune mention. Le 
protocole du conseil ne parle que d’un projet 
obtenu des peintres qui voudraient fonder un 
lieu d’enseignement. Une seule allusion montre 
que cela aurait pu être le projet de l’Académie 
dont parle la lettre de préfet adressée 
postérieurement à la municipalité de Brno. Ce 
projet fut probablement repris l’année suivante 
par un des peintres de la ville Johann Georg 
Etgens qui l’envoya à la municipalité.  |  Deu-
xième projet de fondation d’une Académie de 
Johann Georg Etgens  |  Le deuxième projet est 
généralement lié avec peintre Johann Georg 
Etgens, habitant de Brno. Selon des sources 
confi rmées, la façon dont a été rédigé ce texte 
n’est pas claire. Est-ce Etgens lui même qui l’a 
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rédigé ou est-ce la Confrérie? L’auteur a pu 
baser le texte sur l’ancien projet des sculpteurs 
mais il a aussi pris en compte l’organisation de 
l’Académie de Vienne. Chez Etgens on ne peut 
pas non plus exclure l’inspiration du milieu de 
l’Accademia di San Luca à Rome où il a vécu un 
court temps. Seule la signature de Johann 
Etgens fi gure au-dessous du projet mais avec 
un supplément «supérieur» signifi ant, à l’épo-
que, son poste de chef de la Confrérie des 
peintres de Saint Lucas. On peut supposer que 
plusieurs membres de la Confrérie participèrent 
à la rédaction du texte et que le projet fût 
présenté par son représentant.  |  À la différence 
du projet précédent, les sculpteurs qui dans 
leurs avis sur le projet impérial ne parlaient de 
l’Académie qu’en marge et dont le but était de 
lutter contre des privilèges existants, le projet 
d’Etgens présente la solution complexe de 
l’organisation de l’institution d’art, y compris 
ses sources fi nancières. Sa proposition de 
fonder une académie est aussi survenue 
pendant une période mouvementé qui discutait 
l’existence des confréries et leurs intérêts à pro-
téger les artistes, mais il ne s’agissait plus d’un 
moyen d’instaurer un protectionnisme. L’Aca-
démie fut présentée comme institution, école où 

les artistes pourraient cultiver leur art, dé-
velopper leurs aptitudes et les approfondir.  |  Sa 
conception a des aspects sortant du texte 
ancien des sculpteurs mais elle est très 
innovatrice par ailleurs. Etgens propose, comme 
les sculpteurs, la fondation de l’Académie de 
sculpture et de peinture en Moravie, fondation 
d’une institution qui puisse aider à éliminer «le 
travail des margoulins et des activités non 
nécessaires et non utiles». D’après le texte, 
l’académie n’aurait pas dû, en aucun cas, 
suppléer la façon habituelle d’apprentissage 
des peintres ou des sculpteurs dans un atelier 
du maître mais elle devait être une super-
structure. Ils devraient se consacrer à «copier» 
le style non seulement des vieux maîtres 
célèbres, des artistes expérimentés, mais aussi 
des débutants qui ne venaient que de 
commencer à exercer la profession. Selon 
Etgens sans les laborieuses études à l’Académie 
d’art plastique (Studium Accademicum Pictorum) 
il n’y aurait jamais un Tizian, Raphael, Carracci 
ou «l’illustre et connu dans le monde entier» 
Petrus Paulus Rubens.  |  Peintres et sculpteurs 
devraient présenter leur acte de naissance et 
certifi cat d’origine. La présentation d’une 
«œuvre d’examen» qui devrait témoigner des 

capacités du candidat fut condition obligatoire 
d’agrégation. L’Académie devrait proposer des 
études non seulement aux artistes mais aussi 
aux spécialistes qui y auraient étudié le travail 
de qualité pour pouvoir le distinguer des œuvres 
des «margoulins».  |  À la différence de ses 
prédécesseurs, Etgens se rendait très bien 
compte des investissements indispensables 
pour pouvoir fonder une telle institution. Couvrir 
les sources de frais des artistes présenta un 
grand problème car dans le cadre des confréries 
certains cas où des artistes n’avaient pas une 
très bonne morale de paiement étaient connus. 
Côté fi nancier se présentait un obstacle 
qu’Etgens décida de franchir d’une façon très 
intéressante et non traditionnelle. C’est à dire 
élaborer deux variantes du fi nancement de 
l’Académie dont la deuxième puisse être 
désignée comme «variante économique».  |  Au 
début du projet il y a une idée surprenante, 
l’Académie aurait dû avoir lieu chaque année. 
Apparemment, le projet compta sur la période 
limitée de 110 jours (ou 100 jours de la variante 
économique), entre la fête du patron des 
peintres Saint Luc et la fête du Saint Joseph 
(c’est à dire entre le 18 octobre et le 19 mars). 
Pour être plus clair, Etgens explique la 

probabilité de réaliser le projet en détaillant les 
frais supposés, ainsi que la façon de les couvrir. 
Pour la première fois nous pouvons nous faire 
une idée de l’organisation de cette Académie, 
de ses frais. Imaginons d’abord «l’état idéal», la 
première variante non limitée. Les frais se 
montent à 257 fl orins et 36 gros. Pour le 
fonctionnement de l’Académie il fallait louer 
trois pièces de classe ce qui présentait presque 
la moitié de tous les frais. La première pièce fut 
consacrée à l’enseignement des rudiments du 
dessin et au dessin d’architecture, dans la 
deuxième classe, des artistes devraient 
perfectionner le dessin des sculptures (des 
modèles non vivant) et dans le troisième espace 
ils dessinaient d’après des modèles vivants. Le 
modèle aurait le droit à rémunération quoti-
dienne. D’après ces courtes descriptions nous 
pouvons nous faire une idée du système 
d’enseignement, qui fut d’ailleurs commun avec 
les autres académies européennes. Les frais 
suivants étaient liés à l’article de dépense 
concernant l’éclairage, c’est à dire de l’huile, des 
mèches de lampe et des bougies. Comme la 
majorité de l’emploi du temps proposé par 
l’Académie fut en hiver, un cinquième des frais 
revient au bois, pour chauffer les classes. 



