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HEMISFÉRY | Lucie Šiklová

Levé hemisféře se obvykle připisují především funkce jako analytické myšlení, matematicko-logické schopnosti, řečové schop-

nosti, vědecké uvažování, psaní, počítání, motorické reakce, pojem o čase. Pravá hemisféra hostí funkce jako celostní myšlení, 

intuice, sluchové vjemy, představivost, tvořivost, hudba a umění či denní snění. Ale — náš mozek není bezpodmínečně tak 

dichotomní, jak se zpočátku myslelo. Obě hemisféry spolu úzce spolupracují. Například matematické schopnosti jsou nejsil-

nější, když obě hemisféry pracují dohromady.

Tvorba Tomáše Polcara se dlouhodobě odvíjí v cyklech (Hnití plodí žití, Atomos, Sóma, Rezonance). Na počátku stojí přímá 

zkušenost se skutečností, setkání s nějakým jevem, jež poslouží jako odrazový můstek. Následuje ponor do jezera asociací 

a úvah, které se postupně krystalizují do sdělení skrze konečný obraz (sochu či malbu). Tomáš Polcar naplňuje ve své tvorbě 

oba základní přístupové principy, intuici a ratio, které spoluurčují lidskou psýché, a vytváří obrazy světa smyslového a světa 

idejí jako formulace svého nazíraní bytí skrze tento svět. Nepřichází na ně zlehka, je v nich obsaženo spousta práce a odříkání. 

Žije v Slavětíně nad Ohří, což pro současný „umělecký provoz“ představuje tříčtvrteční klauzuru. Beton pro svoje rozměrné 

objekty si míchá sám a malba štětcem, i ta monochromní, je výsledkem soustředění a úsilí o dokonalost potřebného výrazu.

Výstava Hemisféry v Karlových Varech představuje další z Polcarových hledačských výprav za poznáním a pochopením 

sebe a našeho světa s jejich přesahy. Symbolicky sleduje téma hemisfér ve dvou křídlech galerie: v jednom na obrazech 

krajiny, ve druhém na geometrických strukturách a sochách. 

Intuitivnímu a smyslovému myšlení odpovídá expresivní umělecký přístup představovaný krajinomalbou. Malíř přichází 

do krajiny, pozoruje, nechává se jí prostupovat. Nalézá barevnost, již nechal vstoupit skrze fialové, okrové a zelenkavé tóny, 

jež potkal v kraji zatopených pískoven okolo německého Schwandorfu. Obrazy s tématem říční krajiny vznikly na sym-

poziích věnovaných Zdeňku Sýkorovi, odehrávajících se kolem Počedělic při Ohři u Loun. Zdeněk Sýkora, nežli začal tvořit 

struktury pomocí algoritmů generovaných počítačem, byl zprvu ryzí krajinář. Jeho rané krajiny jsou realistické a postupně 

procházejí od impresionistické skladby přes expresivně fauvistický výraz, až se mu mění v kompozice z plošných barevných 

skvrn, stále více tendující k abstrakci, avšak nepozbývající svoji koloristickou senzuálnost. Polcar obdobně pracuje se skvr-

nou a mnohé jeho krajiny, byť často monochromní, odstínově však neméně bohaté, se chce dávat do souvislostí se Sýko-

rovými zahradami. Pracuje se světlem a světlo znamená barvu. Sleduje řeku z jednoho místa, ten samý pohled zachycuje 

v různých okamžicích, barvou tvoří krajinný prostor i emoci. Malé obrázky vznikají přímo v plenéru u řeky, krajina je tak 

blízko, řeka v přímém dotyku tak reálná, až se v akrylu ocitne říční písek a tvoří na plátně zrnité struktury. Proud přichází, 

odchází, přeběhlo světlo, přeběhl stín, břehy zůstávají a zároveň se proměňují. Řeka představuje mizení i věčné plynutí 

mezi symbolickými břehy. Neuchopitelná voda brnká na nevědomé struny. Čas se rozpadá. Stávám se součástí celku. 

Rozumovému přístupu odpovídá geometrizující poloha, vědomě potlačující malířský rukopis vyměněný za myšlenku a vypo-

vídající univerzálním jazykem. Čisté geometrické tvary. Rytmus, opakování, síť. Chyba. Život. Oproti předchozímu modu součásti 

celku se zde autor stává pozorovatelem. Vychází z tvaru hexagonu, kterým je dlouhodobě uhranut. Původně jej inspiroval 

šestiúhelník buňky včelího plástu jako dokonalý, harmonický útvar a — nositel symbolických významů. Ve hře jsou souvislosti 

hexagon (buňka plástve) — hexagram (Šalamounova pečeť ) *. Oba tvary jsou vizuálními ekvivalenty šestky. V antice a středo-

věku bylo číslo 6 považováno za nejdokonalejší číslo, (součet i násobek svých částí 1 + 2 + 3, 1 x 2 x 3) a tedy číslo harmonie. 

