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Váení pøátelé umìní,
spoleènost Praská energetika, a. s., pokraèovala ve výstavních aktivitách v prostorách øeditelství
spoleènosti i po dobu dalích dvou let, které uplynuly od vydání katalogu výstav za léta 19982000
nazvaného Vìdomí odpovìdnosti. Za tuto dobu probìhlo celkem 33 výstav, co ji pøedstavuje
reprezentativní prùøez tvorbou souèasných èeských umìlcù. Rovnì nabídka pouitých umìleckých
technik a materiálù je velmi iroká  od vech druhù malby, pøes sochy, fotografie po kámen, kov
a sklo.
Praská energetika, a. s., se chce poøádáním tìchto akcí navenek profilovat nejen pouze jako
subjekt, který spolehlivì za úplatu dodává elektøinu, ale i jako subjekt, který chce napomoci roziøování umìní.
Je mono konstatovat, e tomu tak skuteènì je a e si do výstavní sínì nalézají stále èastìji cestu
nejen znalci umìní, ale i iroká veøejnost  pøedevím koly a individuální zájemci.
Praská energetika, a. s., vychází vstøíc i Úøadu mìstské èásti Praha 10, kdy v rámci kadoroèní
akce Obèané Prahy 10 obèanùm Prahy 10, tzv. víkend Prahy 10, jsou výstavní prostory spoleènosti otevøeny i pøes víkend.
Praská energetika, a. s., chce s tìmito aktivitami pokraèovat i nadále a pøispívat tak ke zkulturnìní oblasti nejen Vrovic a Stranic, kde øeditelství spoleènosti sídlí, ale celého hlavního mìsta.

Ing. Drahomír Rutaoooooo
genrální øeditel Praské energetiky, a. s.
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PLASTIKY ZDEÒKA PEÁNKA V PAØÍI
Spoleènost Praská energetika, a. s., v roce 1996 ve spolupráci
s Národní galerií v Praze nechala na své náklady vyrobit repliky dvou
nejznámìjích dìl prvorepublikového umìlce Z. Peánka; a to jednak
model svìtelnì-kinetické plastiky pro výzdobu vchodu budovy Elektrických podnikù hlavního mìsta Prahy, jednak známou kinetickou plastiku
z Edisonovy transformaèní stanice v Jeruzalémské ulici, interaktivnì naprogramovanou z klávesnice (podrobnì je o umìlci a jeho hlavních dílech pojednáno v první publikaci Vìdomí odpovìdnosti, která byla na
náklady PRE vydána v roce 2000).
O obì díla projevila zájem jak èeská, tak i zahranièní muzea; dále je
uveden pøehled zapùjèení dìl pro výstavní úèely:
Model svìtelnì-kinetické plastiky pro výzdobu vchodu budovy Elektrických podnikù hlavního mìsta Prahy
 dílo bylo prezentováno na výstavì 100 + 1 umìleckých dìl 20. století, která probìhla pod patronací Èeského muzea výtvarných umìní
v Praze v Domì u Èerné Matky Boí ve dnech 13. 12. 2000  11. 2. 2001,
 dalí zápùjèka byla realizována pro výstavu Objekt-Metamorfózy
v èase konanou od 30. 5. 2001 do 30. 8. 2001 opìt pod patronací
Èeského muzea výtvarných umìní v Praze v Domì u Èerné Matky Boí,
 tøetí výstavou, na kterou bylo toto dílo zapùjèeno, byla výstava Objekt/objekt (Metamorfózy v èase) poøádané Moravskou galerií v Brnì
v Praákovì paláci v Brnì ve dnech 18. 1. 2002  30. 4. 2002.
Kinetická plastika z Edisonovy transformaèní stanice v Jeruzalémské ulici
interaktivnì naprogramovaná z klávesnice
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Pùvodní umístìní plastiky Zdeòka Peánka na Edisonovì
transformaèní stanici v Jeruzalémské ulici v Praze
(plastika zmizela v prùbìhu II. svìtové války)

