K AUTORŮM:
Marianna Stránská – výtvarnice, scénografka, loutkářka. Narozena 1986 v Praze. Ve své divadelní
a autorské tvorbě využívá interaktivního přístupu ve vztahu k divákovi. Spolupracuje s divadelními
a filmovými režiséry v Čechách, ve Francii a ve Slovinsku.
David Vrbík – narozen 1973, audiovizuální umělec, žije a pracuje v Praze.
Čestmír Šuška – absolvent AVU ateliér sochařství, narozen 1952, český sochař, režisér, organizátor
a kurátor výstav.
Daniel Hanzlík – narozen 1970 v Teplicích. Studium na VŠUP u prof. Vladimíra Kopeckého. od 2008 člen
umělecké skupiny BOOT_audiovisual (s Pavlem Mrkusem) www.boot-av.com
David Bohm – Jiří Franta a David Böhm pořádají performance, natáčejí videa, budují prostorové
instalace, zasahují do veřejného prostoru, vytvářejí nástěnné malby a jsou autory knižních
a časopiseckých ilustrací. Výstupy jejich činnosti mohou připomínat kresebný deník, grafitti,
karikatury,komiks, konceptuální umění, grotesku, sportovní výkony, umění spolupráce, fyzikální
experimenty,
Dušan Váňa – absolvent FaVU Brno, ateliéru figurálního sochařství u Prof. Michala Gabriela. Narozen
1982. V současné době žije a tvoří v Brně.
Ivan Havlíček – vymýšlí a studuje architekturu. Také kreslí a věnuje se astronomii. V roce 1986 absolvoval
architekturu na FA ČVUT v Praze u profesora Emila Hlaváčka. Žije a pracuje ve Zlíně
Jaroslav Kořán – pravidelně spolupracuje jako hudebník, skladatel a zvukový designer na různých
divadelních projektech. Zakladatel těles improvizované hudby “Zapomenutý orchestr země snivců“
a “Orloj snivců“ (podle vlastního stejnojmenného hudebního nástroje). Narozen 1962, žije a pracuje
v Praze.
Jiří Franta – Jiří Franta a David Böhm pořádají performance, natáčejí videa, budují prostorové instalace,
zasahují do veřejného prostoru, vytvářejí nástěnné malby a jsou autory knižních a časopiseckých ilustrací.
Výstupy jejich činnosti mohou připomínat kresebný deník, grafitti, karikatury, komiks, konceptuální umění,
grotesku, sportovní výkony, umění spolupráce, fyzikální experimenty,
Jiří Konvrzek – hudebník hrající vlastní hudbu především na vlastnoručně vyrobené nástroje. Narozen
1961, žije a pracuje ve Velvarech.
Jiří Melzer – vystudoval chemické inženýrství na univerzitě v Karlsruhe (Německo), od roku 1992 sevšak
věnuje umělecké tvorbě (malování, fotografování, instalace). Narozen 1962. Žije a tvoří v Karlsruhe.
Jiří Wald – je podnikatel. Zároveň je autorem, resp. spoluautorem řady mezinárodních projektů pro
neziskové organizace v duchu Steinerovy sociální trojčlennosti. Společně s manželkou Radanou jsou
autory výstavního projektu ORBIS PICTUS aneb... Narodil se 1950 v Ostravě. Žije a pracuje v Praze.
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Klára Ottová – vystudovala animovaný film na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kterým
se zabývá dodnes, také dělá instalace a maluje. Narozena 1979. Žije a pracuje v Praze.
Luboš Fidler – aktuálně se intenzivně věnuje pěstování eko-zeleniny pro vlastní potřebu a vývoji
hudebního projektu &quot;Noční pták&quot;, v němž využívá, kromě jiného, i svůj poslední autorský
nástroj “Roletofon“. Narozen 1951, žije a pracuje v jihočeské vsi Albeř.
Luděk DelMaschio – je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, katedry designu ve Zlíně
u prof. Zdeňka Kováře, je zakládajícím členem legendární kapely Svoz řepy a kromě architektury se věnuje
i volné tvorbě. Působil ve sdružení Vio Art, Maschio s.r.o. a O-Blast.
Maja Dvořáková – fotografka a grafička. Narozena 1985, žije a pracuje v Praze.
Martin Janíček – zvukový umělec, sochař, hudebník a zvukový designér. Zkoumá akustické vlastnosti
různých kovů, staví nové hudební nástroje. Narozen 1961. Žije a pracuje v Praze, vystavuje po celém světě.
