


ÚČASTNÍCI

příjezd účastníků / společná večeře
den pro umělce 
15.00 – slavnostní zahájení – představení výtvarníků 
za doprvodu skupiny SWINGTET
setkání se žáky MŠ Rusava,
opdpoledne pro umělce,
Malování s výtvarníky - společná tvorba a diskuse výtvarníků 
k problematice tvorby se zájemci z řad návštěvníků
setkání se žáky ZŠ Rusava,
odpoledne pro umělce
den pro umělce
dopoledne – příprava vernisáže
18.00 hod. – SlavNoSTNí vErNISáž děl zúčastněných výtvarníků
dopoledne – odjezd účastníků Sympózia

pátek 18. 9. 2020
sobota 19. 9. 2020

neděle  20. 9. 2020 

pondělí 21. 9. 2020

úterý 22. 9. 2020

středa 23. 9. 2020
čtvrtek 24. 9. 2020

pátek 25. 9. 2020
sobota 26. 9. 2020

Lidia DOMAGAŁA PL

Izabela KOSTIUKOW PL

Jiří KOŽÍŠEK CZ

18.—26. 9. 2020

Penzion u Ráztoky,
Rusava



V roce, který již získal a jistě dále získá řadu přívlastků a je svým 
způsobem zvláštní, možná ještě více než dříve, hledáme pevné body, 
které vrací našemu bytí řád. Jsem rád, že tímto pevným bodem 
se může stát i letošní, již 13. ročník Mezinárodního výtvarného 
sympozia, které se uskuteční v obci Rusava. Nechť tedy ve světě 
výtvarného umění letošního Sympozia nalezneme zklidnění 
a posilu do dnů následujících. 

Ing. Jaroslav ŠaRMaN
kurátor sympózia

Zuzana MEDZAY SK

Anna RUSINKOvIČOvá SK

Josef ŠARMAN SK

Josef ŠPICL CZ

Pavel TALICH CZ

Jiří vRáBLÍK CZ



Lidia DOMaGaŁa
Ul. Malczewskiego 83 / 65 - 140, Zielona Góra / Polska
e-mail: lidiadomagala@poczta.onet.pl / tel.: +48 696 402 305

Lidia Domagała ukończyła 
Akademię Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu na Wydziale 
Ceramiki i Szkła. 
Dyplom uzyskała w 1985 roku 
z zakresu ceramiki w pracowni 
prof. Krystyny Cybińskiej. 
W zakresie malarstwa studiowała 
w pracowni prof. Stanisława 
Rodzińskiego i prof. Andrzeja 
Klimczaka – Dobrzanieckiego. 
Uprawia malarstwo sztalugowe 
i ceramikę artystyczną. 

Od 1988 r. jest członkiem ZPAP. 
Mieszka i tworzy w Zielonej Górze.  
W swym dorobku twórczym posiada 
wiele wystaw indywidualnych, 
bierze udział w licznych wystawach 
zbiorowych. Uczestniczy 
w plenerach i sympozjach 
plastycznych ogólnopolskich 
i międzynarodowych.

Jej prace znajdują się w kolekcjach 
prywatnych i państwowych 
we Francji, USA, Niemczech, 
Austrii, Holandii, Słowacji, 
Republice Czeskiej, Polsce oraz 
w Konsulacie RP na Litwie. 

MuZYKa 
O ŚWICIE
akRYL / 70 x 50 cm / 2018

PL



Izabela KOsTIuKOW
http://izakostiukow.netgaleria.pl/ 
e - mail: izakostiukow@interia.pl 
tel.: +48 502 740 006

Urodzona w Giżycku. Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu. 
Dyplom w pracowni prof. Jacka Jagielskiego uzyskała w 1993 r. Uprawia malarstwo sztalugowe.

We własnej twórczości konsekwentnie używam malarstwa w technikach mieszanych do  przetwarzania świata emocjonalnego własnego 
wnętrza na abstrakcyjne,ekspresyjne kompozycje. Podkreślam wielką wagę emocji jako punktu wyjścia, jednak dążąc do wyrafinowania 
formy, zawężam gamę kolorystyczną. Malowanie jest dla mnie procesem rozważania powstającej na płótnie sytuacji by z niej „uchwycić 
jedną myśl“. Ograniczam kolor, pozostawiając kontrast, by syntetyzować duży ładunek emocjonalny w formę wyciszoną i uproszczoną.

