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tvorba je vždy dobrodružství, dává mi absolutní svobodu
a možnost se pravdivě vyjádřit, umožňuje mi nahlédnout
pravdivý obraz sama sebe. Tvorba je něco, co musím dělat

per aspera ad astra Monumentální formy hrubých struktur, expe
riment, konstrukční ekvilibristika, střídmá, až zemitá barevnost,
použití hlíny jako média, témata, která se dotýkají niterných zále
žitostí, křehkosti života a pozemského bytí, stejně tak jako přírod
ních sil, jež dokáží tvořit i ničit – tvorba jako vlastní vyrovnávání
se s těžkotmi, ale i jako nutnost, která dokáže transformovat
negaci v pozitivní energii. Ve zmíněných principech a charakteris
tikách díla Elżbiety Grosseové lze zřetelně vystopovat touhu po
objevení a znovunalézání řádu, obecných zákonitostí světa, ale
také zákonitostí lidského bytí. Grosseová se nejraději inspiruje
přírodou samotnou, ostatně komunikuje s ní přímo a intenzivně
i díky zvolenému médiu.
Elżbieta Grosseová je uměleckou osobností výrazně překračující
kontext české umělecké scény. Narodila se ve Varšavě v česko
‑polské rodině. Válečné události přetrhly rodinné vazby a zname
naly první velký zlom v jejím životě, jenž se dodnes projevuje
v její snaze pomocí tvorby se vyrovnávat se špatnými událostmi
zapříčiněné lidmi nebo přírodními katastrofami. Po válce se její
rodina usadila v Praze. I přes touhu svého otce legionáře, aby se
stala právničkou, rozhodla se mladá začínající umělkyně, vedena
tehdy sochařem Jiřím Hanzálkem, studovat na pražské Akade
mii výtvarných umění. Její studium začalo v přípravce Marie
Uchytilové‑Kučové. Po prvním semestru na pražské Akademii
přesídlila do Varšavy, kde začala navštěvovat sochařský ateliér
Frantiszka Strynkiewicze a Tadeusze Łodziany. Studium nakonec
ukončila v roce 1966 v ateliéru kovu svou diplomovou prací Spá
lený, která do budoucna předznamenala její výrazové prostředky
a autorský rukopis typický abstrahovanou stylizací a zachováním
charakteru použitého materiálu, jenž se autorka nesnaží podma
nit, naopak jej nechává plně promlouvat. Po ukončení studia se
Grosseová stala vedoucí ateliéru kovu v družstvu umělecké výro
by ŁAD, kde pracovala nejen jako designérka, ale též jako aktivní
umělkyně. Její ateliér produkoval především interiérové i exte
riérové doplňky – lustry, mříže nebo části nábytku. Příležitostně
se však jednalo i o volné plastiky, což dokládá realizace Melodie
z roku 1967, původně umístěná na jedné z nejdůležitějších varšav
ských komunikačních tepen, Marchlewského ulici (dnes Aleje Jana
Pavla II.), která se liší použitím tvarosloví geometrické abstrakce.
Pracovala nejen pro polské prostředí, ale také pro zastupitelské

bez ohledu na výsledky. Nejdůležitější je pro mne samotný
proces. Povrch mých skulptur je krajinou mé duše.
Elżbieta Grosseová
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Grosseová od počátku věnovala pozornost základnímu tvaru stély.
Do této velké skupiny děl patří také její Krátery, Trychtýře nebo
objekty, jež se přímo Stélami nazývají. V Totemech je zase naplno
přiznán jejich rituální potenciál. V jistém smyslu lze k této skupi
ně přiřadit i její Věže nebo Dým.
Dalšími tématy, kterým se Grosseová dlouhodobě věnuje, jsou
zvířata, která pojednává v redukovaných formách. Její Ryba (2001,
dnes v Japonsku, Muzeum keramiky v Shigaraki), Pták (2010, Xian,
Čína) nebo Krokodýl (2000, znovu 2014 a 2017) jsou charakteristické
jednak vztahem k přírodě a jednak právě abstrahovaností zvíře
cího těla až na samé pomezí rozpoznatelnosti. Na samou mez
došla v objektu s názvem Klíště (2017), kde jde spíše o zobrazení
parazitismu ve své podstatě, než o samotnou fyziognomii hmyzu.
