
Benefiční 
aukce 
fotografií
organizuje Fokus praha

6. 10. 2016 od 19 hod
v prostorách klubovny 2. patro  

dlouhá 37, praha 1



19.00 Welcome drink a pohoštění,  
prohlídka vystavených fotografií

Na úvod se můžeme těšit na ochutnávku vína  
od společnosti Foltýn Wine, která dlouhá léta  
pracuje s víny z malých a zajímavých vinařství  
v renomovaných evropských vinařských regionech.

20.30 Aukce fotografií

22.00 After party

Po skončení aukce zahrají Jan Audrlický  
a dále Electro Swing Special:  
Dj Mackie Messer (Radio 1), Dj James Wing (River).

Dress code – casual.

Informační servis 
Veronika Kafková 
veronika.kafkova@fokus-praha.cz 
tel.: +420 608 832 224

pořadatel 
Fokus Praha, z.ú. 
Centrum Podskalí 
Dolákova 24, 181 00 Praha 8 

tel.: 233 551 241 
e-mail: fokus@fokus-praha.cz 
web: www.fokus-praha.cz 
IČ: 45 70 18 22

program 
večera

klubovna 
2. patro

Vážení, 

máte před sebou fotografie více než dvaceti českých a moravských fotografů. Svá díla 
darovali do naší aukce, aby jejich prodejem podpořili lidi s duševním onemocněním.

Lidé s duševním onemocněním žijí často díky svým psychickým potížím velmi izolovaně.

Jejich izolaci prohlubuje nedostatek peněz, často jsou odkázáni na invalidní důchod nebo 
dávky hmotné nouze. Ty jsou mnohdy tak nízké, že sotva stačí na pokrytí základních potřeb. 
Nemohou tak aktivně trávit volný čas, být mezi lidmi a užívat si radosti, které jsou pro nás 
samozřejmé. 

Podpořte s námi jejich návrat do života tím, že zakoupíte fotografii a darujete tak lidem  
s duševní nemocí možnost účastnit se běžných volnočasových aktivit.

Koupí fotografie získáte nejen originální umělecké dílo, ale i dobrý pocit z toho, že pomůžete 
navrátit lidem s duševní nemocí svobodu a důstojnost.

Děkujeme Vám.

Fokus Praha

o projektu
Benefiční aukci fotografií organizuje nestátní nezisková organizace Fokus Praha, která pomáhá 
lidem s dlouhodobým duševním onemocněním.

Fokus praha
Podporujeme lidi se závažným duševním onemocněním tak, aby i navzdory projevům své 
nemoci mohli žít spokojený a důstojný život ve svých domovech. Nabízíme podporu v oblasti 
bydlení, práce, zaměstnání, vzdělání, ale i trávení volného času a svépomocných aktivit. Kromě 
toho poskytujeme programy zdravotní, psychoterapeutické a krizové pomoci. Obhajujeme 
práva a zájmy lidí se zkušeností s duševní nemocí a informujeme o problematice duševního 
zdraví. Propagujeme otevřený přístup a toleranci k lidem se zkušeností s duševní nemocí. 

Za velkou pomoc při realizaci 
děkujeme Radce Kamenické,  
Kláře Čákové a Honzovi Raabovi.



*1978, reklamní fotograf a retušér s mezinárodní klientelou, jeho práce získala ocenění jako 
Cannes Lion či Golden Drum. V současnosti vede vlastní studio a vyučuje na Univerzitě 
Tomáše Bati ve Zlíně a Vysoké škole ekonomické v Praze.

1

Fotografka českého původu, žijící v letech 1988-2007 v australském Sydney, kde rovněž v letech 
1990-1994 obor fotografii na Institute of Technology, oddělení grafiky a fotografie vystudovala. 
Věnuje se především volné tvorbě a portrétní fotografii, má za sebou spolupráci s časopisy New 
Woman Magazine, Elle, Travel Away, Spirit Life Magazine, a dalšími. V současné době žije v Praze.