Pro Tomáše Polcara šestiúhelník asociuje především řád i život pro svoji schopnost živelného a zároveň pozvolného vytváření 

sítě ve vypozorovaném řádu, jejího narůstání a poté opět postupného rozpadání a následného mizení.

* Šesticípá hvězda tvořená dvěma vzájemně se prostupujícími trojúhelníky, sjednocující aktivní mužský a pasivní ženský princip či oheň 

a vodu, vzduch a zem, symbolizující prostupování viditelného a neviditelného světa. Tedy ve zkratce sjednocení protikladů.

Umělec liší se od ostatních lidí v tom: vyjadřuje-li navenek, sděluje-li myšlenku nebo zážitek, postupuje tím, že vyhledává 

a vybírá formy, jež seskupuje v organickou souvislost dojmových harmonií a hodnot. Článkuje tedy pečlivěji než kdo jiný. Tento 

výběr děje se buď za kontroly a za stálé účasti rozumu, nebo intuitivně. 

Ať je jeho postup při vyhledávání jakýkoli, musí mít pevné body — a musí vládnout prostředky, jež mu dovolují, aby se vyrov-

nal s vjemy a pocity. V tomto případě, zvláště když vědomí — vědění schází, je umělci třeba, aby se opřel o bázi pozitivnější 

a pevnější než je ta, kam jej strhuje intuice, jež mu nemůže tu bázi dodat, je-li jí samojediné používáno. Jsa povolán, aby třídil 

a vybíral, mohl by se uchýlit k určitým svým představám, ke svým koncepcím, jež si učinil např. o něčem vznešeném nebo 

krásném, o tom, co shledává úměrným a harmonickým a co již musil odhadnout a zhodnotit buď chladnou analýzou, nebo 

jen polovědomými pocity. 

Jestliže však mu chybí tato předchozí zkušenost nebo nestačí-li, aby mu pomohla vytvořit náčrt, zachytit to, oč usiluje, vrací 

se osudně od této mezery, od té nemožnosti vyjádřit úplně organický soubor, ke skladišti svých subjektivních obrazů (ledaže 

by pomýšlel na přispění modelu). Uchyluje se k tomuto subjektivnímu kapitálu, po troškách shromažďovanému, vytvořenému 

ze všemožné směsi, kde všechny přijaté obrazy utvářejí, směšujíce se a přeměňujíce, obraz jaksi jediný, jeden typ pro každý 

z nich. Tato zásoba, tento rezervní kapitál je pro ‚umělce‘ životní otázkou. Heslo je nezměnitelné — umění nespočívá v tom, 

‚podat přírodu‘ (vzbuzovat emoci fyziologickou nebo i patologickou), nýbrž hlavně a především v šťastném vyjadřování hnutí 

duše a srdce — obrazů, jež se staly ‚druhou přírodou‘.

František Kupka | Tvoření v umění výtvarném | Praha 1999, s. 173 —174 
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Dominantním obrazem části expozice věnované „rozumové“ hemisféře je sestava, skládající se z devíti řad po třiceti pěti 

obrazech, tedy celkem 315 variant na téma šestiúhelníku. Číslo se blíží počtu dní v roce a odpovídá času, který prošel během 

tvorby kompozice. Rozměrná mozaika z malých pláten na dřevěném ručně vyrobeném blindrámu o stejném rozměru vznikla 

pro prostor stěny, na které býval umístěn svatostánek v synagoze v Hranicích na Moravě **. Nejde tu ale o kabalistickou čísel-

nou spekulaci. Polcar má rozum. Zůstává umělcem. Strohé geometrické kompozice by mohly být výsledkem nějakého algo-

ritmu, ale počítač není Polcarova parketa. Zůstává malířem. Každá kompozice je jedinečnou, neopakovatelnou součástí celku, 

jedinečným originálem, promyšleným a pak namalovaným. Jedinečnou součástí jako člověk ve společnosti, včela v úlu, vteřina 

v čase. Autor tká síť z prázdna a do prázdna ji nechává časem rozpouštět. Na rozlehlé malované sestavě je čas přítomen 

symbolicky. Čas. Na čas zaostřuje i malý, přesto umístěním ústřední, klíčový obraz na čelní stěně tohoto křídla. Černé ozubené 