Uczestniczyła w wielu wystawach 
oraz plenerach artystycznych 
o randze międzynarodowej. 
Jej prace znajdują się w zbiorach 
prywatnych i państwowych: 
we Francji w kolekcji francuskiej 
prawniczki – polityka Marin le Pen 
oraz w kolekcji miasta 
Henin-Beaumont, a także 
we Włoszech, w Niemczech, 
w Turcji, Bułgarii, w Czechach, 
na Słowacji, na Litwie. 

Pracuje w Galerii Centrum Kultury 
i Sztuki – Wieża Ciśnień w Koninie, 
gdzie prowadzi zajęcia w pracowni 
rysunku i malarstwa. Jest tez 
kuratorką plenerów malarskich. 
W latach 2013 i 2014 
we współpracy z ABC Gallery 
w Poznaniu organizowała 
Międzynarodowe Plenery 
Artystyczne – Summer Jam.

W 2011 r. wyróżniona 
przez Prezydenta m. Konina 
Odznaką Honorową: „Za zasługi 
dla miasta Konina.
W roku 2017 przyznano jej 
statuetkę Kariatydy w kategorii: 
Twórca - za konsekwentną 
postawę malarską oraz 
upowszechnianie sztuk 
plastycznych.

PuNKT 
KRYTYCZNY 
technika własna na płótnie 
120 x 100 cm / 2020



Jiří KOŽÍŠEK, ak. sochař
*1955
Nádražní 6 / 360 17 Karlovy Vary
e-mail: kozisek55@seznam.cz

sENOsEč 
v DRŽKOvé
70 x 50 cm / 2009

V různých oborech výtvarné činnosti – v malbě, sochách a objektech, kresbách či instalacích - volně, s nápaditostí 
sobě vlastní, ale vždy vnitřně opodstatněně propojuje kromě výtvarných technik také různé materiály 
(sklo, porcelán, dřevo).

Základním materiálem, hmotou, 
ke které směřuje svoji veškerou 
výtvarnou iniciativu a kreativitu, 
je porcelán. Jeho technologické 
a estetické možnosti ovládl 
z pozice designéra Karlovarského 
porcelánu. Výrobní požadavky 
se vždy snažil skloubit s moderním 
tvarováním; a právě velké 
zkušenosti z výrobní praxe 
mu poskytly vodítka 
pro volnou ateliérovou tvorbu, 
jíž se věnuje od roku 1994 
až do současnosti. 

Ačkoliv tématický výraz jeho díla 
se pohybuje od decentní humorné 
narážky až po dnes, stále více 
jej zajímající karikaturní travestii, 
umí využít přednosti porcelánu 
– ve stavbě formy, v její modelaci, 
v podtržení estetických kvalit 
ušlechtilého materiálu, jehož 
transparenci zdůrazňuje 

osvětlením nebo v kontrastu 
barevných akcentů, realizovaných 
klasickými postupy, nebo 
expresivním gestem malby 
či kresby. Ve svých porcelánových 
objektecha instalacích se 
s nadsázkou a humorem dotýká 
dnešního života v jeho směšných, 
banálních i křiklavých situacích.



Zuzana MEDZaY
* 1980, Trnava
e-mail: zuzanamedzay@gmail.com / tel.: +421 944 148 091
www.zuzanamedzay.com

Narodila sa a aj aktuálne pôsobí
v Trnave. K expresívnemu 
vyjadreniu si zvolila tisícročia 
starú techniku enkaustiku, ktorá 
vznikla v antickej dobe 

v starovekom Grécku. Tématicky 
sa orientuje na archetypálne 
symboly alebo kolobeh života. 
Zúčastnila sa už mnohých 
autorských či kolektívnych výstav 

v Európe a ilustrovala 5 kníh. 
Zuzana je zároveň akreditovaným 
arteterapeutom a okrem svojej 
tvorby rada pracuje na rozvíjaní 
kreativity a sebahodnoty žien. 