2

Adam Bartas
Fotografie je součástí cyklu Noemi z roku 2010
Rozměr 60 x 40 cm, tisk, 5 mm deska, lamino

Kateřina Blahová-Bliss
Fotografie Ryby pochází z cyklu Oceanus, vystavované  
v galerii Sydneyské botanické zahrady v roce 2001 jako součást 
samostatné výstavy pod názvem Microcosmus of nature. 
Rozměr 40 x 60 cm, fotografický tisk, 5 mm deska, lamino

cena
3 500

Kč

cena
6 000

Kč



Absolventka Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Ve své tvorbě se zaměřuje převážně na 
fotografii architektury, pohybu a tance. Pro autorku je charakteristické celistvé zkoumání možností zobrazení 
reality nejen skrze fotografii ale také další média /video, malba,.../. 

3

*1995. Vystudovala SPŠG Hellichova. Další kurzy absolvovala na Škole kreativní fotografie. Ve své tvorbě se 
věnuje zejména focení portrétů.
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Alena JuDITA krásná
Nabízená fotografie je součástí výstavy TANGO FLOW, rok vzniku – 2015
Více informací u autorky na emailové adrese alenakrasna@gmail.com. 

Rozměr 90 x 130 cm fotografický tisk na pauzovacím papíru, adjustace v plexisklu

Anežka Kafková
Fotografie Vyšehrad je z léta 2016
Rozměr 40 x 60 cm, fotografický tisk, 5 mm deska, lamino

cena
3 500

Kč

cena
3 500

Kč



*1976. Fotograf a grafik na volné noze. Fotografii se věnuje od přelomu tisíciletí a snad i trochu déle. Vystudoval 
bakalářské studium na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Fotografuje pro česká periodika, 
agentury, grafická studia, divadelní a hudební soubory, jednotlivce.

Profesionální část tvorby je zaměřena na portrétní fotografii a snímky architektury. Ve volné tvorbě se 
zaměřuje na plynutí času v krajině volné i městské.

Má za sebou několik kolektivních výstav.

Mozaika fotografií s názvem „Pražské metro - schody do nebe“, získala na Czech Press Photo 2002 zvláštní 
uznání poroty CPP a ve stejné soutěži získala i 2. místo v divácké soutěži o nejlepší vystavenou práci.
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Alexandr Hudeček
Fotografie s názvem Parkoviště
Rozměr 20 x 20 cm, 5cm bílá pasparta, rám 

Alexandr Hudeček
Fotografie s názvem Pole
Rozměr 20 x 20 cm, 5cm bílá pasparta, rám 

cena
3 100

Kč

cena
3 700

Kč



*1979. Bára Prášilová je fotografka a art director. V roce 2009 a 2011 získala ocenění Fotograf roku, 
které uděluje Akademie designu České republiky v rámci cen Czech Grand Design. V roce 2014 se 
stala jedním z vítězů prestižní celosvětové soutěže Hasselblad Masters Awards. Její titulní fotografie 
z Lime magazínu z roku 2009 se stala součástí limitované edice Ikea art event collection 2016, výběru 
11 umělců z celého světa. Je ve výběru sbírky Masterpiece editon, kterou spravuje německý Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, vystavuje doma i v zahraničí. Specifickým znakem její práce je smazávání hranic 
mezi komerční a volnou fotografií. V jejím rukopise se často prolíná humor s fantazií a to až na hranici 
surrealismu.
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*1979. Vystudoval Mediální studia na Fakultě sociálních věd na UK a Institut tvůrčí fotografie na SU v Opavě. 
Dva roky studoval fotografii ve Francii. V Paříži vykonával stáž ve fotografickém ateliéru časopisu Elle.  
S Respektem spolupracuje od roku 2001, od září 2007 jako stálý fotograf. Články a fotografie publikuje  
v časopisech Reflex, Živel, Hype, Sociologický časopis a zahraničních časopisech. Vystavuje samostatně a na 
kolektivních výstavách v Česku i v zahraniční. Získal ocenění na fotografických soutěžích Czech Press Photo  
a japonské Mio Photo Award. Spolupracuje od roku 2001 s časopisem Respekt, od září 2007 jako stálý fotograf.
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Bára prášilová
Fotografie Miroko Maroko z roku 2015 je portrétem  
designérky a pražské múzy Miroko Maroko.
Rozměr 40 x 44 cm, fotografický tisk, 5 mm deska, lamino