kolo i sluneční kotouč zároveň upomínají na plynutí i koloběh. V roce 2013 instaloval Polcar do lesa na místě bývalého lomu 

nad Slavětínem skupinu šestihranných betonových objektů Sóma. Ve volné krajině umístěné objekty časem skutečně obrostly 

mechem a staly se součástí okolního lesa. Polcar je z lesa symbolicky vyzvedl a nainstaloval jako vznikající a opět se rozpada-

jící síť. Právě v tomto momentu plynutí krystalizujícího do tvoření a poté se rozsypávajícího do mizení se obě polohy, racionální 

i citově intuitivní, potkávají. A živý mech časem uschne k další proměně.

** Polcar své instalace rád umisťuje do sakrálních prostorů komunit různého vyznání. Vystavoval v kostele sv. Ignáce jezuitského konviktu 

v Chomutově, v Kapli Pohřebního bratrstva židovské obce v Lounech, v Libeňské synagoze v Praze, v Gočárově kostele Sboru kněze Ambrože 

v Hradci Králové či v klatovském kostele sv. Vavřince. V hranické synagoze dále rozvíjí cyklus Sóma.

 

SÓMA 12018 | 2012 | beton, 30 — 150 x 40 — 70 x 20
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An artist is different from other individuals in that if he expresses himself outwardly or if he conveys his ideas or experiences, 

he moves forward; he is searching and selecting those forms that he has collected in an organic context of impressionable 

harmony and values. Thus, he is able to articulate more prudently than anyone else. This particular selection process occurs 

either because of control and the constant participation of reason, or else it occurs intuitively. 

No matter what his approach is toward this search, the artist must have fixed points — and he must have the passion of 

those means that allow him to cope with his perceptions and feelings. In this case, especially when he lacks knowledge-con-

sciousness, the artist needs to rely on a more positive and stronger base, more than those who are brought on by intuition 

— which cannot add to the base if it is used singlehandedly. He is summoned to sort and select. He should fall back on his 

own certain ideas, his own concepts that he has put into effect, like something magnificent or beautiful that he perceives as 

proportionate and harmonious and that he has already had to appraise and evaluate either by cool analysis or merely by his 

semi-conscious intuition.  

However, if he lacks that previous experience — or if it does not provide him with enough to help him sketch it, to capture 

what he desires — he fatefully returns from this gap — from the impossibility of expressing a completely organic ensemble — 

to the warehouse of his own subjective pictures (unless he thinks of using a model). He resorts to this subjective capital after 

gathering all of the fragments, creating from all different mixtures, where everything is used to make the pictures, mixing and 

transforming, an image that is unique; one type for each and every one of them. This supply, this reserve of capital is a life-

-long question for the “artist”. The slogan is unchangeable — art does not consist of the “giving nature” (inspiring the emotion 

either physiologically or pathologically), but above and beyond in the happy expression of the heart and soul movement — the 

pictures that have become “second nature”.  

František Kupka | Tvoření v umění výtvarném | Praha 1999, s. 173 —174 

HEMISPHERES | Lucie Šiklová

The left hemisphere is often attributed to functions such as analytical thinking, mathematical and logical skills, and the abi-

lity of speech, scientific reasoning, writing, counting, motor reflexes, and the concept of time. The right hemisphere hosts those 

functions such as holistic thinking, intuition, the perception of hearing, the imagination, creativity, music and art, as well as 

daydreaming. However, at first glance, our brain is not necessarily that dichotomous as it may seem. Both hemispheres work 

closely together. For example, mathematical skills are the strongest when both hemispheres work in unison.

For a long time, Tomáš Polcar has been developing his work in cycles (Hnití plodí žití / Decay Engenders Life, Atomos, Sóma, 

Rezonance). At first, experience becomes reality — an encounter with some kind of phenomenon that serves as a springboard, 

followed by a dive into a lake of associations and reflections that gradually crystallise into the communication of the final 

picture (sculpture or painting). In his work, Tomáš Polcar fills both fundamental principles of access; intuitions and ratios that 

co-determine the human psyche and create images of a sensory world and a world of ideas as a formation of his vision of 

being through this world. It does not come lightly to them; they require a lot of work and renunciation. He lives in Slavětín 

nad Ohří, where for the contemporary “artistic operation” is a three-quarter clause. He himself mixes the concrete for his large 

objects and the brush painting — even the monochrome art — is the result of his concentration and effort of perfecting the 

necessary expression.