221

L’automne et l’hiver furent choisis comme 
période d’enseignement sans doute à l’égard 
des travaux des artistes qui ne pouvaient pas 
être réalisés pendant des mois d’hiver. (Les 
mois froids n’inspiraient pas à la création de 
fresques dans une église.)  |  Il est digne 
d’attention qu’Etgens n’a pas compté les frais 
liés à l’achat des modèles graphiques, sculptures 
ou moulages d’après lesquels les artistes 
auraient dû apprendre à dessiner. Pour assurer 
le fonctionnement de l’Académie, Etgens 
comptait 260 fl orins par an, provenant des 
intérêts du capital de base de 5000 fl orins. La 
somme devrait être déposée aux autorités 
royales pour que personne ne puisse douter de 
la garantie du fonctionnement de l’école 
artistique. Avec des taux d’intérêt de 6 %, 
l’intérêt annuel serait selon des comptes 
d’Etgens 300 fl orins ce qui aurait dû largement 
couvrir les frais. Un autre problème, bien plus 
grave, se montra ailleurs. Où prendre le capital 
de base, de telle somme? La solution proposée 
voulait combiner des paiements en une seule 
fois avec des paiements réguliers. Etgens 
évalua les limites les plus basses pour fi xer le 
nombre de payeurs car il n’avait pas de chiffres 
précis des artistes en Moravie.  |  Etgens 

proposa de diviser le pays de Moravie en deux 
parties. Avec en tête la ville de Brno et la ville 
d’Olomouc, ce qui était aussi la proposition de 
l’ancien projet des sculpteurs. Selon l’évaluation 
d’Etgens, dans chacune d’elles il y aurait une 
soixantaine de peintres et de sculpteurs. Ici il 
faut ajouter qu’Etgens parle de la division de la 
Moravie et de ses bases artistiques en deux 
parties, ses données néanmoins ne touchant 
que la région de Brno. Il y a plusieurs mentions 
dans son projet qui ne parlent que des artistes 
de Brno (prenons cela pour les artistes du sud 
de la région). Des chiffres parlent aussi de 60 
peintres et sculpteurs. Le groupe de 60 mem-
bres devrait se diviser en deux classes de 
qualité selon des capacités des artistes. Chaque 
classe paierait une somme différente. Dans la 
première classe il y aurait 40 artistes de 
«meilleure qualité» dont chacun donnerait 30 
fl orins. Au total, cette élite artistique apporterait 
selon le projet 1240 fl orins; surprenants. La 
différence peut probablement être expliquée 
par le fait qu’Etgens compta sa contribution 
ultérieurement. Une vingtaine d’artistes restants 
en deuxième classe paieraient 15 fl orins chacun, 
ce qui ferait un total de 300 fl orins ensemble.  |  
La somme totale prélevée des peintres et 

sculpteurs des deux classes montait à 1540 
fl orins et aurait dû faire la base du capital 
commun. Pour atteindre la somme désirée de 
5000 fl orins le plus vite possible, les peintres et 
sculpteurs devaient payer encore une autre 
contribution annuelle. Le montant fut choisit 
non seulement selon l’appartenance à la classe 
mais aussi en fonction de la ville où l’artiste 
travaillait. Il s’agissait toujours de la distinction 
entre les artistes du pays et les artistes de 
l’étranger. Le projet supposait que les artistes 
travaillant à Brno eussent leur revenu plus élevé 
que les autres, et qu’ils pouvaient alors 
contribuer d’avantage au fi nancement de l’Aca-
démie. En première classe il y avait 10 artistes 
résidant à Brno. Le même nombre de peintres et 
sculpteurs fut en deuxième classe. Le reste, 40 
artistes sans citoyenneté brunienne, fut divisé 
dans les deux classes en proportion 3:1. La 
contribution annuelle des 60 peintres et 
sculpteurs apportait 130 fl orins.  |  Une autre 
contribution en une seule fois devait être payée 
par groupe et son montant était échelonné. Le 
revenu le plus bas sur lequel comptait Etgens 
fut de 70 fl orins. Enfi n, une partie des frais 
devait être couverte par divers droits d’études 
à l’Académie. Comme pour les confréries, les 

étudiants de l’Académie avaient à payer de 
façon analogue, eux aussi, les divers droits pro-
posés auparavant où disciples avaient à payer 
des droits d’admission et d’apprentissage. Cette 
source aurait dû apporter selon les calculs 
d’Etgens au moins 30 fl orins par an. L’enseig-
nement aurait dû être gratuit pour les artistes 
qui avaient obtenu leurs certifi cats d’appren-
tissage dans des ateliers de la région et qui 
entraient dans la compétence de l’Académie. Le 
principe de cette disposition cherchait à laisser 
en place des avantages pour les fi ls des peintres 
et des sculpteurs au détriment des autres. Celui 
qui ne remplissait pas ces conditions, surtout 
les étrangers, devait payer 7 gros supplé-
mentaires par semaine.  |  Chaque année, le 
revenu global, y compris les intérêts de 
l’Académie, serait 322 fl orins et 24 gros. Cette 
somme couvrirait la dépense mais le reste ne 
ferait que 65 fl orins. Cette petite somme allant 
s’additionner au capital de 1540 fl orins, y ajou-
tant de l’intérêt, aurait pris beaucoup de temps 
pour monter jusqu’à 5000 fl orins. Pendant ce 
temps là, le projet de l’Académie aurait couru le 
risque de s’écrouler. Etgens prescrivit alors la 
nécessité de gagner 200 fl orins par an pour 
pouvoir réunir la somme désirée dans un délai 
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raisonnable, c’est à dire dans 15 ou 16 ans et 
fonder l’Académie régulière à Brno, tandis que 
son fonctionnement serait fi nancé par les 
intérêts du capital de base.  |  Si nous décomp-
tons les 200 fl orins du montant reçu de tous les 
taux comme proposa Etgens, il ne nous reste 
pour le fonctionnement de l’Académie que 122 
fl orins et 24 gros, ce qui présente la moitié à 
peine du montant des coûts fi xes. Le projet 
s’appuyait ainsi sur la deuxième variante 
«économique» selon laquelle l’Académie puisse 
exister avec ces sources faibles tout en 
économisant le capital de 5 000 fl orins. Les 
économies auraient dû provenir du loyer des 
deux pièces ce qui aurait pu baisser aussi les 
frais d’éclairage et de chauffage de même par le 
fait que l’Académie n’aurait été en service que 
100 jours.  |  Ce projet qui aurait dû préserver 
les artistes du pays des «margoulins» et des 
artistes protégés, approfondir leur formation et 
relever la qualité de leur travail, cette idée de 
l’enseignement et du fi nancement détaillé qui 
cherchait à établir une duré de vie et une 
continuité de l’institution proposée ne put 
malheureusement pas être réalisée. L’indiffé-
rence de la municipalité de Brno enterra l’effort 
du supérieur de la confrérie des peintres Johann 