Dobový snímek Peánkovy plastiky

Kopie Peánkova díla pøed budovou øeditelství PRE

6

V období záøí 2002 a leden 2003 probìhla v Paøíi pod patronací Nadace Electricité de France a starosty
hlavního mìsta Francie prestiní výstava pøedstavující v rámci èeských kulturních dnù souèasné èeské moderní
umìní. Pøed vánocemi roku 2001 navtívila v souvislosti s pøípravou této výstavy Èeskou republiku delegace
radnice mìsta Paøíe a zástupci významných francouzských muzeí s cílem vybrat pro tuto výstavu reprezentativní díla èeských umìlcù.
Delegace byla pøi návtìvì Národní galerie uchvácena dílem Z. Peánka a projevila enormní zájem o zapùjèení nìkterého z jeho dìl.
Na základì doporuèení Národní galerie byla poté zahájena jednání PRE se zástupci EdF, resp. organizátory výstavy  Association Electra a Association Paris-Musées  o zapùjèení dvou plastik, které jsou ve vlastnictví naí spoleènosti a které byly ústøedním bodem výe uvedené výstavy nazvané Lanterna Magika. Výstava
probìhla v budovì bývalé elektrárny EdF v Paøíi v období od listopadu 2002 do ledna 2003 a byla vìnována
zejména historii elektrické energie ve spojení s umìním.
EdF vydala k této kulturní události paøíského podzimu obsáhlý katalog vìnovaný vystaveným exponátùm, historickým kulturním vazbám Èeskoslovenska, resp. Èeské republiky a Francie. V tomto katalogu byla
plastika, která je umístìna pøed vchodem do budov øeditelství PRE, uvedena jako nejvýznamnìjí dílo.
Zájem o Peánkovo dílo ve svìtì jen potvrzuje správné rozhodnutí vedení spoleènosti z roku 1996 investovat do dìl tohoto umìlce.
Na závìr jen malou poznámku  o nadèasovosti Peánkových dìl svìdèí i to, e, aè bylo umìlcem vytvoøeno ve 20. a 30. letech minulého století, je stále povaováno za moderní umìní.
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Zdenìk Peánek: Plamen
Plastika byla a do II. svìtové války umístìna pøed hlavním vchodem
do budovy Elektrických podnikù. Dílo v prùbìhu II. svìtové války zmizelo.
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Titulní strana katalogu vydaného ve Francii u pøíleitosti výstavy
Lanterna Magika.

PLASTIKY ZDEÒKA PEÁNKA SE STÌHUJÍ DO PAØÍE

Pracovníci PRE z Hroudy, i ti, kteøí sem jenom docházejí, si jistì vimli prázdného podstavce pøed administrativní budovou a chybìjící plastiky ve vestibulu.
Obì tato díla Zdeòka Peánka vznikla koncem 1. republiky a poté byla znièena. V nìkolika uplynulých letech
byla díky péèi naí spoleènosti znovu obnovena. V tìchto dnech jsou dominantními exponáty výstavy Lanterna Magika v prostorách bývalé elektrárny, nyní výstavní místností, v Paøíi. Výstavu zorganizoval Fond EdF, na
ni nae firma výe uvedená díla zapùjèila. Vernisá výstavy se konala v pátek 25. øíjna. Na pozvání Nadace
jsem se otevøení výstavy zúèastnil. Byl jsem pøekvapen velkým zájmem Paøíanù o výstavu èeských umìlcù,
jejich díla jsou nìjakým zpùsobem svázána s elektøinou a elektronikou. U nìkterých exponátù jde o díla
interaktivní. Vystavuje zde celkem devìt umìlcù, promítají se zde zábìry z Laterny Magiky, z Revue z bedny
z poloviny 70. let, 35 let staré interaktivní vystupování p. Horníèka na Expu 1967 v Montrealu a dalí.
Ukazuje se, e obnovit Peánkovy exponáty bylo velmi správné rozhodnutí. Informace o PRE, která znovuvytvoøení financovala, je umístìna na nepøehlédnutelném místì.
Souèasní umìlci, vystavující na této expozici, se soustøeïují výraznì na vyuití výpoèetní techniky v umìní.
Ing. Drahomír Ruta
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Balení a stìhování jedné z plastik Z. Peánka
na výstavu do Paøíe.
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Snímek z expozice Lanterna Magika ou TechnoMagie v Paøíi
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PØEHLED VÝSTAV USPOØÁDANÝCH VE VÝSTAVNÍ MÍSTNOSTI
V BUDOVÌ ØEDITELSTVÍ PRE ZA OBDOBÍ 19982002
1998
1. Ze sbírek PRE .....................................................................................................................
32. Dìti z dìtských domovù Nové Straecí a Nymburk........................................................................................

