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Život ako mapa, mapa ako záznam životných skúseností tých, ktorí tam už boli.  
Na miestach neznámych a v čase neustále sa meniacich. A predsa má svoj zmysel, lebo 
vždy niečo z toho čo obsahuje, ostáva aj v realite. Ostáva to večné a to druhé sa stráca.
Pamätám si, ako som moju milovanú matku po štyridsiatich rokoch priviedol  
na miesto, kde u  svojej „Sušickej babičky“ trávila letné prázdniny až  po jej odchod  
do večnosti, rok čo rok. Horáreň ostala vraj taká istá, stromy a porast takmer nedotknutý, 
aj plot bol len miestami opravený, skôr pôvodný ako vtedy, keď sa naň šplhala rúčkami 
dievčatka a  teraz ho s  nostalgiou hladká dlaňami, ktoré majú v  sebe kresbu matky 
štyroch detí a  dnes už aj trojnásobnej starej mamy. Naivnosť a  spontánnosť, nahradila 
skúsenosť a odstup od stvorených vecí. Skúsenosť, v ktorej sa prijíma až po dôkladnom 
skúmaní, nie zbrklo ako vtedy. Vtedy pre dieťa všetko veľké, no  dospelému primerané.  
Pre jedného miesto ako každé iné a pre druhého raj. Miesto najkrajších zážitkov minulosti. 
Miesto, kde sa odovzdávala neopakovateľným spôsobom vzájomná láska. Raj môže byť 
jedine tam, kde je láska. 
No všade kde je láska, prichádza nutne aj bolesť. Bolesť z nenaplnených očakávaní, 
bolesť z lúčení a všemožných neporozumení, ale súbežne sa vynára aj možnosť  
pre nový záznam v legende tejto mapy. Záznam z odpustenia. Najkrajší vryp v našom srdci. 
A po ňom inšpirácia k  tvorbe. Z  vďaky za prežité, z  radosti za obnovené. Človek sa 
stáva historikom svojho vlastného života, maliarom obrazu svojej tváre, krajčírom 
zovňajšku a bádateľom hlbín duše svojej a tých druhých. Kto je človek a kam sa uberá? 
Aj túto otázku si môžeme klásť počas prehliadky tvorby od tridsiatich dvoch interpretov 
svojich umeleckých postojov a  názorov, ktoré sa svojim obsahom dotýkajú tém,  
ako: Boh, stvorenie sveta, hriech, pokušenie, vášeň, rozdielnosť muža a ženy, krása, šťastie 
či smútok. 
Hodnotné výtvarné umenie, ktoré nepochybne reprezentujú aj diela tejto výstavy s názvom 
Mapy ráje, v  sebe nemôže zahŕňať len estetizáciu nášho životného priestoru. Musí mať 
v sebe i obsah, ktorým skúma človeka ako takého a priestor v ktorom žije. Pre každého 
úprimného umelca sa ateliér nutne stáva jeho rajom, v ktorom si môže povedať slobodne 
všetko tak ako to cíti, ako to vníma, vyhodnocuje a interpretuje a tak vytvára mapy pre tých, 
ktorí ešte len prídu.

Prolog

Martin Šafárik / katolícky kňaz
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10 
Adam a Eva 
Štefan Polák
olej na plátně