KEď LásKa 
KvITNE
pôvodná enkaustika na dreve
90 x 80 cm / 2020 



anna RusINKOvIčOvá
* 8. 4. 1964, Brezno
e-mail: anna.rusinkovicova@gmail.com

PuR–PuR
kombinovaná 
technika-olejomaľba 
115 x 75 cm / 2020

Absolvovala jsem střední 
uměleckoprůmyslovou školu 
v Kremnici v letech 1979-1983.
Žiju a tvořím v Kováčové. Pracuji 
v Národním rehabilitačním centru 
v Kováčové na oddělení artterapie 
-ergoterapie, jako instruktorka 
keramické dílny, kde pomáhám

při léčbě zdravotně postižených 
prostřednictvím práce a umění.
Ve svém domácím ateliéru se také 
věnuji olejomalbě a keramice. 
Jsem členkou Umeleckej Besedy 
Slovenska, Detvianskej umeleckej 
kolónie a Zvolenskej sedmičky-ZV-7.

Pořádám vlastní autorské výstavy 
a pravidelně se zúčastňuji 
společných výstav doma 
i v zahraničí. V roce 2017 jsem 
autorsky organizovala projekt 
Sochařské sympózium Kováčová.
Účastním se mezinárodních 
sympózií na Slovensku i v zahraničí.



Josef ŠaRMaN
* 1950, Kolín 
e-mail: sarman.j@gmail.com / sk.pinterest.com/josefsarman/                                                                              

Členstvo
KO Únie výtvarních umělců ČR / Klub výtvarných umelcov a teoretikov SR, Kultúrny odbor MS SR

Po ukončení štúdií sa venoval 
reštaurovaniu historických budov 
a interiérov – Praha, Kutná Hora, 
Bratislava, atď.

Postupne sa začal venovať vlastnej 
tvorbe v oblasti socha a maľba.
Realizácia socha – Všeradice, 
Lomnice nad Lužnicí, atď.

V poslednom desaťročí 
sa venuje výlučne maľbe.

Výstavy - výber:

2007 - SALE DEL BRAMANTE – Piazza del  Popolo – ROMA                               
2007 - Galéria BRATISLAVSKÉHO HRADU, BRATISLAVA - SR
2010 - Mestská galéria „POD VĚŽÍ“ TŘEBOŇ - ČR
2013 - AUDI EXLUZIVE GALLERY BRATISLAVA - SR
2014 - Galéria  SZTUKY XX. WIEKU ZAKOPANE - PL
2015 - Galéria  NA OCHOZU Karlovy Vary - ČR
2016 - Galéria  GALVINA BECHYNĚ - ČR
2016 - Galéria Bromse FRANTIŠKOVY LÁZNĚ - ČR
2017 - Galéria FARA Planá nad Lužnicí - ČR  

2017 - Galeria Sztuki „BROWAR B“ WLOCLAWEK - PL
2018 - Galéria Slovenského rozhlasu, BRATISLAVA - SR                                                                                                                                     
           100 rokov   Československa
2018 - Galéria F7, BRATISLAVA - SR
           100 rokov ČSR – malé formáty
2019 - SBM – Berggericht – Banská Štiavnica - SR 
2020 - Zámocká galéria - Hlohovec - SR                                              
           /Malované na šindli/                            

GaRaGE NO 20
akvarel / 29 x 43 cm / 2020



Josef ŠPICL
* 3. 9. 1953
e-mail: josef.spicl@seznam.cz / tel.: +420 602 647 795
www.rezbarjosef.estranky.cz

Mám rád lipové dřevo, jeho vůni, dotek a strukturu. 
V každém kmeni je něco zakleto a nejhorší je, když skončí v kamnech.

Jsem řezbář a sochař autodidakt, 
tvorbě ze dřeva se věnuji asi 
20 let. Nemám vyhraněný 
směr a tématicky tvořím podle 
momentálního nápadu, nebo přání 
zákazníka. Proto se v mojí tvorbě 
objevují zvířata, postavy i abstrakt. 

Mým hlavním nástrojem při práci 
je motorová pila, ale nejsou mi cizí 
ani řezbářská a sochařská dláta. 
Má díla lze najít nejen v různých 
částech České republiky, ale 
i na Slovensku, v Německu, 
Holandsku, Španělsku, Anglii a 
Gibraltaru.