Georg Etgens. L’échec aurait pu être infl uencé 
aussi par le fait que les peintres n’avaient pas 
coopéré avec les sculpteurs qui quelques 
années après, néanmoins arrivèrent avec une 
nouvelle variante du projet.  |  Troisième projet 
de fondation d’une Académie de Johann Schau-
berger  |  A l’époque des travaux du projet de 
Johann Georg Etgens, des sculpteurs de Brno se 
rencontrèrent avec des représentants de la 
municipalité. Cette réunion fut provoquée par 
l’appel des autorités royales qui demandaient la 
réponse à la proposition impériale mentionnée. 
On y lisait la vieille proposition un peu oubliée 
des sculpteurs. Parmi les sculpteurs réunis il 
y avait aussi le nouveau membre Johann 
Schauberger qui put présenter ses idées.  |  Ses 
réfl exions touchaient «le projet non décideur» 
et apportaient quelques remarques très 
intéressantes. N’oublions pas que le projet de 
Schauberger date du janvier 1739, il pouvait 
alors connaître le projet d’Etgens. Vu quelques 
aspects communs, nous pouvons supposer que 
le sculpteur eut connaissance du projet de son 
collègue peintre et l’eut pris en considération.  |  
Il propose dans l’introduction de fonder une 
Académie en Moravie et il se rapporte à l’Aca-
démie à l’étranger, en Italie, et à l’Académie de 

Vienne par exemple, où les sculpteurs et les 
peintres peuvent étudier ensemble. Schauberger 
cependant apporte une idée différente, il 
propose de fonder deux académies – à Brno et 
à Olomouc ce qui selon lui favoriserait la 
disposition fi nancière. Les artistes auraient dû 
d’une manière semblable appartenir à l’Aca-
démie par département du margraviat. Schau-
berger arrive avec une nouvelle idée un peu 
pathétique qui fl atte bassement les autorités, il 
propose que les peintres et sculpteurs des 
Académies respectives ne demeurent que dans 
les villes royales où le pouvoir municipal ou 
impérial peut établir des ordres de peintres et 
sculpteurs «au profi t du public et à la gloire du 
pays». Cette idée diffère de la proposition 
d’Etgens qui ne mentionne aucun rapport entre 
les artistes, l’Académie et la municipalité et qui 
préfère l’autonomie. Le fonctionnement des 
académies devrait être fi nancé par contributions, 
droits d’entrée, droits d’apprentissage et droits 
payés par les élèves externes ce qui signifi e que 
non seulement sculpteurs et peintres mais aussi 
les autres désireux pourraient y étudier. La 
longueur des études étant en fonction des 
aptitudes des élèves, ils seraient obligés de 
prouver leurs connaissances et de présenter 

une œuvre de qualité exigée. Très niais, peut-
être, Schauberger croyait que cette organisation 
et ce contrôle des artistes forceraient des 
«nobles» (noblesse et clergé) qui jusqu’à pré-
sent préféraient leurs propres artistes à changer 
d’avis et à employer (comme leurs collègues 
à Vienne) des promus de l’Académie. L’Académie 
qui aurait dû devenir non seulement l’instrument 
d’élimination des «margoulins» – des ennemis 
de la tradition – mais aussi à l’occasion ceux qui 
travaillaient dans le domaine sans formation ou 
sans attestation de leurs aptitudes. Comme des 
«artistes titulaires», les membres des deux 
groupes auraient à suivre des études à l’Aca-
démie pour obtenir une attestation.  |  À la fi n de 
son texte Schauberger chercha à traiter les 
décrets de dispense bien impopulaires et 
controversés. Il était persuadé que chaque 
élève qui fi nissait ses études à l’Académie et 
obtenait «l’attestation absolue» n’aurait jamais 
besoin d’aucun décret de dispense ni de licence 
de la cour.  |  Le projet de deux académies 
suggère l’intérêt de suppléer les confréries 
envisagées. À l’Académie, l’autorité et la surveil-
lance des artistes auraient pu contrôler la 
distribution des «attestations» et donc des 
licences délivrées. Il s’agissait en principe d’une 
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vieille aspiration des peintres et sculpteurs de 
Brno à garder leur infl uence, cette fois-ci dans 
du pays entier. Cet effort devait se manifester 
dans une institution – l’Académie – qui aurait dû 
acquérir du renom comme il en existait dans les 
autres pays. L’artiste qui ne pouvait pas fi nir ses 
études à l’Académie, serait dans une position 
affaiblie et il n’aurait pas été accepté par ses 
patrons et clients respectifs de la même façon 
qu’un «académique».  |  L’effort des sculpteurs 
représentés par Schauberger trouva également 
sa fi n à la municipalité de la ville de Brno, tout 
comme le projet d’Etgens.  |  Hausakademie 
d’Andreas Schweigl  |  Né à Brno, Andreas 
Schweigl fut le dernier à tenter de fonder l’Aca-
démie au 18e siècle. Il faut mentionner que son 
père, lui aussi sculpteur, posa sa signature avec 
ses trois confrères sous le premier projet peu 
fructueux de l’Académie. Il est bien probable 
que l’idée de fonder une Académie germait 
pendant des rencontres avec son maître 
prétendu du dessein Johann Georg Etgens. 
Après la mort de son père en 1761, le jeune 
sculpteur alors âgé de 26 ans, Andreas 
Schweigl, prit la direction de son atelier mais ce 
n’était pas à la mesure de ses ambitions. En 
1765, un an après son mariage avec Magdalena, 

fi lle d’un batteur d’or de Brno qui avait 16 ans, 
il acheta une maison dans la rue Jánská où il 
installa non seulement un grand atelier de 
sculpture mais aussi une «académie artistique». 
Motifs antiques, architectoniques, symboliques 
et allégoriques, en large frise en bois sculpté le 
long de toute la façade accentuaient l’impor-
tance de la maison. Schweigl à la différence de 
ses prédécesseurs voulait réaliser le projet 
à ses propres frais et faire cavalier seul. 
Schweigl faisait ses études académiques 
à Vienne chez le sculpteur Jacob Schletterer. 
À Vienne, il pouvait admirer les œuvres de tous 
les maîtres contemporains. Toute sa vie, il 
apprécia ses expériences à l’académie et il 
considérait la formation académique comme la 
seule bonne voie d’éducation et perfection des 
jeunes artistes. Comme il s’intéressa à l’aca-
démie toute sa vie, il utilisait des termes 
techniques français et italiens. Schweigl exprima 
sa croyance dans l’instruction académique en 
fondant «l’académie de maison» (Hausakademie 
zur grösseren Aufnahme der Kunst für junge 
Maler, Bildhauer und Architekten). Schweigl 
était doué de qualités particulières pour gérer 
une telle institution et pour enseigner à des 
jeunes artistes.  |  Son travail ne se limitait pas 