Matěj stránský
Fotografie San Francisco, 2005
Rozměr 50 x 50 cm, fotografický tisk, 5 mm deska, lamino

cena
5 400

Kč

cena
3 000

Kč



*1978. Současná česká reportážní fotografka. Fotografovat začala na základní škole. Vystudovala Střední 
průmyslovou školu grafickou v Hellichově ulici a poté pracovala pro MF Dnes, Hospodářské a Lidové noviny. 
V letech 2000-2002 žila v USA a v Londýně. Jako základ své tvorby si Alžběta nejprve vybrala dokument  
a reportáže, protože ji zajímají lidé, jejich životy a osudy. Za svými reportážemi se vydávala do nejrůznějších 
koutů světa a často se dostává do riskantních situací. Brodila se největší skládkou odpadu v Kambodži, ropným 
bahnem na vrakovišti tankerů v bangladéšském Chittagongu, fotila ozbrojené děti a civilisty v pásmu Gazy, 
narkomany na afghánsko-pákistánské hranici nebo trávila dny s indiány kmene Nukak v kolumbijské džungli. 

Za reportáž o drogách na pákistánsko-afgánských hranicích obdržela čestné uznání Czech Press Photo, za sérii 
snímků o dětech pracujících v cihelně v pákistánském Péšáváru a o za sérii fotografií z barmského uprchlického 
tábora v Bangladéši obdržela cenu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.

V současnosti je na volné noze, zastupuje ji jedna z nejprestižnějších agentur v oboru komerční fotografie 4D Photo.

Pracuje na několika dokumentárních projektech, vytváří na zakázku reportážní fotografie, fotí reklamy, fashion 
story, portréty.
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Své zkušenosti a praxi sbírala převážně v zahraničí. Žila v NewYorku, kde mimo jiné pracovala jako asistentka 
v týmu slavného amerického fotografa Stevena Kleina. Studium fotografie završila magisterským titulem v oboru 
módní fotografie na London College of Fashion. Je laureátkou ceny Czech Grand Design 2012 v kategorii 
fotograf roku. Tvorba současné mladé fotografky Bet Orten osciluje na pomezí módní fotografie, dokumentu, 
portrétu i krajinné tvorby. Její fotografie působí jako poetické obrazy či výjevy z příběhů tak známých, ale 
možná nikdy nenapsaných.
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Alžběta Jungrová
Fotografie je součástí souboru Imaginárium, kde fotografka vychází z faktu,  
že imaginace je jednou ze základních součástí naší duševní činnosti.  
Každý člověk si v mysli vytváří představy a obrazy, které se často vážou  
na nějakou vzpomínku či událost v minulosti i budoucnosti. Tyto obrazy  
pak může dále upravovat, přetvářet a vytvářet tak další a nové imaginace. 
Soubor fotografií vychází z reality, ale pracuje se surreálností všedních věcí. 
Kombinací odrazů a zrcadlení vytváří snový imaginární svět z toho,  
čím jsme všichni obklopeni.
Rozměr 60 x 45 cm, fotografický tisk, 5 cm bílý okraj, rám

cena
4 100

Kč

Bet orten
Fotografie vznikla ve spolupráci s českým návrhářem  
Jakubem Polankou a je na ní česká umělecká múza OLO.  
Lokace Klecánky, Praha, Česká republika.  
Rok vzniku 2012.
Rozměr 50 x 50 cm, fotografický tisk, 5 mm deska, lamino

cena
4 500

Kč



*1984. Režisér a fotograf. Absolvent FAMU, Univerzity Karlovy (FSV)a dokumentu na Filmové akademii Miroslava 
Ondříčka v Písku. Spolupracuje s Českou televizí a mnoha organizacemi doma i v zahraničí jako režisér 
dokumentárních filmů. Je pravidelným hostem Českého rozhlasu a přispívá do týdeníku EURO, časopisu Xantypa 
či magazínu Koktejl. Je uměleckým ředitelem festivalu Doteky Afriky. Jako fotograf vystavoval doposud na více 
než 25 samostatných či společných výstavách.