Mimo vlastní tvorby se pracovně 
věnuji duševně nemocným lidem 
jako terapeut v řezbářské dílně. 
Za své poslání považuji probouzet 
vztah ke dřevu ve smyslu motta: 
„Každá vyřezaná věc je oknem 
do duše řezbáře.“

RusavsKá 
MaDONa
buk / 2019



Pavel TaLICH
* 4. 4. 1957, Humpolec 
e-mail: pavel.talich@centrum.cz / www.paveltalich.com 
adresa: V Zahájí 51 / 391 11 Planá nad Lužnicí

v časE KORONY
camera obscura – přímý záznam 
50 x 60 cm / 2020

Pracuje s camerou obscurou. Záznam se provádí bez čočky na fotografický papír. 
Přímý záznam je originálním obrazem. Celý proces je založen na ruční práci a klasickém chemickém procesu.

Členství:
Jednota umělců výtvarných v Praze,
Volný spolek výtvarníků FF16,
Asociace jihočeských výtvarníků,
Syndikát fotografů České republiky

Účast na mezinárodních 
výtvarných sympoziích (21):
Česká republika, Slovensko, 
Nizozemsko, Polsko

Samostatné výstavy (46):
Česká republika, Slovensko, 
Rakousko, Polsko
Kolektivní výstavy (108):
Česká republika, Francie, Německo, 
Velká Británie, Polsko

Zastoupení:
Husitské muzeum v Táboře, Národní muzeum fotografie Jindřichův Hradec (Česká republika),
A.M.A.C. Chamalieres - Association Mouvement d‘Art Contemporain Clermont-Ferrand (Francie),
Millennium Gallery Museum Sheffield (Velka Británie) a soukromé sbírky (Česko, Slovensko, Anglie, Rakousko, Francie, 
Norsko, Čína.



Jiří vRáBLÍK
tel.: +420 601 229 990 / e-mail: jiri.vrablik@seznam.cz
www.drevorezba-jv.cz 
Hošťálková 71  / 765 22

MYŠLENKa
30 x 40 cm / 2019

Před 25 lety jsem byl neustále 
na cestách někde ve světě. 
Nakonec mě osud odvál někam 
úplně jinam.  Zpět do Beskyd, ráje 
lesů, kopců a luk. Na Vsetínsko, 
kde jsem se i narodil. K vytváření 
soch mě dostalo samotné souznění 
a spojení duše s materiálem, láska 
a víra ve svou práci v tvorbě 

každého kusu uměleckého díla. 
Na tvořivé cestě používám dřevo, 
kámen, kov, hlínu a led, kterým 
dávám tvar nejčastěji v podobě 
reálné fauny a ženských aktů, 
jež pokaždé vypráví příběh. Jsem 
členem Sdružení umělců Moravy 
a Slezska, Sdružení výtvarníků ČR 
a volné skupiny umělců Hala-Bala.  

Každoročně se účastním mnoha 
mezinárodních a tuzemských 
výstav a sympózií. Ať je život jaký 
chce, vždy je cesta, jak můžete jít 
dál. A pokud se na té cestě můžete 
dělit o tu krásu i s ostatními, 
tak ji naplňuji. 
S láskou a vírou J. Vráblík.

Výstavy a sympózia:
Festival Tomsk Rusko-Sibiř / Festival Lukomorye Rusko-Sibiř / Sympózium Šamorín Slovensko / Sympózium Držková 
Česko / Výstava Umění Dřeva Praha / Výstava Art Salon Praha / Výstava Art Fest Praha a další.



Jiří čuNEK 

hejtman Zlínského kraje

Záštitu nad konáním
MEZINáRODNÍHO 
vÝTvaRNéHO sYMPÓZIa 
DRŽKOvá-Rusava 2020
převzal



Rusava 
v rámci ČR

a Zlínského kraje

MEZINáRODNÍ
vÝTvaRNé 
sYMPÓZIuM
se koná v prostorách
PENZIONu u RáZTOKY



MEZINáRODNÍ vÝTvaRNé sYMPÓZIuM 
DRŽKOvá-Rusava 2020

podpořili:

ŠARMANOVI



SOLISKO
zapsaný spolek

Držková 128
763 19

tel.: 777 021 641
www.solisko.info