90 x 90

2012

01
Něha
Karolina Rossí
akryl na plátně  

151 x 140 cm

2015

08
Pivní lázně
Peter Pollág
akryl, olej na plátně

60 x 60 cm

2015

03 (obálka)
Rajská sonáta I
Jaroslava Pešicová
akryl, olej na plátně

160 x 146 cm

1999

04 (obálka)
Rajská sonáta II
Jaroslava Pešicová
akryl, olej na plátně

146 x 130 cm

1999

05 (obálka)
Rajská sonáta III
Jaroslava Pešicová
akryl, olej na plátně

160 x 146 cm 

1999

06
Slavnosti v zahradě
Jindra Husáriková
olej na plátně 

31 x 66 cm 

1981

07 
V královském parku
Jindra Husáriková
olej na plátně 

101 x 85 cm 

2009

02  
Zahrada rozkoší 
Ivan Titor
olej na plátně 

140 x 100 cm 

2016

09 
Mapa Raja
Eva Šebíková
olej na plátně

80 x 80 cm 

2015



17
Fatum

Roman Brichcín
olej na plátně 

100 x 140 cm 

2015

18
Flow

Roman Brichcín
akryl, tuha, olej na plátně  

100 x 140 cm

2015

16
Modré z nebe

Roman Brichcín
akryl na plátně

85 x 105 cm

2015

19
Noc v Benátkách 

Milan Chabera
zlacení, akryl, olej na plátně

50 x 75 cm

2012

20
Stalo se

Milan Chabera
akryl, olej na plátně

70 x 70 cm 

2011

14 
Vítr z Afriky 
Boris Jirků

tuha, akryl na desce  

91 x 120 cm 

2014

15
Malé životní jistoty 

Boris Jirků
tuha, akryl na desce

91 x 121 cm   

2014

12  
Do nebíčka, do peklíčka 

Eva Šebíková
olej na plátně

145 x 195 cm 

2014

13
Jablko sváru 

Zdena Höhmová
olej na plátně 

50 x 71 cm

1990

11
Polibek múzy 
Štefan Polák

olej na plátně

90 x 90

2010



22  
Mísa rajských chutí 
Igor Kitzberger
bronz

50 cm 

2015

21  
Tančící Adam I 
Igor Kitzberger
bronz

130 cm 

2015

23  
Tančící Adam II 
Igor Kitzberger
bronz

136 cm 

2015

25 
Rodný můj kraj
Ondrej 4.
bílý bronz, žula 

21 x 44 x 16 cm 

2009/2015

24  
Hříšné myšlenky 
Ondrej 4.
akryl na dřevě 

75 x 100 cm 

2010

29 
Porušení rovnováhy 
Juraj Čutek
dřevo, kov

33 x 35 cm

2015

30
Seraf a mlsný cherubín
Karel Sládek
akryl na plátně

80 x 65 cm

2015

28
Závěs - „amulet ze starého  
Ráje“   
Tomáš Procházka 
Závěs stříbro 925/1000, patina,  

Chryzopál / váha: 43,25 g / 2016

27
Náušnice - „náušnice z 
budoucna“ 
Tomáš Procházka
Ag 925/1000, synt. zirkon

celková váha: 18,55 g / 2016

26
Věž - „postavil jsem věž, 
abych uviděl“
Tomáš Procházka
Ag 925/1000, synt. zirkon

výška: 22 cm / 2016



34 
Eva 

Rostislav Zárybnický 
olej na desce

60 x 32,5 cm 

2016

36
Eden 

Jiří Brázda 
akryl, tužka na plátně 

100 x 70 cm 

2016

37
Nesu si z ráje do dne sen

Katarína Vavrová  
akryl na papíře - dibond

91x 140 cm

2015

38
Letící 

Marius Kotrba 
olej na plátně

120 x 160 cm

2008

39
Rodina ll  

Marius Kotrba 
bronz 

22 x 35 cm

2001

40
Socha pro Čínu 
Marius Kotrba 

bronz

75 x 46 cm

2003

32 
Jako v ráji I 

Martin Zálešák
olej, akryl na plátně

60 x 45 cm 

2015

33 
Jako v ráji II

Martin Zálešák
olej, akryl na plátně

60 x 50 cm 

2015

35 
Proměna v loutku
Jaroslav Koléšek

polyester

26 x 40 x 26 cm 

2000

31 
Cult of Paradise 

Sebastian Kitzberger 
lité broušené sklo

160 x 110

2014 



43  
Rajský déšť 
Božena Rossí
enkaustika, olejový pastel na plátně 

90 x 115 cm 

2016

50
Noční jezdec
Tibor Červeňák
olej na plátně

57 x 72 cm 

2015

47
Doba Něžná
Igor a Frederik Piačka
akryl na plátně  

120 x 100 cm

2014

46
Pohled do Dalečína
Karel Rossí
olej na desce

80 x 110 cm

2012

49
Na malom Dunaji
Jano Brano