à l’art pur, il exerça des activités aussi dans des 
domaines voisins. Il collectionnait des docu-
ments d’artistes passés et contemporains 
remarquables, il écrivit un manuel sur le dessin 
et il prit la plume aussi pour écrire le premier 
texte existant sur l’histoire de l’art en Moravie.  
|  Nous n’avons malheureusement aucune 
mention plus détaillée de l’organisation de 
l’enseignement et du fi nancement de son 
académie privée cependant nous savons que 
l’académie prit fi n au plus tard après la mort de 
son fondateur en 1812. A savoir, selon son 
testament la maison de l’académie devait être 
vendue y compris les meubles dont nous avons 
des informations précises grâce à ce testament. 
Schweigl rassembla durant sa vie beaucoup 
d’objet d’art dont une partie était consacrée 
à l’enseignement. A côté de la grande collection 
de tableaux de divers thèmes et de plastiques il 
y a beaucoup de gravures et une collection de 
médailles. Sa bibliothèque attire aussi l’atten-
tion, bibliothèque dans laquelle il y a des titres 
sur la perspective, l’architecture ou sur des 
travaux classiques de dessin ce qui prouve que 
Schweigl accentuait la maîtrise du dessin.  |  La 
vie de l’Académie étant liée trop étroitement 
avec la vie de son créateur, sa mort signifi a donc 

la fi n de l’institution. L’héritage spirituel 
demeure néanmoins dans la métropole. Son 
exemple infl uença des artistes de Brno qui 
dirigèrent quelques écoles privées de dessin en 
ville, dans la société dilettante des nobles au 
début du 19e siècle.  |  CONCLUSION  |  
Malheureusement, les essaies des sculpteurs et 
peintres de Brno de fonder une académie 
artistique en ville échouèrent. Leurs efforts, 
malgré la tendance à transformer leur intention 
de protection et défense des privilèges de la 
confrérie en intention de fonder une institution 
qui formerait, instruirait et cultiverait des 
artistes, resta inaccompli. Tous les projets qui 
proposaient le fonctionnement d’une académie 
y compris la description détaillée de son 
fi nancement ne restaient que sur le papier et la 
seule école artistique qui vit le jour fut 
l’académie de maison d’Andreas Schweigl qui 
disparut avec son fondateur. La ville de Brno dû 
attendre deux cents années avant d’avoir son 
académie stable.  |  Filip Komárek  |  Littérature: 
HÁLOVÁ-JAHODOVÁ, Cecílie: Andreas Schweigl, Bildende 

Künste in Mähren, Umění XX., 1972, p. 168-187; HÁLOVÁ-

JAHODOVÁ, Cecílie: Sochařská rodina Schweiglů v Brně 

(Schweigl – famille de sculpteurs à Brno). In: SPFFBU, rang 

F 12, Brno 1968, p. 59-78; KOMÁREK, Filip: Vznik a vývoj 
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malířského bratrstva sv. Lukáše v Brně v 1. polovině 18. 

století (Naissance et développement de la Confrérie de Saint 

Lucas à Brno). Diplomová práce (Travail de diplôme) 2007, 

Brno 2007; KROUPA, Jiří: Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství 

a moravská společnost 1770-1810 (Alchimie du bonheur. 

Rationalisme tardif et la société moravienne), Brno 2006; 

KROUPA, Jiří: Úvod. Morava 1780-1840. (Introduction. 

Moravie 1780-1840) In: Dějiny českého výtvarného umění 

(III/1) 1780-1890, Praha 2001. 

(18) SUR L’HISTOIRE DE LA FACULTÉ DES 
ARTS PLASTIQUES DE L’UNIVERSITÉ TECHNI-
QUE DE BRNO  |  La République tchèque étant 
fondée, le pays devait redéfi nir sa structure 
politique, économique et culturelle. L’admini-
stration de l’État suivait les pays, c’est à dire la 
Bohême, la Moravie et la Silésie, la Slovaquie et 
la Ruthénie. Cette administration signifi a sans 
doute une décentralisation qui fut appuyée par 
la décision du président Tomáš G. Masaryk de 
constituer dans chaque pays une résidence du 
chef de l’État. En Bohême: Lány, en Moravie: 
Židlochovice et en Slovaquie: Topolčianky. Cette 
idée de décentralisation aurait pu être 
infl uencée aussi par le fait que la fête du 
dixième anniversaire de la République fut 
accompagnée d’une exposition exceptionnelle 

de la culture contemporaine à Brno qui donnait 
lieu aux activités des minorités ethniques, 
surtout à la minorité allemande. Durant cette 
époque, jusqu’à la deuxième guerre mondiale, 
l’idée de fonder une académie de l’art plastique 
en Moravie, voire à Brno, n’était pas d’actualité. 
Le lycée des arts décoratifs fut néanmoins 
fondé en 1924, à Brno, dans le siège d’un des 
musées des Arts décoratifs les plus anciens. 
Venu de Bratislava, après l’an 1939, ce fut Josef 
Vydra qui dirigea ce centre d’apprentissage 
sans baccalauréat d’après le modèle de 
Bauhaus (aujourd’hui cette école, où la condi-
tion d’admission était le certifi cat d’aptitude 
professionnelle, est nommée «Bauhaus de 
Bratislava»). Après la guerre, les efforts de 
fonder une académie à Brno resurgirent mais ni 
la tentative des années quarante ni celle des 
années soixante ne furent fructueuses.  |  L’idée 
de fonder une académie des arts plastiques 
à Brno renaît intensément après 1989. Certes 
c’est une réaction à la dure politique de 
centralisation du régime démocratique popu-
laire, à partir des années cinquante jusqu’aux 
années quatre-vingt, qui régna dans la vie 
politique ainsi que dans la vie culturelle; mais 
cette politique totalitaire isolait absolument 