(1.  30. 11.)
(1.  31. 12.)

1999
33. Energetické obrazy  Jana Sedlmayerová
............................................................................... ................... (6.  18. 1.)
34. Fotografie  Frantiek Dostál.......................................................................................
............... (1. 2.  26. 3.)
35. Obrazy  Jan Petrelka......................................................................
.
...............................3(1. 3.  2. 4.)
36. Obrazy  Josef Liesler
............................
.................................................................... (6.  30. 4.)
37. Sochy  Jiøí Seifert
..............................................................................
....... ......................... 3(10.  28. 5.)
38. Grafiky  Vladimír Suchánek
................................................................................................................
3(2.
.  25. 6.)
39. Støedoèeské sdruení výtvarníkù Unie výtvarných umìlcù ÈR: Z. Fiedlerová, S. Kováø, V. Zoubek.....................(7. 7.  27. 8.)
10. Obrazy  Kamila enatá .........................................................................................................
(6.  24. 9.)
11. Fotografie  Jiøí Veselý
.................................................................................................... . (4.  22. 10.)
12. Obrazy  Oskar Brázda
................................................................................................ (1.  19. 11.)
13. Obrazy  Jiøí Anderle....................................................................................................
(22.  30. 11.)
14. Z prací zamìstnancù PRE................................................. ...
..............................................
(6.  30. 12.)
2000
15. Obrazy  Jan Kristofori...............................................................................................
.
(2. 5.  2. 6.)
16. Obrazy a grafika  Emanuel Ranný ...........................................................................................
.
. (5.  30. 6.)
17. Koláe, malba, kresby  Emil Miclík
............................................................................................. (3.  28. 7.)
18. Praské motivy-oleje  Frantiek Leták
.....................................................................................
(31. 7.  31. 8.)
19. Grafika, døevoryt, výstava plakátù  Radomír Postl
..................................................................................... (4.  29. 9.)
20. Obrazy a obrázky  Milo Nesvadba
....................................................................................... (10. 10.  3. 11.)
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2001
21. Asambláe a montáe  Jiøí Jaromír Kubát
......
..................................................................................... (2.  27. 4.)
22. Tolerance 95: Jaroslav Barto, Jan Gabler, Jan Kanyza, Jaroslav Køí, Václav Menèík, oooo ooooo oooooo ooooooo
oooRudolf Riedelbauch, Otto Soukup, Jan afránek, Jakub Vinkláø, Zdenìk Vodièka............................................... (2.  31. 5.)
23. Unie výtvarných umìlcù Hefaistos: Ivan Bergmann, Rudolf Bergr, Miroslav Houra (Ústí nad Labem),
Stanislav Bouzek, Richard Holub (Dìèín), Lubo Fárka (atec), Frantiek Hora (Tøebenice),
Jiøí Novosad (Lovosice), Ivan Záleský (Rumburk), Milan ofka (Teplice),
Tomá Kulík, Jindøich Smetana (Praha) .....................................................................................................
.. . (4.  29. 6.)
24. Obrazy  Frantiek Leták, Jiøí Leták
...........................................................................................................
(2.  27. 7.)
25. Krajinomalba-obrazy  Jan Dvoøák
.........................................................................................
(1.  31. 8.)
26. Kresby, sklo  Jiøí uhájek
.....................................................................................................
(3.  28. 9.)

2002
27. Výstava prací dìtí dìtských domovù Støedoèeského kraje
............................................................................. (18.  22. 3.)
28. Obrazy, fotografie  skupina Hollarka: Ivan Brtna, Bohumír Gemrot, Jan Kavan, Miroslav Kotrba,
Libue Prudíková, Jaroslav Kuèera a Pavel Sivko
.........................
(29. 4.  31. 5.)
29. Obrazy  Petr Hampl .
.................................................................................................
(3.  28. 6.)
30. Batika  Ljuba Vitkovská
..........................................................................................................
(1.  26. 7.)
31. Fotografie  PRE expedice Kangchenjunga 8598 .................................................................................
(29. 7  30. 8.)
32. Sochy  Miroslav Roubal.........................................................................................................
(2.  27. 9.)
33. Litografie  Václav Hartmann
..................................................................................................................... (1.  25. 10.)
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EXPOZICE