The exhibition in Karlovy Vary, entitled Hemisphere, is yet another of Polcar´s quests of exploring and understanding oursel-

ves and our world with its enjambments. It symbolically follows the theme of the hemisphere in both wings of the gallery: 

one wing contains pieces of landscape art and the other is filled with geometric structures and sculptures. The landscape 

paintings represent the expressive, artistic approach and correspond to the way of thinking that uses intuition and senses. The 

painter enters into the landscape, looks around, and allows what he sees to penetrate him. He discovers a wealth of colours 

that he encountered in the region of flooded sandstone of Schwandorf (Germany) and allows them to flow through — from 

purple to ocher and tones of green. His riverside landscape pieces originated at symposiums that were dedicated to Zdeněk 

Sýkora and took place at Ohře u Loun near Počedělice. Zdeněk Sýkora was originally a landscape artist and rather began 

creating structures by using algorithms that were generated by a computer. His early landscapes are realistic and gradually 

emerge from the Impressionist compositions, eventually moving through the dramatic Fauvist expression until eventually 

being transformed into a composition from a flat coloured spot, tending more towards abstraction yet not diminishing its 

own colourful sensuousness. Polcar similarly works with this spot and many of his landscapes, though often monochromic 

and perhaps less richly shaded, seem to provide a context to Sýkora´s gardens. He works with light and light means colour. 

He follows the river from one place; a similar perspective captured in other moments. The area of the landscape and emotion 

created by colour. Small images appear on the plains near the river; the landscape is so near; the river is so real and in direct 

contact that the sand on the riverbank finds itself in the acrylic and creates a grainy structure on the canvas. The stream 

enters and leaves; light passes, shadows pass, the banks of the river remain and at the same time are changing. The river 

represents the disappearance and the eternal flow between the symbolic shores. The water cannot be grasped and strums on 

unconscious strings. Time falls apart. I become a part of the whole.

Logical approach corresponds to the geometric position, consciously suppressing the painted manuscript that is replaced 

by the notion and universal language. Clear, geometric shapes. Rhythm, repetition, a network. A mistake. A life. Compared 

to the previous module, the artist here becomes the observer. This is based on the shape of the hexagon that has been 

hexed for a very long time. Originally inspired by the six-sided cell of a honeycomb as a perfect, harmonious body — and 

the bearer of symbolic meanings. The contexts of the hexagon (honeycomb) are found in this game — the hexagram (the 
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Seal of Solomon) *. Both shapes are the visual equivalents of the six. During the Antiquity and the Middle Ages, the number 

6 was considered to be the perfect number, (the sum and the multiple of its parts 1 + 2 + 3 or 1 x 2 x 3) and thus the number 

of harmony.

For Tomáš Polcar, the hexagon was primarily associated with the order and his life for his own ability to create a lively — yet 

at the same time gradual — network in a noticeable order; its growth, its gradual decay and then its ultimate disappearance. 

The dominant image of the exhibition — dedicated to the “rational” hemisphere — is a cluster of nine rows of thirty five pictu-

res, in total 315 variations hexagons. This number comes close to the total number of days in a year and reflects the amount of 

time it took to create the composition. A large mosaic created from small canvases of handmade, wooden sashes of the same 

size created walls for the space, that a sanctuary in a synagogue in the region of Hranice in Moravia had been placed **. 

This is not a Kabbal-like speculation of numbers. Polcar has a sense of reason. He was still an artist. Strong geometric 

compositions could be the result of some kind of algorithm, but the computer was not Polcar´s forte. He was still a painter. 

Every composition is unique, an unrepeatable part of a whole, a one of a kind original, carefully thought out and then painted. 

A unique component — like one person in society, a bee in a beehive, a moment in time. An artist casts the net out of the void 

and leaves it to dissolve into the void over time. Time is symbolically present on the large painted set. Time. For a while he 

focuses on the small, yet central key image on the front wall of this wing. The black jagged wheel and the sun disc remind 

one of flow and circulation. In 2013, Polcar created the installation Sóma, a group of six-sided concrete objects in a forest in 

Slavětín — in a place where a quarry was once located. In this open landscape, the objects over the course of time gradually 

grew moss and became a part of the surrounding forest. Polcar symbolically removed them from the forest and reinstalled 

them as an emerging and disintegrating network. At this moment in time, we are witness to the flow of a type of crystallisa-

tion into a shape as it meets the spilling out into oblivion — both rationally and emotionally intuitive. And the living moss will 

dry up and become the next transformation.

* A six-pointed star formed by two mutually permeating triangles, unifying the active masculine and the passive feminine principles; or fire 

and water, air and earth, symbolising the permeation of the visible and invisible world. In short, the unification of the opposites.