V roce 2010 zrealizoval v severní Keni 40denní projekt expedice Fotografické návraty, který získal záštitu české 
velvyslankyně v Nairobi, měl za cíl ve vyprahlé a nesnadno dostupné severní Keni pořídit fotografie klasickým 
způsobem, včetně vyvolávání filmů v temné komoře. Tímto způsobem Jan Svatoš a jeho tým chtěl poukázat 
na odkaz prvních fotografických průkopníků – Martina a Osy Johnsonových. Expedice zaznamenala několik 
významných objevů v souvislosti s odkazem manželů Johnsonových – k největším patřil objev místa uprostřed 
divočiny, kde stávala Martinova temná komora. Stěžejním výstupem byl TV dokument AFRICA OBSCURA, 
řada přednášek a putovní výstava (ČR, USA, Afrika). Projekt pod patronací ambasády ČR vznikl ve spolupráci  
s mnoha odbornými konzultanty a mezinárodními subjekty z USA a Keni.
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Věnuje se fotografii od Konzervatoře, kde poprvé fotila na zakázku, nejprve portréty později i plakátky  
a programy na představení koncertů, muzikálů, přebaly na CD a i první divadelní představení. Na Pražské 
fotografické škole nejvíce fotografovala reportáž a divadelní fotografii, která je sama o sobě velmi specifická, 
strukturou, neostrostí a světlem... Později si na Institutu tvůrčí fotografie oblíbila výtvarný akt, nejprve mužský  
a v současné době spíše ženský. Nejvíce fotografuje akty v exteriéru s blesky, která pak působí jako sochy a zapadají 
lépe do krajiny.
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Jan Svatoš
Foto Gabberské dítě, fotografie z expedice Fotografické návraty 2010

„Bylo to dílo vteřiny. Holčička z odlehlého pouštního kmene Gabbrů  
(sever Keni) viděla pravděpodobně poprvé v životě fotoaparát...  
její úžas pramení z vlastního odlesku v objektivu fotoaparátu, kde se 
poznala. A můj úžas se pak zrcadlí v jejích očích, kde jsem zachycen  
jako fotící postava.“
Místo pořízení: severní Keňa, oáza Kalacha. 

Rozměr 30 x 40 cm, fotografický tisk, 5 mm deska, lamino

Gabriela Angelová
Fotografie se jmenuje „Básnířka“ z cyklu „Vzpomínky“.  
Je inspirovaná básní J. Nohavici „Mladičká básnířka s korálky nad kotníky...“
Fotografie je pořízena na kinofilm v přirozeném světle interiéru.

Rozměr 20 x 30 cm, fotografický tisk, bílá pasparta, rám

cena
3 000

Kč

cena
2 500

Kč



*1978. V roce 2011 graduoval na Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě. V současnosti 
pokračuje jako doktorand. V letech 2008-2011 studoval na Masarykově univerzitě v Brně sociální antropologii, 
mezinárodní vztahy a španělskou filologii.

V současnosti žije v Praze a pracuje jako fotograf na volné noze v oblasti reportážní, dokumentární a portrétní 
fotografie.

http://www.janlanger.net/

Dolní oblast Vítkovic je industriální areál, kde po více jak 150 let v kuse teklo z vysokých pecí železo proudem. 
Ocelové město. Po sametové revoluci byl provoz postupně omezován. Poslední odpich byl proveden v roce 
1998. Oblast dnes aspiruje na zapsání do seznamu UNESCO.

V roce 2012 zde proběhly rozsáhlé statické testy a částečná rekonstrukce ke kulturním a turistickým účelům. 
Mnoho hal však bylo nadobro zdemolováno anebo budou v budoucnu natrvalo přikryty skleněným 
sarkofágem.
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Jan Langer
Fotografie jsou součástí reportážního cyklu Ocelové město z roku 2010.
Rozměr 40 x 60 cm, fotografický tisk, 5mm deska, lamino