zlacení, olej na plátně

120 x 90 cm 

2014

41  
Přístání 
Michael Rittstein
akryl na plátně 

150 x 180 cm 

2015

42  
Postavení umělců 
Michael Rittstein
akryl na plátně

180 x 210 cm 

2014

44 
Příběh o jablku 
Božena Rossí
enkaustika, zlacení na desce

46,5 x 36,5 cm 

2016

45
Příběh o srdci 
Božena Rossí
enkaustika, zlacení na desce

46,5 x 36,5 cm 

2016

48
Veľká hra o jablko
Igor Piačka
olej, akryl na plátně

200 x 130 cm   

2011



52 
Žena a dokonalý muž  

Alena Kupčíková
Chloupky z ženského a mužského ohanbí 

ruční papír, zalaminováno 

21 x 30 cm / 2015

51 
Zrcadlení ve víně  
Alena Kupčíková

Chloupky z ženského ohanbí  

ruční papír, korodovaný metál, zalaminováno  

24 x 18 cm / 2016

53
Stopy ráje

Ivana Štenclová
akryl na perf. plechu

120 x 100 cm 

2016

54 
Adam a Eva

Peter Nižňaský
bílý bronz 

120 x 100 cm 

2016

55
Něha

Peter Nižňaský
bílý bronz

120 x 100 cm 

2016



Už delší dobu se zabývám mapováním míst, která mi přijdou silná, mystická. 
Zprvu jsem dokonce vědomě vyhledávala místa, která byla natolik silná, že by 
se dala využít k nějakému osobnímu rituálu. Nikdy ovšem nešlo o místa, která 
by byla depresivní, nebezpečná nebo nějakým způsobem negativně dramatická. 
Spíš vždycky byla až rajsky krásná. V hlavě jsem si poté všechny výjevy nosila 
do atelieru a následně malovala. Malbu vždy provází velký klid, koncentrace  
a uvolnění. Je to pro mě v podtatě duchovní cvičení. Obrazů tohoto typu a formátu 
už mám povícero, chci udělat celý soubor a později obrazy vystavit pohromadě. 
Bílé vystupující přírodní monumenty z mlžného až monochromatického pozadí 
mají navozovat pocit něčeho rajského. Mají podněcovat fantazii. Nemaluji 
konkrétní věc, spíš mi jde o zachycení něčeho povědomého. Chci částečně 
uchovat tajemství a mnohé nechat na představě diváka. Tohle všechno pro mě 
ráj představuje. V rámci tohoto tématu mi v mysli vždy vyvstane něco krásného, 
příjemného avšak nekonkrétního. Něco, co jemně dráždí, ale vlastně nevíme 
proč. Jen je to příjemné. Tohle je pro mě mapování ráje.

Karolina Rossí
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Na mojí mapě ráje by zbyl jen malý ostrůvek Dětství, kdyby neexistovalo 
království fantazie… překvapivé náhody a nová přátelství. Moje práce 
mě vždycky dokázala udržet nad vodou. Zemřela mně maminka. Utrpení 
a beznaděj dokonale vygumovaly vše pěkné. Že se prázdná místa 
někdy vykreslí a zaplní jsem nečekala. Za obnovenou mapu ráje i života, 
mapu nové energie, přátelství a lidské radosti děkuji Ince Kitzbergerové  
a Galerii Crears, ve které mně symbolicky o velikonočním týdnu uspořádala 
nezapomenutelnou vernisáž spolu s Lucií Bílou, Petrem Maláskem, farářem 
Martinem Šafárikem a malířem Borisem Jirků. Každá vteřina prožitá  
v Rožnově pod Radhoštěm měla smysl a přinášela novou životní motivaci.

pro Ingrid Kitzbergerovou, Rožnov pod Radhoštěm, Galerii Crears a přátele Zdena Höhmová
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Alena  Kupčíkovápři pohledu na toto dílo najdete dokonalého muže 



Ráj... na tomto tématu mě nejvíc zajímá a fascinuje moment jeho opuštění. 
Oddělení, „vyhnání“ z jednoty a následné vstoupení do světa polarity, kde je 
zapotřebí zvládat všechna úskalí duálního bytí, rozhodovat se, hřešit. A někde 
uvnitř sebe toužit vrátit se zpět.