15

2001
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2.  27. 4.
JIØÍ JAROMÍR
* 21. 2. 1945

Autor

K U B ÁT
Výstavní sezóna 2001 byla zahájena aprílovì ladìnými Objekty
J. J. Kubáta. Jeho tvorbu je mono charakterizovat jako asamblá,
co je v umìní postup uplatòující v trojrozmìrném díle montání
princip. Vyvinul se z ploné koláe tím, e do obrazu zaèlenil
trojrozmìrné pøedmìty, které jsou integrovány do celkù rozliènými
zpùsoby  sváøením, montováním, sesazováním, lepením apod.
ertovnì ladìné objekty pøispìly k dobré pohodì a náladì
návtìvníkù nejen v dobì vernisáe, ale byly moná i zajímavou
inspirací pro ty, kteøí mají radost z tvoøení nebo hravého
a dobrodruného experimentování bez potøeby nákladných
výtvarných prostøedkù.

Aprílové exponáty byly zajímavé, osobité a vtipné

a návtìvnost hojná
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2.  31. 5.
TOLERANCE

Jan Kanyza

95

Jaroslav Barto, Jan Gabler, Jan Kanyza, Jaroslav Køí,
Václav Menèík, Rudolf Riedlbauch, Otto Soukup, Jan afránek,
Jakub Vinkláø, Zdenìk Vodièka
Èlenové skupiny Tolerance 95 si stanovili zásadu respektovat
individualitu umìleckého projevu kadého z nich ve jménu lidské
i tvùrèí tolerance. Výstava potvrdila, e svým pùvodním zámìrùm
zùstali vìrni a e rùznorodost tvorby jednoho kadého z nich
celou skupinu skuteènì umìlecky a lidsky stmeluje.

Výstava mìla úspìch
Autoøi  kolegové a pøátelé
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4.  29. 6.
U N I E V Ý T VA R N Ý C H U M Ì LC Ù HEFAISTOS
Ivan Bergmann, Rudolf Bergr, Miroslav Houra (Ústí nad Labem), Stanislav Bouzek,
Richard Holub (Dìèín), Lubo Fárka (atec), Frantiek Hora (Tøebenice), Jiøí Novosad (Lovosice),
Ivan Záleský (Rumburk), Milan ofka (Teplice), Tomá Kulík, Jindøich Smetana (Praha)
V èervnu probìhla vernisá výstavy obrazù ve spolupráci s SÈE, a.s.
Na výstavì se pøedstavila dalí velká skupina výtvarníkù  a to Unie
výtvarných umìlcù HEFAISTOS z Dìèína, která je dùleitou organizací
profesionální výtvarné kultury v tomto severoèeském mìstì i regionu.
Její èlenové pøedstavují svojí zajímavou tvorbou obraz výtvarné
kultury severních Èech. Návtìvníky kromì samotných obrazù a soch
zaujalo výjimeènì vkusné a pùsobivé øeení interiéru výstavní sínì.
Slavnostní otevøení výstavy doplnilo vystoupení mladých pìveckých
talentù ukázkami z èeské písòové a operní tvorby.

Obrazy budily nejen obdiv, ale i zamylení
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2.  27. 7.
FRANTIEK LETÁK, JIØÍ LETÁK
* 30. 12. 1949 v Ústí nad Labem
* 24. 3. 1954 v Litomìøicích
Výstava, která probìhla v prùbìhu mìsíce èervence, byla vìnována tvorbì akademického
malíøe Frantika Letáka a jeho bratra, rovnì akademického malíøe Jiøího Letáka. Frantiek
Leták se narodil v Ústí nad Labem, nyní ije a tvoøí v Praze. Maluje zejména praské motivy,
krajiny a zátií. Jeho bratr Jiøí se narodil v Litomìøicích, kde také stále ije a tvoøí. Hlavními
tématy jeho dìl jsou zejména oleje na motivy z rodného kraje, krajiny a zátií. Svou
tvorbou obohatil soukromé sbírky v ÈR, Anglii, Francii, Japonsku a USA.
Jiøí Leták

Jeden z obrazù

V. Weber, Frantiek Leták a generální øeditel PRE Ing. Drahomír Ruta
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1.  31. 8.
J AN D VOØÁK
* 18. 12. 1942 v Táboøe
V prùbìhu mìsíce srpna probìhla prodejní výstava krajin a zátií Jana Dvoøáka nazvaná Krajina mého
srdce. Umìlec, který ije a tvoøí v Beneovì, se zamìøil zejména na krajinomalbu a jiné pøírodní motivy.
Svá díla vystavuje v øadì tuzemských i zahranièních galerií. Je èlenem umìleckého Kolegia 90 se sídlem
v Hamburku. Výstava mìla velký ohlas, a to nejen divácký, nebo nìkolik zamìstnancù PRE si obrazy
Jana Dvoøáka zakoupilo.