** Polcar enjoyed placing his installations in the sacred spaces of communities of all different kinds of faiths. He has exhibited in the 

St. Ignatius Church located at the Jesuit convict in Chotumov, the Chapel of Burial Society of Jewish communityin Louny, the Libeň Synago-

gue in Prague, Gočar‘s ABM Gallery in Hradec Kralové, as well as the Church of St. Lawrence in Klatovy. The cycle entitled Sóma can still be 

seen in Hranice. Záběr z instalace v Galerii umění Karlovy Vary 2018 –2019
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SCHWANDORF 17019 | 2017 | plátno, akryl, 190 x 160SCHWANDORF 17020 | 2017 | plátno, akryl, 190 x 160
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SCHWANDORF 17017 | 2017 | plátno, akryl, 190 x 160 SCHWANDORF 17018 | 2017 | plátno, akryl, 190 x 160
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ŘEKA 18057 | 2018 | plátno, akryl, 190 x 160 ŘEKA 18058 | 2018 | plátno, akryl, 190 x 160
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ŘEKA 18056 | 2018 | plátno, akryl, 190 x 160 ŘEKA 18055 | 2018 | plátno, akryl, 190 x 160
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ŘEKA 18006 | 2018 | plátno, akryl, 190 x 130 KRAJINA 17004 | 2017 | plátno, akryl, 190 x 130
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KRAJINA 17003 | 2017 | plátno, akryl, 190 x 120 KRAJINA 17001 | 2017 | plátno, akryl, 190 x 120
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KRAJINA 17002 | 2017 | plátno, akryl, 190 x 120 KRAJINA 17005 | 2017 | plátno, akryl, 190 x 130
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ŘEKA 18001 | 2018 | plátno, akryl, 190 x 130 ŘEKA 18002 | 2018 | plátno, akryl, 190 x 130
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ŘEKA 18003 | 2018 | plátno, akryl, 190 x 130 ŘEKA 18004 | 2018 | plátno, akryl, 190 x 130
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Záběr z instalace v Galerii umění Karlovy Vary 2018 –2019
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OHŘE POD SLAVĚTÍNEM 17013 —17016 | 2017 | plátno, akryl, 30 x 40
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Záběr z instalace v Galerii umění Karlovy Vary 2018 –2019Záběr z instalace v Galerii umění Karlovy Vary 2018 –2019
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SÓMA 18062 | 2018 | netkaná textilie, juta, akryl, 150 x 150
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SÓMA 18063 | 2018 | netkaná textilie, juta, akryl, 150 x 150 SÓMA 12005 | 2012 | plátno, akryl, olej, 60 x 40
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Záběr z instalace v Galerii umění Karlovy Vary 2018 –2019Záběr z instalace v Galerii umění Karlovy Vary 2018 –2019
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SÓMA 18011 | 2018 | plátno, akryl, olej, 190 x 735
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SÓMA 18061 | 2018 | juta, akryl, 150 x 450
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Seznam vystavených prací