Tento princip je však patrný již v Chobotnici z roku 2002 (Philadel
phia, USA).
Přírodní živly a pokora před nimi je dalším z mnoha témat díla
Elżbiety Grosseové. Zejména voda zde hraje důležitou roli. Proto
se v jejím díle pravidelně setkáváme s Tsunami, Víry, Bouřemi,
díly s názvy Po povodni, nebo Dunaj a Vltava. Grosseová je in
stiktivně fascinovaná ničivou silou tohoto živlu. Pomocí tvorbou
utvářeného a zkroceného živlu – země, pak zobrazuje ten, který
je tekutý, neuchopitelný, neustále se proměnující a tudíž velmi
obtížně zpracovatelný. Povrch jejích děl je proto dynamický, je
výsledkem boje s hmotou.
Elżbieta Grosseová nyní přichází s novou výstavou s názvem
Transformace, jejíž název je odvozen z cyklu, na němž pracuje
od roku 2014. Právě princip transformace je základním hybným
momentem její tvorby. Patří sem díla s názvy Boční zásah (2014),
Nečekaný zásah (2016), Tupý zásah (2017), Dvouvaječná (2017), Příliš
těžká zátěž (2017), Provalení (2018), Roztržka (2018), Nerovný vztah
(2018) nebo Na hraně (2018). V tomto cyklu Grosseová pracuje
s geometrickými tvary, záměrně zpracovanými v jejich hrubosti,
přičemž základní stavebním principem je průnik těles, jenž vyvo
lává pocit agrese a napětí. Grosseová pomocí svých děl pojmeno
vává základní životní příběhy a události, s nimiž se často m
 usíme
vyrovnávat. Základní jazykovou metaforu zhmotňuje v soše
a dává tak plně vyniknout její realitě, která je ve skutečnosti
mnohdy těžko rozpoznatelná, nebo málo postižitelná.

úřady v zahraničí. Roku 1971 se proto dostala do New Yorku, kde
načerpala mnoho zkušeností s aktuálním uměním. V tamní gale
rii ŁAD tehdy vytvořila rozměrný betonový reliéf s názvem Pod
vodou. Ze svobodného prostředí se však kvůli rodině vrátila zpět
do Polska a zanedlouho, roku 1972, se rozhodla přesídlit zpět do
Prahy. Až zde se dostala ke svému později preferovanému médiu,
sice ke keramice. Začala totiž pro Výtvarná řemesla vytvářet repli
ky habánské fajáns, která tehdy byla díky svým folklorním mo
tivům velice oblíbená. Nejprve s keramikou pracovala tradičním
způsobem, používala glazury a malovala přírodní motivy, které
postupem času přestaly mít společné rysy s habánskými před
lohami. Vytvořila si svůj vlastní rukopis, jenž se vyvinul v čisté
formy a tvary, avšak její tvorba byla stále uzavřena v mantinelech
užitého umění. Změna společenských poměrů po roce 1989 dala
Grosseové potřebný impulz ke změně vlastního paradigmatu.
Rozhodla se ukončit angažmá u Výtvarných řemesel a vydat se
na dráhu svobodného umění. Doslova ze dne na den tak změ
nila svůj umělecký výraz, respektive navázala tam, kde začala
již během studií ve Varšavě. Elżbieta Grosseová žije dodnes
v Horoměřicích u Prahy, kde si ze svého ateliéru, jenž si pořídila
po návratu z Polska, postupně vybudovala svůj domov. Od roku
1990 se zúčastnila mnoha sympozií po celém světě, kde nasbíra
la nejen zkušenosti, ale též umělecké kontakty. Její díla vlastní
galerie v USA, Izraeli, Číně, Japonsku nebo Itálii. V Čechách je
zastoupena ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea nebo
Alšovy jihočeské galerie. Je též držitelkou mnoha významných
mezinárodních ocenění.
Již na počátku 90. let 20. století Grosseová představila první plas
tiky s názvem Balance (z rozsáhlejšího cyklu Křehkosti). Balance
se staly pro Grosseovou zcela charakteristickými a klíčovými díly.