Vernisá se tìila velké úèasti návtìvníkù

Po úvodním projevu místopøedsedy Unie výtvarných umìlcù ÈR
V. Webra (vpravo) autor (uprostøed) pøátelsky oslovil úèastníky
vernisáe
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3.  28. 9.
J IØÍ UHÁJEK
* 14. 4. 1943 v Pardubicích

Úvodní slovo autora

Poslední umìleckou expozicí v roce
2001 byla výstava skla a kreseb autora
Jiøího uhájka, která se uskuteènila
v záøí. Autor je ákem profesora
Stanislava Libenského a patøí ke
generaci èeských umìleckých skláøù,
jejich cílem se stala pøemìna skla
v materiál pouitelný pro sochaøské
práce. Umìlec se vedle ateliérové
tvorby vìnuje té kresbì a malbì
vèetnì prosazování kvalitního designu
v uitkovém skle.

Výstavu zahájil generální øeditel PRE Ing. Drahomír Ruta
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Návtìvníci výstavy mìli co obdivovat

Exponáty zblízka
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2002

18.  22. 3.
Bìhem tohoto období probìhla krátká výstava prací dìtí z dìtských
domovù Støedoèeského kraje.
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29. 4.  31. 5.
S KUPINA H OLLARKA
Ivan Brtna, Bohumír Gemrot, Jan Kavan, Miroslav Kotrba, Libue Prudíková, Jaroslav Kuèera
a Pavel Sivko
Výstavní sezóna 2002 byla zahájena vernisáí výstavy prací pedagogù praské Výtvarné koly Václava
Hollara. Pøedstavilo se na ní sedm autorù, které vechny spojuje tradice a smìr proslulé Hollarovy koly
zamìøené ji od dvacátých let minulého století na výchovu odborníkù umìlecko-øemeslných oborù
spojených s tiskem, knihaøským øemeslem, uitou grafikou a fotografií. Vichni autoøi za sebou mají
studium na prestiních výtvarných kolách u osobností zvuèných jmen  profesorù Cyrila Boudy,
Jiøího Trnky, Zdeòka Sýkory, Zdeòka Sklenáøe, doc. Vacka a jiných.

Generální øeditel PRE Ing. Drahomír Ruta
v rozhovoru s umìlci praské Výtvarné koly
Václava Hollara
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3.  28. 6.
PETR HAMPL
* 9. 10. 1943 v Praze
V mìsíci èervnu se zájmu zamìstnancù i veøejnosti tìila prodejní výstava akademického malíøe  figuralisty
 Petra Hampla. P. Hampl vystudoval Støední umìlecko-prùmyslovou kolu a speciální kolu malíøskografickou u profesorù Vojtìcha Tittelbacha a Ladislava Èepeláka na Akademii výtvarných umìní v Praze.
Hlavním fenoménem jeho tvorby je enský akt, tøebae mezi jeho díly nalezneme i obrazy krajin a zátií.
Soubìnì s malbou rozvíjí i grafickou tvorbu, plastiky-obrazy a dekorativní malbu. Jeho výstavní èinnost
je velmi bohatá  napø. Galerie Atrium Praha, Galerie klubu Duha Prostìjov, Galerie Mazur Kromìøí,
Galerie Art Present Paøí, Europ Art Suisse eneva, Centre Social et culturel de Dammartin Francie a dalí.