Michael Delia – umělec, jehož práce zahrnuje širokou škálu oborů a médií od malířství a sochařství přes
instalace až po zvukového umění a hudební představení. Narozen v roce 1963. Žije a pracuje v New Jersey
a Praze.
Milan Cais – od roku 1988 se věnuje střídavě hudbě a výtvarnému umění. Je absolventem
AVU (1999) a pracuje v oborech: socha, instalace, malba, performance a video. Je zakladatelem hudební
skupiny Tata Bojs, ve které zároveň působí jako zpěvák, bubeník, skladatel, scénograf, textař a producent.
Narozen 1974. Žije a pracuje v Praze.
Miroslav Černý – narozen 1965, pedagog, hudebník a výtvarník. Žije a tvoří v Provodově u Zlína.
Oldřich Hozman – architekt ve svobodném povolání, projektuje celostním způsobem ekologické stavby
a prostředí v hlubší harmonii mezi člověkem a přírodou. Narozen 1964. Žije a tvoří v Praze.
Ondřej Eremiáš – podílel se mimo jiné i na divadelním představení Jsem tvůj zajíc od Petra Nikla.
Ondřej Janoušek – mořeplavec v moři vědomí, rybář v oceánu imaginace, konstruktér představ ve hmotě.
Narozen 1980, žije a pracuje v Praze. Více na YouTube - kanál uživatele ondrik23.
Ondřej Puchta – zabývá se průmyslovým a produktovým designem. Narozen 1986. Žije a tvoří
v Sazovicích poblíž funkcionalistického města Zlína, kolébky českého designu.
Ondřej Smeykal – vizuální umělec a hudebník, česko-slovenský průkopník didgeridoo. Věnuje se
koncertním vystoupením, pořádá semináře výuky hry na didgeridoo pro začínající i pokročilé. Narozen
1975. Žije a tvoří v Praze.
Pavel Havrda – performer, především se zabývá světlem a zvukem.
Pavel Mrkus – Pavel Mrkus se pohybuje v různých odvětvích výtvarného umění, především pracuje
s digitálními médii a zaměřuje se na video, interaktivní a site-specific instalace. Narozen 1970. Žije
a pracuje v severních Čechách.

Zlínský zámek o.p.s., Soudní 1, 760 01 Zlín, +420 602 560 020, orbispictusplay@zlinskyzamek.cz
www.orbis-pictus.com

Petr Korecký – zabývá se vývojem a realizacemi atypického parkového a zahradního mobiliáře, herních
prvků pro dětská hřiště a školní zahrady. Má rád dřevo. Narozen 1982. Žije a tvoří v Tišnově.
Petr Lorenc – absolvoval katedru nonverbálního divadla na HAMU, studoval program animace a nová
media na FAMU. Hrál a autorsky se podílel na představeních skupin Bread and Puppet Theatre (USA),
Jednotka (CZ), Envoi (CZ). Absolvoval workshopy mimo jiné s Rinde Eckertem (USA), Ryuzo Fukuhara (JP)
a DOGTROEP (NL). 1975 - 2006 v Praze.
Petr Nikl – výtvarník, knižní ilustrátor a autor, hudebník, scénograf, herec a performer. Narozen 1960, žije
a tvoří v Praze a v New Yorku.
Quido Sen – narozen 1948, žije a tvoří ve městě Baar ve Švýcarsku. Vytváří multimediální instalace
a objekty, akustické a vizuální projekty a performance.
UeliSeiler-Hugova – narozen 1942, ředitel vzdělávacího semináře při speciální škole Schlossli lns ve
Švýcarsku. Autor knihy Barvy: vidět, prožívat, rozumět, vydané nakladatelstvím AT ve Švýcarsku. Výstavy
barevných objektů ve Švýcarsku a v České republice. Žije se svou rodinou ve Švýcarsku.
Václav Smolka – kvalifikovaný mistr ve stavbě klasických píšťalových varhan, který čas od času podlehne
pokušení uměleckého úletu do jiné oblasti tvorby. Narozen 1956. Žije a pracuje v Krnově.
Zdeněk Šmíd – narozen 1971, žije a pracuje ve Zlíně. Zvláštností jeho děl je tendence k subtilní komunikaci
s přírodou, přeměněná v pochopitelné kinetické formy.
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