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Jdu po tvých stopách… 

Pocta Janu Z 

 

Od 18. prosince 2012 do 10. února 2013 
              Galerie 35 

 
 
V roce 2011 si dva mladí umělci českého původu vyměnili své ateliéry. V srpnu přijel Michal 
Pěchouček k Martě Morice do Lorientu v Bretani, kde Marta již několik let žije. Společně se vydali 
napříč Bretaní po stopách Jana Zrzavého, který tam pravidelně jezdil a maloval po celá dvacátá a 
třicátá léta. Několik desítek let poté identifikovali přesná místa, odkud malíř zachycoval na svých 
obrazech bretaňskou krajinu a její charakteristické motivy: bárky, plachetnice, skaliska, kalvárie, 
hráze, přístavy. Locronan, Camaret, ostrov Ile de Sein, Ile de Bréhat, tedy místa jež Zrzavého 
inspirovala, na sebe nechali působit a jeho prožitek ve svém díle zpracovali každý po svém. 
Pěchoučkovy zdánlivě monochromní obrazy, fotografický záznam oblohy a moře z Ile de Sein a 
Martiny expresívní akvarely dohromady vyjadřují atmosféru tohoto divokého kraje, kde zároveň 
jakoby se zastavil čas. 

Kurátorka: Anna Pravdová 

 
BIOGRAFIE:  
 
Michal Pěchouček (* 1973) po čtyřletém přírodovědném gymnáziu v Teplicích odešel do Prahy na 
pomaturitní studium Výtvarné školy Václava Hollara, obor knižní ilustrace. Na Akademii výtvarných 
umění (Praha) se v ateliéru grafiky I. Jiřího Lindovského soustředil na techniku linorytu. Ve čtvrtém 
ročníku přestoupil do ateliéru mediální komunikace vedeného Jiřím Davidem a postupně začal do své 
tvorby začleňovat nejprve fotografii a později i pohyblivý obraz. Pražskou AVU absolvoval roku 1999. 
Michal Pěchouček vystavuje od devadesátých let na samostatných i skupinových výstavách v 
Čechách i zahraničí. Jeho domovskou galerií se stala v roce 2004 pražská Galerie Jiří Švestka. Michal 
Pěchouček je rovněž pedagogem (např. hostoval na FAMU Praha a působil na Ústavu umění a 
designu ZČU Plzeň) a kurátorem, čímž rozšiřuje své pole působnosti na aktuální českou uměleckou 
scénu, především nejmladší generace. Od roku 2006 je spolukurátorem výstavního programu v 
pražských galeriích Jelení a 35m². Společně s Martinem Mazancem stojí za dramaturgickým 
projektem Přátelský film (prezentovaném v roce 2006 např. na MFFK Karlovy Vary a v rámci 
projektu Audiovisual, kino Světozor Praha). 

Marta Morice (* 1971), česká malířka, žijící ve Francii (Bretaň). Do malby vnáší zcela osobitý 
vizuálně gestický přístup. Jako předlohu pro zobrazované téma využívá často fotografie a jiné 
realistické předlohy, které ale v procesu malby, barevností a formou posouvá se záměrnou 
nadsázkou do nových imaginativních rámců. Poslední dobou se zajímá především o témata s jasnou 
sociální výpovědí: Londýnské au pair, Invaze 68´. Velmi dobře a svobodně zvládá techniku 
velkoformátového akvarelu. Pravidelně vystavuje v ČR i ve Francii, dlouhodobě spolupracuje s 
brněnskou galerií Ars, kde vystavovala na podzim 2007 společně s Lukášem Rittsteinem a letos v 
březnu měla autorskou výstavu  asi dvacítky velkoformátových abstraktních akvarelů pod názvem 
Stream. 
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