Sál vlevo

 1. SCHWANDORF 17020 | 2017 | plátno, akryl, 190 x160

 2. SCHWANDORF 17019 | 2017 | plátno, akryl, 190 x160

 3. SCHWANDORF 17017 | 2017 | plátno, akryl, 190 x160

 4. SCHWANDORF 17018 | 2017 | plátno, akryl, 190 x160

 5. ŘEKA 18057 | 2018 | plátno | akryl, 190 x160

 6. ŘEKA 18058 | 2018 | plátno, akryl, 190 x160

 7. ŘEKA 18056 | 2018 | plátno, akryl, 190 x160

 8. ŘEKA 18055 | 2018 | plátno, akryl, 190 x160

 9. ŘEKA 18006 | 2018 | plátno, akryl, 190 x130

 10. KRAJINA 17004 | 2017 | plátno, akryl, 190 x130

 11. KRAJINA 17003 | 2017 | plátno, akryl, 190 x120

 12. KRAJINA 17001 | 2017 | plátno, akryl, 190 x120

 13. KRAJINA 17002 | 2017 | plátno, akryl, 190 x120

 14. KRAJINA 17005 | 2017 | plátno, akryl, 190 x130

 15. ŘEKA 18001 | 2018 | plátno, akryl, 190 x130

 16. ŘEKA 18002 | 2018 | plátno, akryl, 190 x130

 17. ŘEKA 18003 | 2018 | plátno, akryl, 190 x130

 18. ŘEKA 18004 | 2018 | plátno, akryl, 190 x130

 19. OHŘE POD SLAVĚTÍNEM | 17013 – 17016 | 2017, plátno, akryl, 30 x 40

Sál vpravo

 20. SÓMA 12018 | 2012 | beton, 30 — 150 x 40 – 70 x 20

 21. SÓMA 14038 | 2014 | beton, 120 x150

 22. SÓMA 15002 | 2015 | beton, 180 x 220

 23. SÓMA 18062 | 2018 | netkaná textilie, juta, akryl, 150 x150

 24. SÓMA 18063 | 2018 | netkaná textilie, juta, akryl, 150 x150

 25. SÓMA 18061 | 2018 | juta, akryl, 150 x150

 26. SÓMA 18011 | 2018 | plátno, akryl, olej, 190 x 735

 27. SÓMA 12005 | 2012 | plátno, akryl, olej, 60 x 40

Záběr z instalace v Galerii umění Karlovy Vary 2018 –2019
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2014 KONKRÉTNÍ PODZIM, KLUB KONKRETISTŮ, Vědecká knihovna, Hradec Králové