Jan Langer
Fotografie jsou součástí reportážního cyklu Ocelové město z roku 2010.
Rozměr 40 x 60 cm, fotografický tisk, 5mm deska, lamino

cena
3 200

Kč

cena
3 200

Kč



Vystudovala magisterské studium na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. 
Fotografie se stala její srdcovou záležitostí a životní cestou. Profesionálně se ji věnuje přes 20 let.  
Realizovala projekty pro časopisy, firmy, agentury a vytvořila několik kalendářů. Má za sebou 
výstavy skupinové i samostatné a váží si ocenění Czech press photo v kategorii umění a portrétu. 
Je členkou výtvarné dvojice „LUMINUM“ a spolupracuje s mezinárodní kulturní společností „Pro Arte  
Vivendi Berlin“. Ve své volné tvorbě se věnuje především oblasti portrétu, světelným studiím aktu  
a subjektivnímu dokumentu. Je fotografkou na volné noze a žije v Praze Uhříněvsi. 

www.lenkaraubova.cz
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*1960, vystudoval katedru umělecké fotografie na FAMU. V roce 1988 samostatně vystavoval 
v tehdy prestižní síni Fotochemy v Praze a byl přijat jako fotoreportér do týdeníku Mladý svět. 
Od roku 1992 spolupracoval s deníkem Prostor a krátce působil v Lidových novinách. V letech 
1994 až 1996 pracoval pro agenturu ČTA. Mezi roky 1996 až 2003 patřil do skupiny fotografů 
prezidenta Václava Havla. Od roku 1996 sleduje běžný života na pozadí dlouhodobého 
politického konfliktu v Izraeli. Jeho první monografie vyšla v roce 1994. Autorsky se podílel na 
knize Izrael, vydané v roce 1998. V současné době je Karel Cudlín na volné noze, dlouhodobě 
spolupracuje s Respektem a Revolver Revue. Karel Cudlín je považován za jednoho  
z nejlepších českých dokumentaristů, jeho práce ve fotografické soutěži Czech Press 
Photo získaly 8 prvních, 5 druhých a stejný počet třetích míst.

lenka raubová
Fotografie
Rozměr 40 x 60 cm, fotografický tisk, 5 mm deska, lamino

Karel Cudlín
Fotografie je z Cyklu Romania z roku 2004
Rozměr 20 x 30 cm, fotografický tisk, bílá pasparta, rám

cena
3 100

Kč

cena
3 500

Kč



*1979. Vystudoval katedru fotografie na FAMU. Od roku 2008 pracuje v časopisu Respekt jako stálý fotograf. 
Spolupracoval také s mnohými zahraničními novinami a časopisy jako New York Times, International Herald 
Tribune, The Wall Steet Journal, l´Hebdo, Courriere International, Chicago Tribune. Za své fotografie získal 
řadu ocenění v soutěžích Czech Press Photo, Frame, Unicef Photo Award, Unicredit Photo Award.

V roce 2012 vyhrál na Czech Press Photo hned v několika kategoriích. Hlavní cenu fotografie roku získal za 
snímek, který je součástí fotoreportáže Rozloučení s Václavem Havlem.
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*1972. Česká sportovní fotografka, která jako jediná žena-reportérka od roku 2002 dokumentuje celý 
cyklistický závod Tour de France.

Od roku 1997 pracuje pro nizozemskou tiskovou agenturu Cor Vos, fotí také seriál amatérských MTB závodů 
Kolo pro život. Její fotografie jsou publikovány v cyklistických časopisech, knihách, kalendářích a reklamních 
projektech po celém světě. Od roku 2001 uspořádala 7 samostatných výstav. V roce 2008 vydala knihu  
RE CYCLING – monografii z prostředí profesionální silniční cyklistiky. V roce 2009 pak další knihu s cyklistickou 
tématikou, tentokrát z prostředí závodů Kola pro život. Vedle cyklistiky se věnuje portrétu a reportáži nebo 
fotografii designu.
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Milan Jaroš
Fotografie Benátky 2014
Rozměr 40 x 60 cm, fotografický tisk, 5 mm deska, lamino