Mladí umìlci èasto doprovázejí vernisáe
profesionálním hudebním projevem
Malíø Petr Hampl (vpravo) a místopøedseda
Unie výtvarných umìlcù ÈR V. Weber

Výstavní síò krátce po zahájení vernisáe
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1.  26. 7.
LJUBA VITKOVSKÁ
* 10. 9. 1961 Ukrajina
V èervenci se konala vernisá prodejní výstavy obrazù malíøky Ljuby
Vitkovské. Tato umìlkynì studovala umìleckou støední kolu
K. A. Savického v Penze, poté státní univerzitu v Jekatìrinburgu na
katedøe historie umìní. V letech 1990 a 1995 pøednáela historii umìní
na umìlecké kole K. A. Savického v Penze. Nyní ije a tvoøí v Èeské
republice.
Vìnuje se pøedevím technicky nároèné horké a studené batice. Svá
díla vytváøí zejména na hedvábí a sametu. Vìnuje se vak té akvarelu
a olejovému pastelu. Její obrazy jsou zcela zvlátní a výjimeèné svojí
snovou køehkostí i volbou námìtù.

Paní L. Vitkovská pøi vernisái

Malíøka v rozhovoru s øeditelem agentura
Gejzír s.r.o., Mgr. Petrem imáèkem

Úèastníci vernisáe obdivovali jemná
a technicky nároèná díla umìlkynì
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29. 7.  30. 8.
PRE EXPEDICE

Vedoucí expedice Ing. Zdenìk Hrubý (vpravo)
vzpomíná pøed snímky z dobývání vrcholu tøetí
nejvyí hory svìta na tìké chvíle

KANGCHENJUNGA 8598

Z øady výstav umìleckých dìl svým celkovým zamìøením a tématikou
vyboèovala výstava fotografií nazvaná PRE Expedice Kangchenjunga
8598 m. Praská energetika, a. s., byla generálním reklamním
partnerem úspìné expedice èeských horolezcù na tøetí nejvyí horu
svìta Kangchenjungu. Tøi pièkoví horolezci  Zdenìk Hrubý, Radek
Jaro a Martin Minaøík  spoleèným úsilím zdolali tuto nároènou horu
za obzvlátì nepøíznivých klimatických podmínek, a nutno øíci
i politických, nebo v Nepálu pobývali právì v dobì ozbrojených
konfliktù vyvolaných maoisty. Vernisá byla doplnìna promítáním
krátkého dokumentárního snímku natoèeného úèastníky expedice
a besedou s nimi. Vlajka PRE, kterou horolezci donesli na vrchol
Kangchenjungy, zdobila prùèelí výstavní sínì. Celkem 50 jedineèných
fotografií a dalí materiály, dokumentující vynikající výkon sportovcù,
byly støedem pozornosti více ne stovky návtìvníkù vernisáe
a pozdìji mnohých dalích.

Pøi vernisái byl promítnit krátký dokumentární film
natoèený èleny expedice
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2.  27. 9.
MIROSLAV R OUBAL
* 13. 3. 1944 v Jaromìøi

V. Weber  pravidelný host vernisáí

Záøí bylo po delí dobì opìt ve znamení umìní tìtce a dláta, nebo
v jeho prùbìhu probìhla prodejní výstava obrazù malíøe a sochaøe
Miroslava Roubala. Umìlec vystudoval Vyí umìlecko-prùmyslovou
kolu v Uherském Hraditi a nyní ije a pracuje v Praze. Jeho tvorba
a zamìøení vychází z obdivu k pøírodì a z poetického realismu, ale
umìlec se neuzavírá ani abstrakci a nìkterým moderním stylùm. Velmi
oblíbeným námìtem jeho tvorby je krajina Èeského Merána. Soubìnì
s malbou se vìnuje figurální plastice a sochaøství. Na výstavì mìla
premiéru busta spisovatele Bohumila Hrabala a návrh plakety reliéfu
tohoto významného èeského spisovatele.
Øeditel divize Sí
Ing. Vladimír alek
pøi vernisái výstavy
Busta Bohumila Hrabala
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1.  25. 10.
VÁCLAV HARTMANN
* 26. 8. 1948 v Kolínì
Malíø a grafik Václav Hartmann absolvoval odborná kolení na praské Akademii výtvarných umìní
a Královské akademii v Bruselu. ije a pracuje v Praze. V souèasné dobì se vìnuje zejména zajímavé
a osobité grafice (tak zvaný ruèní tisk z kamene). Základním motivem jeho dìl je vztah mue a eny.
Jeho grafické listy vynikají dokonalou øemeslnou technikou a noblesní barevností.

Autor vysvìtluje techniku své tvorby

Vernisáe se zúèastnili èetní hosté i zamìstnanci
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Grafický list Václava Hartmanna
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