tout le pays du monde occidental et de sa 
culture (ce qui signifi e l’impossibilité totale 
d’étudier dans les académies de l’ouest). C’est 
la raison pour laquelle l’inspiration rencontra un 
immense soutien des plasticiens et des 
théoriciens d’art mais aussi des artistes des 
autres domaines. Le fait que l’Institut de l’art et 
de l’histoire de l’université de Brno gardait 
l’autonomie sous la direction du professeur 
sans-parti Albert Kutal, professeur sans-parti 
Václav Richtr et maître de conférence sans-parti 
Antonín Friel joua certainement un rôle 
remarquable, car ses enseignants et ses élèves 
prenaient part à la vie culturelle de la ville (le 
ministre de l’époque, Kahuda, protestait contre 
leurs conférences sur les courants du 20e siècle 
organisées à la Maison de l’art, à plusieurs 
reprises mais aussi à Olomouc et Ostrava). Les 
activités de la Maison de l’art sagement 
organisées par le poète Adolf Kroupa rendirent 
possible un programme autonome qu’on ne 
pouvait réaliser nulle part ailleurs. Beaucoup de 
groupes créateurs de Brno pouvaient y pré-
senter leurs œuvres (une des expositions 
considérables – Confrontation – fut provoquée 
par professeur Kutal et professeur Zhoř). Il 
y avait aussi des expositions nationales des 

jeunes, des expositions des fondateurs de l’art 
moderne tchèque et quelques expositions de 
l’étranger (art mexicain par exemple) qui furent 
censurées ailleurs en république. Ils présentaient 
non seulement l’art plastique mais aussi de la 
poésie et de la littérature, par exemple le poète 
maudit et persécuté František Halas. À Brno il 
y avait d’autres institutions qui savaient 
conquérir de l’indépendance. La bibliothèque 
universitaire grâce à sa directrice Cecilie Hálová-
Jahodová présentait l’œuvre de Bohuslav 
Martinů, le Musée municipal durant l’exposition 
de Jiří Mahen, grâce à son employé Zouhar et 
grâce à l’élève de Martinů Jan Novák présentait 
en 1957 une grande collection des tableaux de 
Josef Šíma.  |  L’intention de fonder l’académie 
de beaux-arts fut comprise par le maire de 
l’époque, architecte Václav Mencl, de même que 
par le conseil supérieur de la municipalité. 
L’initiative décisive fut lancée par l’association 
«Q» rétablie comme association de défense 
(cette association regroupait en 1968 des 
ensembles créatifs de Brno après l’occupation 
«des armées fraternelles» sous l’impulsion de 
monsieur Igor Zhoř). Dans cette situation le 
doyen de la faculté de l’architecture de Brno, 
professeur architecte Ivan Ruller, jouait un 
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grand rôle. À la faculté de l’architecture existait 
l’Institut du dessin et du modelage (Vincenc 
Makovský et Miloš Axman y enseignaient). En 
1990, professeur Ruller appela professeur 
Vladimír Preclík, son vieil ami de Prague et 
partenaire de réalisations de nombreuses de 
leurs œuvres, au poste du directeur de cet 
institut.  |  Dans l’année académique 1992-
1993, les premiers étudiants s’inscrivirent 
à l’Institut des Arts plastiques de la faculté de 
l’architecture. Le 1er janvier 1993, après la 
décision du sénat académique de l’Université 
technique et au terme de la décision du Comité 
d’accréditation du gouvernement de la Républi-
que tchèque, le recteur de l’Université technique 
de Brno, professeur Emanuel Ondráček décida 
de fonder la Faculté des Arts plastiques de 
l’Université technique à Brno. Le professeur 
Vladimír Preclík fut alors élu son premier doyen.  
|  L’intégration de cette académie dans le cadre 
des écoles supérieures de Brno accompagnait 
l’effort de fonder une académie des arts 
plastiques de Moravie. L’existence autonome de 
cette académie à Brno, durant cette époque, 
était hors de question en tenant compte de la 
situation économique du pays. Il était seulement 
possible de l’intégrer à l’Université Masaryk, au 

Conservatoire national de musique, de danse et 
d’art dramatique ou à l’Université technique. 
L’intégration de l’école de Beaux-arts à l’Uni-
versité technique était indiquée d’avance par la 
transformation de l’Institut des Arts plastiques 
de la faculté de l’architecture de l’Université 
technique en faculté autonome des Arts 
plastiques. L’architecture était d’ailleurs dans 
son évolution étroitement liée avec l’art 
plastique, dès le début et jusqu’au dernier essai 
de création d’un style unifi é comme le cubisme 
et le fonctionnalisme au 20e siècle, les deux 
domaines sont aujourd’hui encore très proche 
l’un de l’autre. D’illustres artistes plasticiens 
tels que: Hanuš Schwaiger, Felix Jeneweim, 
Josef Šíma, Jaroslav Král, Vincenc Makovský 
travaillaient à l’institut du dessin de l’option de 
construction et puis de l’architecture et de 
construction d’immeubles. Cela jouait un rôle 
extraordinairement important pour l’ambiance 
culturelle de Brno au milieu du 20e siècle. Dans 
les années vingt du 20e siècle à Brno, 
l’architecture atteignit des aboutissements 
exceptionnels. En 1928, on y organisa une 
exposition à l’occasion du dixième anniversaire 
de la fondation de la République tchèque qui 
était reçu comme exploit suprême non 

seulement au point de vue architectural mais 
aussi du point de vue culturel et artistique. Le 
niveau culturel de la ville de Brno formait, d’une 
façon remarquable, des écoles supérieures: 
l’Université Masaryk, l’Université vétérinaire, 
l’Université agricole, Polytechnique tchèque et 
allemande. Dans le contexte européen, un rôle 
remarquable était aussi joué par l’école pour les 
métiers de femmes nommée «Vesna».  |  La 
faculté étant fondée, il fallait former sa mission, 
sa conception, son programme et la structure 
des domaines plastiques en contexte avec les 
autres écoles artistiques à Brno et en Moravie, 
de même que dans le cadre de la république 
mais il fallait en même temps différencier la 
faculté d’une façon raisonnable des écoles 
existantes. Déjà les premiers dossiers se 
rapportent à la tradition de beaux-arts entre 
deux guerres à Brno et à la tradition de Bau-
haus. Nous avons mentionné l’importance de la 
génération des architectes fonctionnalistes, des 
écoles supérieures, des artistes demeurant 
à Brno, des professeurs des universités, par 
exemple le disciple du représentant de «l’école 
de Vienne» Max Dvořák, l’historien de l’art 
Eugen Dostál, Vladimír Helfert, Jan Racek – 
musicologues, le philologue classique Ferdinand 