Markéta Navrátilová
Fotografie z cyklu Tour de France 2014
Rozměr 40 x 60 cm, fotografický tisk, 5 mm deska, lamino

cena
3 000

Kč

cena
4 900

Kč
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ondřej Besperát
Jeho Svatost dalajláma se směje při setkání s novináři v pražském hotelu 
Boscolo (13. prosince 2011)
Rozměr 30 x 45 cm, fotografický tisk, 5 mm deska, lamino

ondřej Besperát
Herečka Natalie Portman na tiskové konferenci k české premiéře filmu  
Miloše Formana Goyovy přízraky (Praha, 31. ledna 2007)
Rozměr 30 x 45 cm, fotografický tisk, 5 mm deska, lamino

cena
3 000

Kč

cena
3 000

Kč



*1977. Pracoval v Hospodářských novinách, Aktuálně.cz a regionálním projektu Naše adresa jako fotoreportér. 
Od roku 2011 je na volné noze. Spolupracuje mimo jiné s Fórem 2000 a Aspen Institute Prague. Fotografii 
studoval na Ithaca College v USA. 

21

Vystudoval FAMU, katedru fotografie. Spolupracoval s časopisy Dotyk, Motohouse, Architekt, Stavba, Blok. Jako 
reklamní fotograf získal ocenění jako Zlatý štoček, Louskáček, cenu Nakladatelství Taschen. Nyní se převážně 
orientuje na fotografování objektů a architektury.
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ondřej Besperát
Václav Havel na premiéře svého filmu Odcházení v pražské Lucerně  
(22. března 2011)
Rozměr 30 x 45 cm, fotografický tisk, 5 mm deska, lamino

pavel Aschermann
Fotografie „Kočárek“ vznikla jako okamžitá reakce na článek v novinách,  
kde se psalo, o tom jak při odsunu sudetských Němců z Ústí na Labem 
zfanatizovaný dav hodil z mostu do Labe kočárek i s miminkem...
Rozměr 30 x 40 cm, fotografický tisk, 15 cm bílá pasparta, rám

cena
3 000

Kč

cena
3 000

Kč



*1964. Fotograf na volné noze, lektor fotografie, zakladatel a provozovatel soukromé Školy kreativní fotografie  
v Praze. Aktivně a hojně vystavuje, publikuje a lektoruje.

Mozaika fotografií s názvem “Pražské metro – schody do nebe” byla na výstavě Czech Press Photo 2002 na 
Staroměstské radnici v Praze jednomyslně oceněna. Zvláštním uznáním poroty CPP a získala rovněž 2. místo  
v hlasování diváků o nejlepší vystavenou práci.
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*1963. Patří k předním českým fotografům. Námětem jeho volné tvorby je téměř vždy „obyčejný“ člověk ve 
svých každodenních situacích, které něčím vypovídají o jeho osobním údělu, ale i o dějinách a politice, které 
na něj doléhají. V letech 1989-1992 byl osobním fotografem prezidenta Václava Havla. V letech 1997-2002 ho 
fotografoval znovu, dle potřeb kanceláře prezidenta. Dvakrát byl oceněn v soutěži World Press Photo.

Byl reprezentován fotografickou agenturou Agence VU/ Paris, od roku 1992 Anzenberger Agency/Vienna. Jeho 
fotografie byly vystavovány v řadě zemí světa a publikovány v mnoha periodikách po celém světě - např. Libération, Le 
Monde, Paris Match, Stern, Der Spiegel, Das Magazin, DU, Geo, Die Zeit, Focus, Esquire, New York Times Magazine, 
Los Angeles Times Magazine, News a dalších. Vydal dvě fotografické publikace a na mnoha se podílel.
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Miroslav Němeček
Fotografie s názvem Pražské metro - schody do nebe
Rozměr 70 x 50 cm, fotografický tisk, 5 mm deska, lamino

tomki němec
Fotografie z cyklu Prahou z roku 2015
Rozměr 19 x 19 cm, fotografický tisk, 5 cm bílá pasparta, rám

cena
6 500

Kč

cena
4 300

Kč
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radka Kamenická
Fotografie z cyklu Lidské podobnosti
Rozměr 60 x 60 cm, fotografický tisk, 5 mm deska, lamino

radka Kamenická
Fotografie z cyklu Lidské podobnosti
Rozměr 60 x 60 cm, fotografický tisk, 5 mm deska, lamino

cena
3 000

Kč

cena
3 000

Kč

Soubor 3 fotografií z deseti původního souboru „Lidské podobnosti“, který vznikl v roce 2008 na základě autorčiny 
vlastní zkušenosti s psychoanalytickou terapií. Cílem autorky bylo vizuálně pojmout proces objevování nevědomého 
a instinktivního světa. 

