.

Tvorba na zakázku
Vytvořím pro váš bytový či komerční interiér
individuální solitér nebo soubor výtvarných
objektů přesně na míru.
Sběratelská koupě
Zájemci o koupi hotových výtvarných objektů
najdou na stránkách www.petrsika.info
Prodejní katalog (pdf) s aktuální nabídkou.
Doplňkové služby
- vypracování studie kreativního řešení
interiérové výzdoby
- vypracování studie kreativního řešení
osvětlení výtvarného objektu

Foto:

© Jan Bobek www.tvujfotoportret.cz

www.petrsika.info

722 722 777
petr@petrsika.info

Komisní prodej
Návrhy na vystavení výtvarných objektů pro
komisní prodej ve vaší galerii zasílejte, prosím,
na adresu: petr@petrsika.info
Podpora návštěvnosti výstavy
V rámci podpory návštěvnosti výstavy je
možno dohodnout:
- autorské komentované prohlídky ( CZ,DE)
- živý performing artist's work přímo v galerii
Nabídka výstavní expozice
Nabízím pořadatelům výstav několik variant
expozice svých výtvarných objektů. Budu si
vážit vaší výzvy k předložení základního
scénáře výstavy.

Tiskové chyby vyhrazeny

verze 2018-3
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Petr Šika

Petr Šika

Petr Šika

www.petrsika.info/cz

www.petrsika.info/en

www.petrsika.info/de

Autor se věnuje interiérové tvorbě
prostorových monochromatických kompozic.
Podstatou výtvarného projevu je subtilní
kombinace hmotových struktur v barevně
neutrálním prostředí. Vizuální kompozice
vytvářejí spolu s průhledy na pozadí jednotný
prostor s pozoruhodnou světelnou atmosférou.

Born in 1964 in Pilsen (Czech Republic).
Today he works as a freelance artist in
Prague. Petr Šika has always had a creative
streak. This was reflected in various activities
(author, photographer, performer).

Geboren 1964 in Pilsen (Tschechische
Republik). Heute ist er als freischaffender
Künstler tätig in Prag. Petr Šika hatte immer
schon eine kreative Ader. Dies zeigte sich in
diversen Aktivitäten (Buchautor, Fotograf,
Performer). Derzeit kreiert er seine Werke aus
Juteseil und Leinwand.

Výtvarné objekty Petra Šiky vznikají unikátní
technikou kombinace stabilizovaných
provazových solitérů na pozadí základních
geometrických formátů podkladu. Atraktivní
prostorové řešení vyniká zvláště v kreativní
kombinaci s individuálním osvětlením.

Hledám provizní spolupráci na prodej mých
výtvarných objektů do zahraničí.

Currently he creates his works of jute rope and
canvas. In the depiction of light and shadow,
the artist uses the spatiality of his work. The
snow-white compositions are also called
„playing with the light and the shadow“.

In der Darstellung von Lichte und Schatten
nutzt der Künstler die Räumlichkeit ihres
Werkes. Man bezeichnet die schneeweissen
Kompositionen auch als „Spiel mit dem Licht
und dem Schatten“. Die Werke, die Petr Šika
ihnen hier präsentiere, können auch ihre Wand
schmücken und bestimmt viel Freude machen.

I am looking for a commission for the sale of
my art objects abroad.
Ich suche eine Kommission für den Verkauf
meiner Kunstobjekte im Ausland.