Ivana Štenclová 
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Dlouhá léta bydlím v Rožnově pod Radhoštěm a aktivně chci, aby se mi tu žilo hezky. Původem jsem Slovenka, po rozdělení 
Československa jsem přijala české občanství a jistým způsobem jsem zde zakořenila. Cítím tu své místo. Silně vnímám genia loci 
města pod magickou horou Radhošť, zdejší krajinu, lidi, tradici, soudobý život. 
Práce galeristky mne přivedla do širšího společenského dění. V souvislosti se sto patnáctým výročím narození spisovatelky 
Marie Podešvové, manželky slavného malíře, ikony kraje Františka Podešvy, mne zaujal titul její knihy Mapy ráje. Inspiroval mne  
k projektu Mapy ráje Rožnova. Domnívám se, že pro mnoho lidí, kteří zde žijí, a i pro ty, kteří město navštěvují, je či může být Rožnov 
pod Radhoštěm s nádherným venkovem rajským místem. A tak se Mapy ráje nabídly logicky. Vystihují dnešní fenomén života 
města s rájem umění, rájem chutí, rájem vůní, rájem odpočinku. Je tu ráj sportu, ráj zábavy, ráj muziky a také ráj VMP s původní 
lidovou architekturou, folklorem a tradicemi. 
Tato inspirace vyústila v myšlenku uspořádat tematickou kolektivní výstavu s názvem Mapy ráje. Mapování ve smyslu hledání 
paralely, orientace a stopování ráje v běžném životě. Jedná se o téma tvorbě mnoha umělců vlastní, ať už v spontaneitě či formě, 
kterou ho vyjadřují. 
Vznikl záměr nabídnout různorodá díla vybraných umělců z Čech a Slovenska. Výstava může být rajsky rozpustilá, neomezeně 
zdrojová. Měla by být rozmanitá, volně otevřená v asociaci s diváky, klidně alegorická v hravé nadsázce s různými výtvarnými 
projevy, které jsou na ní seskupeny. Mapy ráje nabízí kolekci děl předních autorů současné výtvarné scény, která přímo či nepřímo 
s tématem ráje souvisejí. 

Akademická architektka

Ingrid Kitzbergerová
galeristka 

Mapy ráje propojí ráj umění s rájem muziky, výstavu hudebně otevře Beata Bocek, Jono Bono Heyes s Christofferem Strandhem. 

Partnerem výstavy jsou Rožnovské pivní lázně a Albert Málek Restaurant, pro mnohé ráj chutí, vůní a odpočinku,  
Fittsport s rájem zábavy City Club. V prostorách partnerů budou během trvání výstavy Mapy ráje instalována výtvarná díla.  

Sledujte Mapy ráje Rožnova pod Radhoštěm. 



Je všestranná muzikantka zpívající polsky, česky  
i švédsky. Na konci roku 2012 jí vyšlo u Indies Scope 
čtvrté album s názvem „Ja tutaj mieszkam“, které bylo 
nominováno na cenu Anděl v kategorii world music. 
Je ovlivněna životními příběhy, Slezskem i Valašskem, 
objevováním svých hodnot, cest, pocitů - mezi nebem  
i zemí. Je v ní pracovitá solitérka, která se léty 
dopracovala k svébytnému tvaru písně.
Kromě toho, že Beata hraje na akordeon, kytaru, 
ukulele, koncovku, ale především zpívá tak, jako by 
v jejím hlase žilo jakési velké přírodní mystérium je 
často doprovázená švédským multiinstrumentalistou 
Christofferem Strandhem. Nové album „O Tobje“, které 
Beata natočila začátkem roku 2015 bylo pokřtěno  
13. 5. v 3 Etáži v Rožnově pod Radhoštěm.

Novozélandský hudebník a jeho kapela Mama Yeva je 
skutečnou perličkou pro milovníky World music. Jeho 
debutové album Le Fisherboy je jedinečnou směsí 
syrových rytmů flamenca či západní Afriky, hluboce 
zakořeněných v arabském Maghrebu, interpretovaných 
s hravou lehkostí jihoamerických písní. Během svého 
úspěšného evropského turné v roce 2015 byl Jono 
se svým debutovým albem ‚Le fisherboy‘ ,  vydaný m  
studiem Monkey Records Berlin, pozván k rozhovoru 
do evropských rádií včetně BBC, RTV Spain  a  Český 
rozhlas Vltava. Jonovy texty odráží globální témata, 
kterým naléhavě čelí kultury celého světa se silným 
lidským poselstvím.

Jono Bono HeyesBeata Bocek



galerie Crears
Rožnov pod Radhoštěm  
Náb. Dukelských hrdinů 442
756 61 
 
+ 420 739 403 486
www.galeriecrears.cz







Kurátorka: Ingrid Kitzbergerová
Fotografie: Archiv autorů, Marek Tihelka, Marek Vančura

Grafický design: Ingrid Kitzbergerová, Marek Vančura

Za podpory dotace z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm.
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Ingrid Kitzbergerová  © Galerie Crears, 2016.
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