Soubor byl vytvořen formou výtvarných fotografií. K tomuto účelu autorka vybrala svého psa WiFi(ho), který  
v průběhu 3 měsíců pózoval. Snažila se fotografovat partie, které jsou typické. Záměrem bylo zvířecí části 
abstrahovat do té míry, aby pozorovatel toužil dekódovat jejich konkrétní umístění na těle zvířete.
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*1978. Absolventka Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Svou profesní dráhu zahájila na poli event 
managementu (zejména pro společnost Milken Family Foundation a sdružení CASMI). Iniciátorka, zakladatelka, 
jednatelka a ředitelka Institutu Digitálních Médií s.r.o. Jako fotografka se specializuje na fotografii jídla a portrétu.

www.fotorafka.cz www.behance.net/fotorafka 
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radka Kamenická
Fotografie z cyklu Lidské podobnosti
Rozměr 60 x 60 cm, fotografický tisk, 5 mm deska, lamino

vlastimil Kula
Fotografie z cyklu Péro trčící ze Sigmnundova gauče
Rozměr 35 x 35 cm, fotografický tisk, 5 mm deska, lamino

cena
3 000

Kč

cena
3 000

Kč

*1950. V roce 1968 odjel do Kanady, kde pracoval mimo jiné jako horník v niklových dolech a jako uklízeč a číšník 
v New Yorku a Miami Beach. V roce 1969 se po rozhodnutí neemigrovat vrátil domů a pracoval v divadle. V letech 
1970 – 1975 studoval na FAMU Praha, obor umělecká fotografie. Oponoval normalizační společnosti a na škole se 
věnoval např. tématu náboženství, po škole se mu způsobem, revolty stala reklama, coby vetřelci „západu“. Po roce 
1989, kdy reklama tento náboj ztratila, se vrátil k umělecké fotografii.

V roce 2004 vydal monografii s názvem „Vlastimil Kula“ u renomovaného německého nakladatelství TASCHEN. 
Sám autor má k monografii, které vděčí za publicitu zejména v zahraničí, rezervovaný postoj. Šlo de facto  
o časově určený knižní projekt knižní projekt, kdy dodržení termínu odevzdání je nadřazeno žádoucímu dozrání 
umělecké výpovědi. Aspiraci na trvalejší umělecký obsah mají naplnit dva rozpracované tematické celky nazvané 
„Satyrův deník“ a „ Péro trčící ze Sigmundova gauče“.
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vlastimil Kula
Fotografie z cyklu Erotica Prohibita
Rozměr 30 x 40 cm, fotografický tisk, 5 mm deska, lamino

vlastimil Kula
Fotografie z cyklu Erotica Prohibita
Rozměr 40 x 60 cm, fotografický tisk, 5 mm deska, lamino

cena
3 600

Kč

cena
3 000

Kč
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*1980. Focení se věnuje jako amatérský fotograf.
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Jovan Kubíček
Fotografie Pláž z cyklu Černá Hora z roku 2015
Rozměr 30 x 50 cm, fotografický tisk, 5 mm deska, lamino

cena
2 000

Kč

Sharni Jayawardena je Srí Lanská spisovatelka, redaktorka, fotografka a dokumentaristka. Její zájem o fotografování, 
které je v současnosti její posedlostí, vzešel z její práce na videozáznamech a televizních produkcích.

Sharni Jayawardena
Fotografie Delft Island
Rozměr 30 x 60 cm, fotografický tisk, 5 mm deska, lamino

cena
3 900

Kč
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Jovan Kubíček
Fotografie z cyklu Kuba z roku 2013
Rozměr 30 x 50 cm, fotografický tisk, 5 mm deska, lamino

Jovan Kubíček
Fotografie z cyklu Kuba z roku 2013
Rozměr 33 x 45 cm, fotografický tisk, 5 mm deska, lamino

cena
2 200

Kč

cena
2 600

Kč



Jindřich Štreit se narodil 5. září 1946 ve Vsetíně. Je to fotograf, vysokoškolský pedagog, kurátor 
a organizátor kulturního života.