K tomuto tématu se také ráda vrací dodnes. Jedná se o rozměrné
objekty stojící na jednom bodě, z něhož se rozvíjejí směrem do
výše. Grosseová zde pracuje jednak s myšlenkou křehkosti lidské
ho života, který se uskutečňuje v přítomnosti ve vztahu k minu
losti i budoucnosti a křehké balance mezi tím, co jsme byli, co
jsme a kým budeme. Balance jsou definovány převážně trychtýřo
vitou formou, přičemž jejich povrch brázdí kanelury, vrypy, kráte
ry, perforace, zubořezy, nebo jsou naopak od počátku konstruova
né jako promyšlená stavba.
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jedna z mála v České republice navrací obor keramické plastiky
do širšího uměleckého kontextu.
Na základě vybraných příkladů ze starší i aktuální tvorby jsem
osvětlil základní principy její tvorby, kterými jsou na rovině
estetické použití spíše abstrahujících forem a na rovině obsahové
princip hledání základních vzorců událostí. Grosseová systematic
ky studuje jednotlivé nastolené vztahy a základní situace, které
se pohybují spíše na škále negace, již však dokáže pomocí tvůrčí
aktivity přetavit do esteticky přitažlivého celku. Jedná se o umě
leckou osobnost, jež se rozhodně v životě ani v tvorbě nevyhý
bá překážkám, spíše naopak. Dokáže však z nich vždy dostat to
nejlepší.
Martin Vaněk

Dalším cyklem, jenž je myslenkově spřízněn s předchozím, jsou
Terče, k němuž se nyní, po sedmi letech, s intenzitou vrací. Co do
měřítka jde o drobnější, spíše reliéfní plastiky, pracující spíše než
s plným sochařským objemem s plošným vyjádřením. Základní
kruhový tvar odkazuje ke skutečným terčům, které čekají na
zásah. Nejedná se tedy o přímo zobrazený agresivní akt, jako
spíše o jeho očekávání. Mnohdy však jejich struktura asociuje
jiná, sice vesmírná tělesa.
Tématika agrese, tentokrát skryté, se objevuje i v novém cyklu
Spamy. Z objektů, které připomínají sanitární zařízení, se valí
nezadržitelné proudy hmoty. Jedná se o zobrazení současnosti,
která je zahlcena nekontrolovaným přílivem neutříděných infor
mací, které „spamují“ okolí na sociálních sítích, internetu a dostá
vají se, neznámo jak a proč, i do zcela soukromých sfér, jako je
osobní korespondence. Jedná se o problém, jenž utváří dnešní
společnost a z něhož je úniku pouze díky důsledné osobní kont
role a ověřování informací, které vyžaduje obzvláštní úsilí.
Fascinace nezměrnou a ničivou přírodní energií je v současné
tvorbě Elżbiety Grosseové přítomna i nyní v cyklu Ostrovy. V roce
2017 se událo zemětřesení na ostrově Ischia v jižní Itálii, v jehož
blízkosti se Grosseová v tu dobu zrovna nacházela. Zasažena byla
část ostrova Casamicciola, kterou umělkyně posléze navštívila.
Tento zdrcující zážitek nyní transformuje s obsesí sobě vlastní do
objektů, které stylizovaně znázorňují pahorek – ostrov – na jehož
vrcholu se vrší sutiny. Umělkyni se daří ztvárnit přírodní katastro
fu s nepokrytým estetickým zájmem.
Pohyb těles je, již svým názvem, cyklus, v němž se Grosseová
věnuje čistě výtvarné problematice, v které však zároveň nezapře
svou práci na zmíněných větších cyklech. Základní geometrická
tělesa jsou stavební jednotkou jejích děl, která mají mnohdy
organické tvary, jež se nedrží přísné deskriptivy. Objekt Palice
(2018) vyjadřuje abstraktní vztahy mezi dvěma tělesy, tentokrát
však bez zjevného agresivního vstupu.
Elżbieta Grosseová je nesmírně pracovitou a produktivní umělky
ní, jež pracuje s lehkostí, zápasí o tvar s mnohdy obrovskou ma
sou hmoty. Hlínu ponechává v její hrubé struktuře, dává jí prostor,
někdy si ji podmaňuje, nebo naopak ona si zase podmaňuje ji.
