ČESKÉ A SLOVENSKÉ UMĚNÍ PRO UKRAJINU
Česká a slovenská škola Okénko v Londýně vás spolu s výtvarnicemi Terezou Buškovou a Lucií Húskovou srdečně zve
na výstavu a benefiční online aukci výtvarných děl předních českých a slovenských umělců, jejíž výtěžek půjde na
pomoc Ukrajině.
Od 15. do 22. května proběhne online aukce uměleckých děl 25 známých českých a slovenských umělců. Soubor děl
čítá tisky, grafiky, ilustrace, malby, plastiky i velmi hodnotná umělecká díla jakož i výtvarné práce dětí.
Celý výtěžek z aukce bude věnován na pomoc Ukrajině, konkrétně na projekt nadace Člověk v tísni SOS Ukrajina.
Aukci slavnostně ukončíme v neděli 22. května 2022 na České ambasádě v Londýně, kde budou všechna dražená díla
vystavena, společně s výtvarnou tvorbou dětí, které se díly těchto umělců inspirovaly během výtvarných online dílen
pořádaných naší školou.
Výstavy se zúčastní někteří umělci osobně - Patrik Antczak, Veruška Bobeková, Alex Brychta, Zuzana Lukáčová a
kurátorka moderního umění Katarína Bajcurová ze Slovenské Národní Galerie. Můžete se těšit na debaty i tvůrčí
dílny.
Více informací www.okenko.uk, info@okenko.uk, Jana Nahodilová, 0044 7960 018346
Registrace na výstavu zdarma, ale nutná na: https://www.eventbrite.co.uk/e/slovak-and-czech-art-for-ukraine-artexhibition-and-fundraising-auction-tickets-329700391747
V benefiční aukci České a slovenské školy Okénko, Londýn budou dražena umělecká díla následujících umělců (Díla si
můžete prohlédnout již nyní na www.okenko.uk ): Patrik Antczak, Veruška Bobeková, Alex Brychta, Ján Brychta, Lída
Brychtová, Tereza Buskova, Marek Dutka, Renáta Fučíková, Pavel Fuksa, Mila Furstova, Lucie Huskova, Eva
Končeková, Víra Kraicová, Fero Král, Pavol Král, Zuz Podhajská, Pravoslav Rada, Jindřiška Radová, Šárka Radová,
Rudolf Sikora, Miroslav Šašek, Katarína Ševellová-Šuteková, Ester Šimerová-Martinčeková

ČESKÉ A SLOVENSKÉ UMENIE PRE UKRAJINU
Česká a slovenská škola Okénko v Londýne vás spolu s výtvarničkami Terezou Buškovou a Lucií Húskovou srdečne
pozýva na výstavu a benefičnú online aukciu výtvarných diel popredných českých a slovenských umelcov, ktorej
výťažok pôjde na pomoc Ukrajine.
Od 15. do 22. mája prebehne online aukcia umeleckých diel 25 známych českých a slovenských umelcov. Súbor diel
číta tlače, grafiky, ilustrácie, maľby, plastiky i veľmi hodnotné umelecké diela ako aj výtvarné práce detí.
Celý výťažok z aukcie bude venovaný na pomoc Ukrajine, konkrétne na projekt nadácie Človek v núdzi SOS Ukrajina.
Aukciu slávnostne ukončíme v nedeľu 22. mája 2022 na Českej ambasáde v Londýne, kde budú všetky dražené diela
vystavené, spoločne s výtvarnou tvorbou detí, ktoré sa diely týchto umelcov inšpirovali počas výtvarných online dielní
organizovaných našou školou.
Výstavy sa zúčastnia niektorí umelci osobne – Patrik Antczak, Veruška Bobeková, Alex Brychta, Zuzana Lukáčová a
kurátorka moderného umenia Katarína Bajcurová zo Slovenskej Národnej Galérie. Môžete sa tešiť na debaty aj
tvorivé dielne.
Viac informácií www.okenko.uk, info@okenko.uk, Jana Nahodilová, 0044 7960 018346
Registrácia na výstavu zadarmo, ale nutná na: https://www.eventbrite.co.uk/e/slovak-and-czech-art-for-ukraine-artexhibition-and-fundraising-auction-tickets-329700391747
V benefičnej aukcii Českej a slovenskej školy Okienko, Londýn budú dražené umelecké diela nasledujúcich umelcov
(Diela si môžete pozrieť už teraz na www.okenko.uk): Patrik Antczak, Veruska Bobekova, Alex Brychta, Ján Brychta,
Lída Brychtová, Tereza Buskova, Marek Dutka, Renáta Fučíková, Pavol Fuksa, Mila Furstova, Lucia Huskova, Eva
Končeková, Viera Kraicová, Fero Kráľ, Pavol Kráľ, Zuzana Lukáčová, Minka Podhajská, Pravoslav Rada, Jindřiška
Radová, Šárka Radová, Rudolf Sikora, Miroslav Šašek, Katarína Ševellová-Šuteková, Ester Šimerová-Martinčeková

CZECH AND SLOVAK ART FOR UKRAINE
The Czech and Slovak school Okénko in London, together with artists Tereza Bušková and Lucie Húsková, cordially
invites you to an art exhibition and a charity online auction of works of art by leading Czech and Slovak artists, the
proceeds of which will go to help Ukraine.
An online auction of works of art by 25 well-known Czech and Slovak artists will take place from 15 to 22 May. The
collection of works includes prints, graphics, illustrations, paintings, sculptures and very valuable works of art as well
as children's artwork.
All proceeds from the auction will be donated to help Ukraine, specifically to the project of the People in Need
Foundation SOS Ukraine.
The auction will officially close on Sunday, May 22, 2022 at the Czech Embassy in London, where all the auctioned
works will be exhibited, along with the children's artwork, which was inspired by the works of these artists during our
online art workshops organized by our school.
The exhibition will be attended by some artists in person - Patrik Antczak, Veruška Bobeková, Alex Brychta, Zuzana
Lukáčová and the curator of modern art Katarína Bajcurová from the Slovak National Gallery. You can look forward to
debates and creative workshops.
More information www.okenko.uk, info@okenko.uk, Jana Nahodilová, 0044 7960 018346
Registration for the exhibition free, but required at: https://www.eventbrite.co.uk/e/english-and-czech-art-forukraine-art-exhibition-and-fundraising-auction-tickets-329700391747
The Czech and Slovak school Okénko, London will auction the works of the following artists (You can view the works
now at www.okenko.uk): Patrik Antczak, Veruska Bobekova, Alex Brychta, Ján Brychta, Lída Brychtová, Tereza
Buskova, Marek Dutka, Renáta Fučíková, Pavol Fuksa, Mila Furstova, Lucia Huskova, Eva Končeková, Viera Kraicová,
Fero Kráľ, Pavol Kráľ, Zuzana Lukáčová, Minka Podhajská, Pravoslav Rada, Jindřiška Radová, Šárka Radová, Rudolf
Sikora, Miroslav Šašek, Katarína Ševellová-Šuteková, Ester Šimerová-Martinčeková