 PÍSNĚ KOSMICKÉ, Galerie Trafačka, Praha

           ART SAFARI 27, Studio Bubec, Praha

2013 45 LET POTÉ — KLUB KONKRETISTŮ A PŘÁTELÉ, OGV, Jihlava

 ART SAFARI 26, Studio Bubec, Praha

2011 MAŘÁKOVCI, Zákolany, GMU Roudnice nad Labem; Makráč Praha

          /III. mezinárodní bienále industriální stopy/

2010 DO JINÝCH KRAJIN, kostel sv. Anny, Jablonec nad Nisou

2009 INTERMEDIÁLNÍ ŠKOLA, Galerie čs. velvyslanectví, Berlin

2008 SVÁROV KONFRONTACE 08, Svárov u Prahy

2007 ANNABERG, MEZINÁRODNÍ SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM, Annaberg

           II. MALÍŘSKÉ SYMPOZIUM SMOLNICE, Galerie XXL, Louny

2006 VELETRH UMĚNÍ, Galerie XXL, Louny

2004 16,5 SOCHY, VŠUP, Praha

2001 Projekt STEEL

2000 KONEC SVĚTA, Národní galerie, Praha

1999 PUBLICDOMAIN, III. ÖSTERREICHISCHE TRIENNALE ZUR    

           FOTOGRAFIE, Graz, /společně s Ester Polcarovou/

           FOTOGRAFIE, České centrum, Berlin

           OBJEKT, INSTALACE, Alternativní prostor Roxy, Praha

           UMĚNÍ ÍNSTALACE CZ, Projekt STEEL, Praha 

           NEPLÁNOVANÉ SPOJENÍ, Mánes, Projekt STEEL, Praha

1998 SNÍŽENÝ ROZPOČET, Mánes, Praha

           DIPLOMANTI AVU 98, NG Veletržní palác, Praha

1997 II. BIENÁLE MLADÝCH, Dům U Kamenného zvonu, Praha

           ZVON 96, (výběr), Synagóga — Centrum súčasného umenia, Trnava

           YOUNG CZECH ART, Tatranská galéria, Poprad

           UMĚLECKÉ DÍLO VE VEŘEJNÉM PROSTORU, Národní galerie, Veletržní palác, Praha

           ATELIÉR M. KNÍŽÁKA, HAMU, Lichtenšteinský palác, Praha

1996 MRKAČKA, Galerie MXM, Praha

           SVÁROV KONFRONTACE 96, Svárov u Prahy

           NOVÝ ZÁKON V UMĚNÍ, Galerie Ambit, Praha

1995 AVU, Mánes, Praha

           STARÝ ZÁKON V UMĚNÍ, Galerie AVU, Praha

           VÝSTAVA AVU, Svitava

1994 VÝSTAVA AVU, Düsseldorf

1992 VÝSTAVA AVU, Palác u Hybernů, Praha

KONTAKT: info@tomaspolcar.cz

                www.tomaspolcar.cz

TOMÁŠ POLCAR 
13. 5. 1973 Praha

STUDIA

1991—1998 Akademie výtvarných umění v Praze

1991—1992 Atelier sochařství II., prof. Hugo Demartini

1992—1994 Atelier monumentální tvorby, prof. Aleš Veselý

1994—1998 Atelier intermediální tvorby, prof. Milan Knížák

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY /výběr/ 

2018 SÓMA, Galerie Synagoga, Hranice na Moravě

2017 OBRAZ, GAML, Louny

2016 KRAJINY, Topičův salon, Praha

 KRAJINY II, Galerie Uffo, Trutnov 

2015 ŠÍŘKA VÝŠKA HLOUBKA, Galerie města Blanska, Blansko

 INTERVALLUM, Galerie Klatovy / Klenová, Kostel sv. Vavřince, Klatovy 

2014 REZONANCE, Galerie U Prstenu, Praha 

 BOD, KRUH, NEKONEČNO, Galerie AMB, Sbor kněze Ambrože, Hradec Králové

           REZONANCE, Galerie Prostor 228, Liberec

           POLE, Galerie Kotelna, Říčany

2013 SÓMA, Střelnice, Slavětín

           KYKLOS, GAML, Louny

           KYKLOS, Rabasova galerie Rakovník, Nová síň 

2012 ARCHÉ, kaple Pohřebního bratrstva Židovské obce, Louny

           SÓMA, Libeňská synagoga, Praha

2011 ATOMOS, Galerie Makráč, Praha

2010 ATOMOS, Vrchlického divadlo, Louny

           HNITÍ PLODÍ ŽITÍ, ATOMOS, kostel sv. Ignáce, Chomutov

2008 HNITÍ PLODÍ ŽITÍ, Vrchlického divadlo, Louny

2007 RETROSPEKTIVA+UZLE, Galerie XXL, Louny

1998 UMĚLECKÉ DÍLO VE VEŘEJNÉM PROSTORU (SCSU), REKLAMNÍ KAMPAŇ 

 NA OBYČEJNÉ PŘEDMĚTY, Praha, /společně s Ester Polcarovou/

 PORTRÉTY NAHÝCH LIDÍ, přestupová část metra A — C, Praha

1992 SCHRÁNY, Galerie Hostivice

SPOLEČNÉ VÝSTAVY /výběr/

2018 OBRAZY ZIMY VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ 19.—21. STOLETÍ, Galerie u Bílého jednorožce, Galerie Klatovy / Klenová 

2017 SOCHA A OBJEKT XXII. / SCULPTURE AND OBJECT XXII. BRATISLAVA

2016 KRAJINOU ZDEŇKA SÝKORY, GAML, Louny

           KRAJINA, UMĚNÍ A FOTOGRAFIE, Současná umělecká díla v krajině, DOX, Praha

2015 HVĚZDNÝ PRACH, Galerie Alternativa, OGV, Jihlava

 KONKRET-ISM 1967/2015, Topičův salon, Praha

           LANDSCAPE FESTIVAL Praha 2015, Nákladové nádraží Žižkov, Praha

           KRAJINOU ZDEŇKA SÝKORY, GAML, Louny
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2014 CLUB CONCRETISTS, Vědecká knihovna, Hradec Králové

 SONG OF COSMOS, Trafačka, Praha

 ART SAFARI 27, Studio Bubec Praha

2013 45 YEARS AFTER, CLUB CONCRETISTS, OGV Jihlava

 ART SAFARI 26, Studio Bubec Praha

2011 MAŘÁKOVCI, Zákolany, GMU Roudnice nad Labem; Galerie Makráč, Prague 

 /TIB of Industrial Vestiges/

2010 TO OTHER LANDS, Church of St. Anne, Jablonec nad Nisou

2009 INTERMEDIA SCHOOL, Gallery of the Czech Embassy, Berlin

2008 SVÁROV CONFRONTATION 08, Svárov

2007 ANNABERG, INTERNATIONAL SCULPTURE SYMPOSIUM, Annaberg

 SECOND SMOLNICE PAINTING SYMPOSIUM, Galerie XXL, Louny

2006 ART FAIR, Galerie XXL, Louny

2004 16,5 SCULPTURES, VŠUP, Prague

2001 Project STEEL

2000 THE END OF THE WORLD, National Gallery, Prague

1999 PUBLICDOMAIN, III. ÖSTERREICHISCHE TRIENNALE ZUR

 FOTOGRAFIE, Graz (with Ester Polcarová)