Stiebitz, le linguiste Roman Jacobson et 
d’autres. Sociétés de beaux-arts, leurs membres, 
les revues qu’ils publiaient, les expositions 
qu’ils organisaient – tout cela contribuait 
à créer un contexte favorable (Club d’artistes 
plasticiens «Aleš» avec des membres comme 
Eugen Dostál, Jaroslav Král, Josef Šíma, groupe 
d’artistes comme Jaroslav Král, Eduard Milén, 
Josef Šíma, František Foltýn, Josef Kubíček, 
architecte Emil Králík, architecte František Lydie 
Gahura, plus tard Antonín et Linka Procházka, 
Emil Filla et Bohuslav Fuchs.). L’architecte 
František Kalivoda, sa revue Telehor dont 
l’unique numéro fut consacré à Lászlo Moholy-
Nagy témoigne des liaisons de Bauhaus. Dans le 
même ordre d’idées il y a aussi la villa Tugendhat 
à Brno, dessinée et réalisée en 1928 par 
l’architecte Mies van der Rohe qui fut plus tard 
un des architectes de Bauhaus. Il ne manquait 
pas d’intérêts pour que le directeur de l’École 
des arts et métiers Josef Vydra (à partir de 
1939) soit défenseur des principes de Bauhaus. 
La culture des années 50 et 60 avec son 
indépendance relative au régime offi ciel 
dogmatique et directif faisait suite à cette 
tradition avec laquelle les artistes bruniens 
voulaient renouer.  |  Igor Zhoř fut deuxième 
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doyen de la faculté. Cet homme notable, 
pédagogue qui à partir des années cinquante 
prit part à la vie de l’art plastique à Brno, fut 
auteur de nombreuses publications sur l’art 
plastique et sur l’éducation d’art et sur des 
expositions didactiques («École de l’art» – cycle 
d’expositions didactiques en coopération avec 
Petr Spielmann et Pavel Navrátil, la première 
exposition au nom «Eloquence du dessin», 
réalisée à Brno, Ostrava et Liberec remporta le 
prix d’Etat) il fut théoricien du groupe «Profi l 
58», il organisa avec ses collègues l’exposition 
«Confrontation des ensembles créateurs de 
Brno» et initia la fondation de l’association 
«Q» en automne de l’an 1968. Naturellement, il 
ne put pas manquer quand on préparait la 
fondation de la Faculté des Arts plastique. Après 
être élu doyen en 1997, il chercha à préciser la 
conception de l’école et pour pouvoir équilibrer 
la base de sa solution, en relation avec sa 
mentalité, il procéda à une enquête non 
seulement pour les pédagogues mais aussi pour 
une vingtaine d’artistes renommés.  |  Les 
réponses reconnurent la légitimité de l’existence 
de la faculté et de son site à Brno, les sondés 
préférant l’école plus petite avec des ateliers 
spécifi ques doubles et une personnalité d’art 

remarquable à la tête de chacun d’eux. Il y avait 
des avis différents en ce qui concerne 
l’orientation de l’école aux disciplines libres ou 
au design. Certains proposaient d’éliminer le 
design, d’autres lui donnaient la primauté. 
L’historien de l’art, Igor Zhoř accentuait la 
formation humaine des futures artistes et il 
proposait une coopération plus étroite avec 
l’Université Masaryk. Il tenait l’existence auto-
nome de l’école, dans cette époque, pour 
irréelle. Il n’arrivait pas à réaliser sa conception 
car sa mort interrompit brutalement toutes ses 
activités en automne 1997. Au début de l’année 
1998 c’est le maître de conférence Tomáš 
Ruller, sculpteur et performeur d’une activité 
internationale, qui fut élu doyen. Il ancra sa 
conception personnelle dans les idées d’Igor 
Zhoř.  |  La Faculté des Arts plastiques accrédita 
le programme Art plastique qui contient six 
options: sculpture, peinture, dessin et graphique, 
dessin des communications visuelles, processus 
–concept–action et art-vidéo. Les artistes 
dirigeant les ateliers respectifs provenaient en 
générale de Brno à l’exception du doyen et chef 
d’atelier de sculpture Vladimír Preclík et le chef 
de l’atelier art-vidéo Radek Pilař. Au premier 
corps pédagogique, des compagnons de géné-

ration de Preclík dirigeaient les ateliers et des 
artistes de la jeune génération travaillaient 
comme leurs assistants, les professeurs 
associés Miroslav Štolfa, Dalibor Chatrný et Jan 
Rajlich sr. n’y prirent part que pour la première 
année. Cette composition de génération du 
corps pédagogique aboutit bientôt à la critique 
des jeunes. Selon la conviction que les jeunes 
artistes devraient s’orienter dans la théorie et 
l’histoire de l’art de même que dans les 
problèmes des arts contigus et dans la culture 
en général, on fonda la chaire de la théorie et de 
l’histoire de l’art. Le chef de cette chaire fut Igor 
Zhoř, le développement de cette chaire faisait 
partie intégrante de la conception de la faculté. 
La structure des options accréditées et des 
ateliers trouva vite la forme qui correspond 
à l’état actuel. Dans le cadre de l’accréditation 
on changea le nom de quelques ateliers. 
Pendant ce temps il y avait de nouveaux chefs 
d’ateliers. Après l’ancien émigré Radoslav Kutra, 
le chef de la peinture fi gurative fut professeur 
Jiří Načeradský, le chef de l’atelier graphique 
après Ivan Kříž fut James Janíček. Le maître de 
conférences Tomáš Ruller dirigeait l’atelier 
multimédia-performance après la mort précoce 
de Radek Pilař en 1993, Peter Rónai de Slo-

