
Téma:
Akt je samo o sobì slovo 
nahé – kdy� je dobøe vysaze-
né, z pìkného písma – je spí-
še uzavøené, a� sevøené. 
 Ale to pro zobrazení mo- 
delu nemusí být ve všech pøí-
padech úplnì ideální, 
aèkoli... 
 I autoøi reprodukovaných 
dìl byli nìjaký èas v (nedo- 
brovolném) sevøení –   
po tøetí výstavì Galerie 
DvojKA pøišli o mo�nost 
zveøejòovat své práce ve vý-
kladcích paláce Dunaj na Ná-
rodní ulici v Praze 1. 
 Palác je nyní v rekonstruk- 
ci. Zatím není zcela vysvle- 
èen, ale je obna�en uvnitø, 
a doufejme, �e se z nìj nesta-
ne jen další z pra�ských „ku-

lis“. Pak pøišel, všem dnes 
známý, Covid I., II., III., ... 
 Nu, tak i my máme, snad 
ale jen pro tentokrát, delší 
prodlevu. 
 Vìøíme, �e nejsme a ne-
zùstaneme sami, kteøí jsou 
a budou rádi, �e jsme téma 
„Akt“ neodlo�ili „ad acta“. 
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Karel Aubrecht: Bledá domorodkyně, 2014/15,  
kombinovaná technika, plátno na lepence,  
20,5 × 8,4 cm; (soukromá sbírka v Mnichovì)



Karel Aubrecht: Bledá domorodkyně, linoryt, 2021  
velikost tisku 19,9 × 7,5 cm



Petr Kubín: Selekce, computerová grafika, uv inkjet print, 40 × 40 cm, 2022



Karel Aubrecht: Zuzana a savci, serigrafie, 2017, velikost tisku  56 × 37 cm



Petr Kubín: Ypsilon?, 2012, computerová grafika, uv inkjet print, 70 × 100 cm, 
2017



Karel Aubrecht: Defilé domorodkyň, serigrafie, 2016, velikost tisku 15,5 ×  31,4 cm; 
(pùvodnì ilustrace na pøebal knihy – Jiøí Dìdeèek: Defilé, 1991; nerealizováno)  



Petr Kubín: 37°C v Corralejo, skica pro serigrafii, 74 × 42 cm, 2022



Karel Aubrecht: Malovaný večírek, suchá jehla, kvaš, kolá�, (úprava  
pro obal LP desky – Jiøí Zmo�ek: Malovaný veèírek), 90. léta 20. stol.

Karel Aubrecht: Malovaný večírek, studie k suché jehle, kresba tu�kami, 
papír, 80. léta 20. stol., cca A2



Petr Kubín: Torzo, computerová grafika, uv inkjet print, 65 × 90 cm, 2022



Petr Kubín: Genderless, computerová grafika, uv inkjet print, 40 × 40 cm, 2022
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