 PHOTOGRAPHS, Czech Center, Berlin

 OBJECT, INSTALLATION, Roxy alternative space, Prague

 ART INSTALLATION CZ, Project STEEL, Prague

 UNPLANNED CONNECTION, Mánes, Project STEEL, Prague

1998 REDUCED BUDGET, Mánes, Prague

 AVU GRADAUTES 98, National Gallery, Trade Fair Palace, Prague

1997 SECOND BIENNIAL OF YOUNG ARTISTS, Stone Bell House, Prague

 ZVON 96, /selection/, Synagogue – Center of Contemporary Art, Trnava

 YOUNG CZECH ART, Tatranská galéria, Poprad

 ARTWORK IN PUBLIC SPACES, National Gallery, Trade Fair Palace, Prague

 STUDIO OF M. KNÍŽÁK, HAMU, Liechtenstein Palace, Prague

1996 BLINK, Galerie MXM, Prague

 SVÁROV CO NFRO NTATION 96, Svárov

 THE NEW TESTAMENT IN ART, Galerie Ambit, Prague

1995 AVU, Mánes, Prague

 THE NEW TESTAMENT IN ART, Galerie AVU, Prague

 AVU EXHIBITION, Svitava

1994 AVU EXHIBITION, Düsseldorf

1992 AVU EXHIBITION, Hybernia Palace, Prague

CONTACT: info@tomaspolcar.cz

http://www.tomaspolcar.cz

TOMÁŠ POLCAR
13 May 1973, Prague

EDUCATION

1991—1998 Academy of Fine Arts in Prague

1991—1992 Sculpture Studio II, prof. Hugo Demartini

1992—1994 Studio of Monumental Art, prof. Aleš Veselý

1994—1998 Studio of Intermedia Art, prof. Milan Knížák

SOLO EXHIBITIONS /selection/

2018 SOMA, Galerie Synagoga, Hranice na Moravě

2017 PAINTING, GAML, Louny

2016 LANDSCAPE, Topičův salon, Praha

 LANDSCAPE II, Galerie Uffo, Trutnov 

2015 WIDTH HEIGHT DEPTH, Galerie města Blanska

2014 RESONANCE, Galerie U Prstenu, Praha

 POINT, CIRCLE, INFINITY, Club Concretists, Hradec Králové

 RESONANCE, Galerie Prostor 228, Liberec

 AREA, Galerie Kotelna, Říčany

2013 SOMA, Střelnice, Slavětín

 KYKLOS, GAML, Louny

 KYKLOS, Rabas Gallery New Hall, Rakovník

2012 ARCHÉ, Chapel of the Jewish Funeral Brotherhood, Louny

 SOMA, Libeň Synagogue, Prague

2011 ATOMOS, Galerie Makráč, Prague

2010 ATOMOS, Vrchlický Theatre, Louny

 DECAY ENGENDERS LIFE, ATOMOS, Church of St. Ignatius, Chomutov

2008 DECAY ENGENDERS LIFE, Vrchlický Theatre, Louny

2007 RETRO SPECTIVE+KNOT, Galerie XXL, Louny

1998 ARTWORK IN PUBLIC SPACES /SCSU/, ADVERTISING CAMPAIGN 

 FOR ORDINARY OBJECTS, Prague (with Ester Polcarová)

 PORTRAITS OF NAKED PEOPLE, transfer area between metro lines A and C, Prague

1992 RECEPTACLES, Galerie Hostivice

GROUP EXHIBITIONS (selection)

2018 PAINTING OF WINTER IN ARTS 19st – 21st century, Galerie u Bílého jednorožce, Galerie Klatovy / Klenová Klatovy 

2017 SOCHA A OBJEKT XXII. / SCULPTURE AND OBJECT XXII. BRATISLAVA

2016 LANDSCAPE OF ZDENĚK SÝKORA, GAML, Louny

 LANDSCAPE, ART AND PHOTOGRAPHY, Contemporary artwork in the landscape, DOX, Praha

2015 STAR DUST, OGV Jihlava

 CONCRET-ISM 1967/2015, Topičův salon, Praha

 LANDSCAPE FESTIVAL Praha 2015, Nákladové nádraží Žižkov, Praha

 LANDSCAPE OF ZDENĚK SÝKORA, GAML, Louny
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KYKLOS | GAML Louny | 2013 | foto Petr Zhoř

OBRAZ | GAML Louny | 2017 | foto Jiří Jiroutek

OBRAZ | GAML Louny | 2017 | foto Jiří Jiroutek 

KRAJINY | Topičův salon | 2016 | foto Ester Polcarová

INTERVALLUM | Kostel sv. Vavřince v Klatovech, 
Galerie Klatovy Klenová | 2015 | foto Ester Polcarová

INTERVALLUM | Kostel sv. Vavřince v Klatovech, 
Galerie Klatovy Klenová | 2015 | foto Ester Polcarová

OBRAZ | GAML Louny | 2017 | foto Jiří Jiroutek

SÓMA | Galerie Synagoga, Hranice na Moravě | 2018 | 
foto Ester Polcarová

ŠÍŘKA, VÝŠKA, HLOUBKA | Galerie města Blanska | 2015 | 
foto Ester Polcarová

KYKLOS | GAML Louny | 2013 | foto Petr Zhoř
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