vaquie dirigeait l’atelier des tendances 
conceptuelles. Pavel Luffer était chef de l’atelier 
du design graphique. L’atelier du design indus-
triel fut fondé pendant l’année académique 
1994-1995 et sa direction fut confi ée à Zdeněk 
Zdařil.  |  À la différence des avis du professeur 
Preclík qui préférait les domaines classiques et 
regardait le design comme «un mal nécessaire» 
et voulait détacher de la faculté des ateliers dits 
des nouveaux médias, Igor Zhoř voulait 
satisfaire l’Université technique qui considérait 
ces domaines comme une possibilité de 
coopération de ses facultés techniques 
associées dans le contenu de leurs études et il 
fi t valoir l’existence de ces domaines en cadre 
de la faculté en accord de l’accréditation. Zhoř 
élargit également l’enseignement de la théorie 
et de l’histoire de l’art et initia la division des 
travaux de diplôme en deux parties: pratique et 
théorique.  |  En 1998, après la mort inopinée du 
doyen, maître de conférence Tomáš Ruller fut 
élu doyen. En gardant le même nombre de 
domaine et en doublant le nombre d’atelier il 
rendit plus large l’offre des spécialisations. Le 
domaine de la peinture et de la sculpture forma 
deux ateliers fi guratifs et deux autres non 
fi guratifs, à côté de l’atelier graphique il y avait 
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un nouveau atelier autonome du dessin, un 
nouvel atelier Papier et livre (qui existait déjà 
sous Zhoř comme cabinet) compléta l’atelier du 
design graphique et le domaine du design 
industriel fut divisé en atelier du design 
industriel et atelier du design de corps. Dans le 
domaine des tendances conceptuelles il y avait 
les ateliers des intermédias et de l’envi-
ronnement, le domaine vidéo-multimédias-
performance forma trois ateliers isolés. À part 
cela on forma des cabinets (couleur et lumière, 
modelage, graphique, photographie etc.) qui 
devaient enseigner à tous les étudiants de la 
faculté sans considération de leur spécialisation. 
Selon le modèle de l’Université technique, on 
unifi a l’organisation des ateliers en trois 
instituts qui devaient équilibrer domaines 
classiques, design et nouveaux médias.  |  Pour 
assurer cette réforme expressive on fi t venir de 
nouveaux pédagogues de Prague: le sculpteur 
académique Michal Gabriel, le plasticien 
scénographique maître de conférence Jana 
Preková, le peintre académique Lucie Svobo-
dová, le peintre académique Margita Titlová-
Ylovsky, de la ville d’Ostrava le peintre aca-
démique Martin Mainer, le peintre académique 
Vladimír Merta, d’Olomouc le maître de con-

férence Vladimír Havlík, le maître de conférence, 
peintre académique Ondřej Michálek et licencié 
de lettres Václav Stratil, de Hranice le sculpteur 
académique Jan Ambrůz. Il y avait aussi des 
artistes de l’étranger: Keiko Sei, BA, du Japon et 
Barbara Benish des États Unis. Cette réforme et 
le renouvellement du personnel rehaussèrent le 
prestige de la jeune école aussi dans le contexte 
international et sauva la faculté du danger du 
régionalisme ou même du provincialisme. Pour 
pouvoir maintenir le programme élargi de la 
faculté il fallait considérablement augmenter les 
ressources fi nancières. La réforme se déroulait 
malheureusement à l’époque des restrictions de 
dotations d’État. La contribution fi nancière 
nécessaire, pour réaliser la réforme, de la part 
de l’Université technique était irréelle ce qui 
causait des divergences entre le management 
de l’Université technique et la direction de la 
Faculté des Arts plastiques. Les deux envi-
sageaient l’existence autonome de la faculté, le 
cas échéant un autre rapport avec les 
universités de Brno – Conservatoire national de 
musique, de danse et d’art dramatique ou 
l’Université Masaryk. Le 15 juin 1999 le recteur 
de l’Université technique et le doyen de la 
Faculté des Arts plastiques adoptèrent un 

accord mais l’amélioration réelle des rapports 
n’eut pas lieu. Le processus d’évaluation arriva 
à la fi n de l’année 1999. Beaucoup de jugements 
mirent en valeur l’existence de la faculté dans le 
cadre de l’Université technique essentiellement 
à l’égard de coopération, de prestige et l’incor-
poration dans le contexte international, bien 
que ses domaines restent autonomes et peut-
être exclusifs. Professeur Miloš Šejn par 
exemple considère la liaison de la Faculté des 
Arts plastiques avec l’Université technique 
«comme une possibilité de coopération des 
facultés de l’université développant des 
technologies qui seront à peine accessibles aux 
autres écoles de Beaux-arts. L’intention de 
recherche de la faculté est liée avec cette 
incorporation mais traite aussi des possibilités 
de l’incorporation indépendante de la faculté 
parmi des écoles de Beaux-arts d’Europe. La 
position de la faculté pourrait y être unique si la 
faculté savait profi ter de ses limitations 
apparentes en les métamorphosant en avan-
tages». Le maître de conférence Stanislav 
Zippe, PhDr. Ludvík Hlaváček et le professeur 
Pavel Büchler expriment un avis similaire dans 
leur compte-rendu. La situation de la République 
tchèque n’était pas du tout favorable à l’exis-

tence autonome d’une «académie» et le 
Conservatoire et l’Université Masaryk refusèrent 
d’abriter la Faculté des Arts plastiques.  |  La 
période du doyen maître de conférence Tomáš 
Ruller fi nit en 2000. Prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc., 
historien de l’art spécialisé en histoire de 
l’architecture fut élu comme son successeur. Il 
est connu comme auteur de publications 
remarquables, surtout de la monographie 
révélatrice de Jan Blažej Santini et de livres sur 
l’architecture de Brno: Brno de style moderne, 
En signe de Modernité, Fameuses villas de Brno 
(en collaboration d’autres auteurs) etc. À partir 
de l’an 1998 il fut professeur d’histoire de 
l’architecture à la Fa-culté d’architecture de 
l’Université technique, et de 1992 jusqu’à nos 
jours il donne aussi des conférences à la Faculté 
des arts plastiques. Au doyen Sedlák incomba le 
devoir diffi cile de stabiliser la situation intérieure 
de la faculté et de normaliser ses relations avec 
le management de l’Université technique. 
Pendant cette période remonte aussi le 10e 
anniversaire de l’existence de la faculté. L’école 
présenta une exposition à la Maison de l’art de 
la ville de Brno qui fut reprise à Prague. Il y avait 
uniquement des travaux des étudiants et 
anciens élèves. Le copieux catalogue donnait 
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l’image rétrospective de l’histoire de la faculté, 
des personnalités des enseignants et présentait 
les ateliers qui étaient organisateurs et, au sens 
créateur, véhicules de l’action de la faculté.  |  
Après professeur Jan Sedlák à la fi n de l’année 
2003 c’est l’auteur de ce texte qui fut élu doyen 
de la Faculté des Arts plastiques. Moi qui était 
«outsider» (conser-vateur de musée à partir de 
1969 jusqu’en 1997 en Allemagne fédérale, la 
dernière fois directeur du musée à Bochum) j’ai 
été appelé par quelques enseignants de la 
Faculté des Arts plastiques et par mes amis qui 
occupaient des fonctions académiques à l’Uni-
versité de Brno à présenter ma candidature 
comme doyen. J’ai enseigné plusieurs années 
à Fachhochschule de design à Dortmund et j’ai 
tenu le séminaire du musée pour l’Institut de 
l’histoire de l’art de l’Université de Bochum mais 
seulement comme intervenant extérieur. On 
espérait que j’aille élargir et approfondir les 
contacts avec les instituts de l’étranger. Nous 
y sommes arrivés partiellement en établissant 
des relations avec l’école de Beaux-arts 
à Münsteru et à l’Université Joh. Gutenberg 
à Mainz. Quand j’étais doyen, deux ateliers 
organisèrent des expositions remarquables en 
Allemagne, l’atelier de performance du pro-