Od roku 1967 realizoval přes 600 samostatných výstav v řadě zemí Evropy i v zámoří. Od roku 1964 se 
zúčastnil přes 300 výstav na čtyřech kontinentech světa a byl účastníkem mnoha mezinárodních dílen 
a sympozií. Od 70. let minulého století se intenzivně věnuje také realizaci výstav jiných umělců, po roce 
1989 rovněž v mezinárodním měřítku. Vyhlášenou formou neoficiální kultury se staly v osmdesátých 
letech jeho vernisáže českých a slovenských umělců na Sovinci, ve kterých se svou ženou pokřačovali 
až do roku 1997. Věhlasné se staly v osmdesátých letech. V rámci pedagogické činnosti mimo jiné pro 
studenty pravidelně připravuje s kolegy z Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty 
Slezské univerzity v Opavě fotografické dílny a především dlouhodobé fotografické projekty, jež 
mapují běžný život ve městech i na vesnicích. Od roku 1990 část své práce soustavně věnuje podpoře 
humanitární a charitativní činnosti. Za svoje fotografie získal řadu domácích i mezinárodních ocenění. 
Vydal přes dvacet knih dokumentárních fotografií, jeho díla jsou ve sbírkách předních světových i českých 
muzeí i ve stálé expozici Národní galerie v Praze.

Jindřich Štreit
Fotografie Dolany 1994
Rozměr 30 x 20 cm, fotografický tisk, bílá pasparta, rám

cena
5 100

Kč
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*1978. Český fotograf se zaměřením na dokumentární fotografii a reportáž. V současné době pracuje jako 
fotograf pro ČTK.

václav pancer
Fotografie s názvem Generálka Český Krumlov z roku 2016 
Na fotografii je zachycena generálka na otáčivém hledišti v Českém Krumlově 
za vydatného deště... a úplňku.
Rozměr 60 x 40 cm, fotografický tisk, 5 mm deska, lamino

cena
8 500

Kč



Jindřich Štreit
Fotografie Albrechtice 1983
Rozměr 20 x 30 cm, fotografický tisk, bílá pasparta, rám

Jindřich Štreit
Fotografie Nýto 1980
Rozměr 20 x 30 cm, fotografický tisk, bílá pasparta, rám

cena
6 100

Kč

cena
4 700

Kč
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Poplatek za vstup na akci je dobrovolný.

Registrace dražitelů bude probíhat prostřednictvím webové stránky nebo v místě dražby.

Pravidla aukce 
Za příhoz do aukce se považuje: 
200 Kč při okamžité dražební ceně menší než 5 000 Kč 
500 Kč při okamžité dražební ceně alespoň 5 000 Kč

O pořadí příhozů rozhoduje licitátor. 

Po vyvolání díla mohou zájemci činit příhozy viditelným zvednutím přiděleného dražebního 
čísla. Dražba předmětu trvá, dokud dražitelé činí příhozy. 

Částka, za kterou vydražitel vydraží dílo v aukci, je příslibem částky, za kterou odkoupí vydražitel 
umělecké dílo od Fokusu Praha, z.ú. – Centrum Podskalí, IČ 45 70 18 22. 

Platbu je možné provést v hotovosti nebo převodem na účet č. 16136201/0100 u Komerční 
banky. 

Díla budou k vyzvednutí ihned na místě aukce po zaplacení, či po předložení dokladu o zaplacení 
příslušné částky na adrese Vnislavova 48/4, 128 00, od pondělí do pátku od 9.00 do 15.00.

*1995. Vystudovala SPŠG Hellichova. Další kurzy absolvovala na Škole kreativní fotografie. Ve své tvorbě se 
věnuje zejména focení portrétů.

Anežka Kafková
Fotografie Vyšehrad je z léta 2016
Rozměr 40 x 60 cm, fotografický tisk, 5 mm deska, lamino

cena
5 100

Kč
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