fesseur Ruller avec l’atelier de photographie du 
professeur Špaček de l’Université à Mainz, 
après l’exposition dans la Maison de l’art de la 
ville de Brno ce fut à Mainz, atelier du Papier et 
du livre du maître de conférences J. H. Kocman 
au festival à Bergisch-Gladbach. La coopération 
avec l’Association européenne des écoles 
supérieures de Beaux-arts ELIA, dont nous 
sommes membres, fut approfondie. En 2006, 
mon vice-doyen des études Richard Fajnor et 
moi nous participâmes à la séance annuelle en 
Belgique à Gent. Le vice-doyen Fajnor est une 
des personnes de contact de l’organisation. 
ELIA, selon notre demande, en 2007 exécuta 
une évaluation européenne de notre faculté ce 
qui présente un avancement d’une importance 
primordiale pour le prestige européen de notre 
école. Quand j’étais doyen, dans le bâtiment de 
la faculté de la rue Údolní on fonda la galerie de 
l’école qui fut ouverte à l’occasion de l’attribution 
du grade de Docteur honoris de l’Université 
technique au professeur Woody Vašulka par une 
exposition de l’œuvre de ce fameux représentant 
améri-cano-tchèque de l’art-vidéo. On multiplia 
les contacts avec la faculté de musique du 
Conservatoire. De la coopération avec des insti-
tuions culturelles de Brno (Dům umění – Maison 

de l’art, Moravská galerie – Galerie Morave, Mu-
zeum města Brna – Musée de la ville de Brno, 
Městská divadla – Théâtres municipaux etc.) 
surgit des expositions, conférences et actions 
présentant la faculté de façon très effi cace. La 
faculté gagna de meilleures places dans les 
enquêtes des journaux et médias divers et elle 
fut désignée comme la plus préférée et la plus 
demandée des écoles de beaux-arts. La faculté 
lança le projet qui aurait dû traiter sauvetage et 
maintien scientifi que du patrimoine du 20e 
siècle en coopération de la Faculté de la chimie 
et la Faculté de techniques informatiques, avec 
le Musée technique et la Galerie Morave dans 
un centre de recherche. La faculté occupa la 
17ème place au concours du Ministère de 
l’éducation mais elle n’obtint pas l’autorisation 
de réaliser ce projet qui néanmoins indique bien 
l’orientation d’une coopération scientifi que 
entre les facultés de l’Université technique de 
Brno.  |  Un événement très important dans la 
vie de la faculté, fut l’accréditation du 
programme des études du troisième cycle en 
domaine des arts plastiques «Art en espace 
publique et le service artistique». Ce programme 
fut élaboré en coopération avec la Faculté 
d’entreprise qui participa à sa réalisation.  |  En 

tant que doyen, j’ai suivi le concours architecto-
nique de reconstruction des bâtiments de 
l’Université technique au carrefour des rues 
Údolní et Úvoz où on avait déménagé la faculté 
d’architecture et la nôtre. Le concours avec la 
participation des ateliers étrangers était de 
haut niveau mais les autorités de l’Université 
technique décidèrent de ne pas réaliser ce 
projet.  |  Après ma période de fonction en 2007, 
c’est le sculpteur académique Michal Gabriel, 
chef de l’atelier de sculpture fi gurative qui fut 
élu doyen. Au centre de son programme se 
trouve l’approfondissement des contacts avec le 
public pour lequel on organise des cours en 
options existantes à la faculté, des expositions 
publiques et des conférences. Récemment un 
studio 3D est mis en place. Il devrait non 
seulement favoriser l’élargissement des possi-
bilités créatrices de sculpture mais il peut aussi 
servir aux intéressés extérieurs à la faculté. La 
coopération avec la faculté de musique du 
Conservatoire aboutit au projet d’enseignement 
commun et une liaison scientifi que étroite.  |  La 
direction de l’Université technique publia un 
autre concours architectonique, cette fois-ci au 
projet d’un nouveau bâtiment à la place dite 
Académique pas loin de la Faculté des droits de 
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l’Université Masaryk. La faculté des Arts plasti-
que élabora le fondement pour ce projet. L’école 
cherche à résoudre la mauvaise situation 
fi nancière (le niveau du fi nancement de la Facul-
té des Arts plastiques est démesurément bas en 
comparaison du niveau de l’Académie de 
Prague, de l’École supérieure des arts décoratifs, 
du Conservatoire) non seulement par un chan-
gement du système de fi nancement du ministère 
de l’éducation mais elle cherche aussi des 
sources dans le contexte national et interna-
tional et surtout européen. L’existence de la 
faculté dans le cadre de l’Université technique 
et de son programme spécifi que qui couvre tous 
les domaines de la création plastique contem-
poraine à partir des disciplines classiques de 
l’art vers le design artistique à travers les 
nouveaux médias jusqu’à la base de la théorie 
– voilà les aspects qui créent des conditions 
aptes à la réussite de l’enseignement et de la 
formation des artistes dans les tendances 
européennes et universelles.  |  Petr Spielmann 
(Basé sur le texte de Jan Sedlák «K jubileu 
Fakulty výtvarných umění Vysokého učení tech-
nického v Brně» «Sur l’anniversaire de la Faculté 
des Arts plastiques de l’Université technique 
à Brno» dans le catalogue FaVU 1993-2003.)
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