Umí pracovat s limity zvoleného materiálu a s momentem překva
pení, který je vždy s keramikou spjat. Jde o umělkyni, která jako
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creating is always an adventure, giving me absolute freedom
and the opportunity to express myself truthfully, allowing
me to see a true image of myself. Creation is something

per aspera ad astra Monumental forms of rough structures,
experimentation, structural equilibrium (a structural balancing
act) sparing to earthy colors, using clay as medium, subjects
that touch on inner issues, the fragility of life and earthly being,
just like that of forces of nature, which can create or destroy –
creation as a coming to terms with adversity, but also as a neces
sity that can transform negation into positive energy. The desire
to find and rediscover order, and the general laws of the world,
as well as the laws of human existence, can be clearly traced in
the principles and characteristics of Elżbieta Grosseová’s work.
Grosseová is most inspired by nature itself, communicating direct
ly and intensively, in fact, with nature through the medium she
has chosen.
Elżbieta Grosseová is an artist whose work goes far beyond the
context of the Czech art scene. She was born in Warsaw, into
a Czech-Polish family. The war disrupted family ties and caused the
first major break in her life, which to this day manifests itself in
her efforts, through creation, to come to terms with bad events
caused by people and natural disasters. After the war, her family
settled in Prague. Despite her legionnaire father’s wishes for her
to become a lawyer, the budding young artist, then under the
tutelage of Jiří Hanzálek, decided to study at the Prague Acade
my of Fine Arts. Her studies began in a preparatory course with
Marie Uchytilová-Kucova. After the first semester at the Prague
Academy she moved to Warsaw, where she began attending
the sculptural studio of Frantiszka Strynkiewicz and Tadeusz
Łodziana. She finally completed her studies in 1966 in the metal
studio with her diploma work Burnt, which foreshadowed her
future means of expression and artistic handwriting, with its typ
ical abstract stylization and preservation of the character of the
material, which she did not attempt to subdue, but, on the con
trary, let speak for itself. After completing her studies, Grosseová
became head of the metal studio in the art production coopera
tive ŁAD, where she was not only a designer, but also a working
artist. Her studio mainly produced interior and exterior acces
sories – chandeliers, gratings or parts of furniture. Occasionally
this included freestyle sculptures, as evidenced by Melodies from
1967, originally located in one of the most important Warsaw traf
fic arteries, Marchlewského Street (today known as John Paul II.

I must do, regardless of the results. For me, the most important
aspect is the process. The surfaces of my sculptures reflect
the landscape of my soul.
Elżbieta Grosseová
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past and future, and the fragile balance between what we have
been and who we will become. The Balance works are defined,
primarily, by their funnel-like form, where their surfaces are fur
rowed with channels, gouges, craters, perforations, dentils, or, on
the contrary, they are conceived from the outset as thoughtful
constructions.
Grosseová has always paid attention to the basic shapes of the
stele. This large group of works includes her Craters, Funnels
or objects that are directly called Steles. In Totems, their ritual
potential again is fully acknowledged. In a certain sense, her
works Towers or Smoke could also be added to this group.
Among other subjects that Grosseová has long dedicated herself
to are animals, which she approaches in reduced forms. Her
Fish 2001 (which today is in Japan, at the Shigaraki Museum of
Contemporary Ceramic Art), Bird (2010, Xian, China) or Crocodile
(2000, again in 2014 and 2017) are characteristic, first in their
relationship to nature and then in the abstraction of the animal
body taken to the very edge of the recognizable. She pushed the
very limits with her work entitled Tick (2017), which is more about
depicting parasitism in its essence, than about the physiognomy
of insects. This principle is already apparent, however, in the work
Octopus, from 2002 (Philadelphia, USA).
Natural elements and humility before them is another of the
numerous themes in the work of Elżbieta Grosseová. Water plays
an especially important role. That is why in her work we regu
larly encounter Tsunamis, Whirlpools, Storms, and works with
titles such as After the Flood, or Danube and Vltava. Grosseová is
instinctively fascinated by the destructive force of this element.
Through the creation of the shaped and broken element – earth,
she depicts the one that is fluid, ungraspable, constantly chang
ing and thus very difficult to process. The surface of her works is
therefore dynamic, the result of a struggle with matter.
Elżbieta Grosseová now gives us a new exhibition, Transforma
tions, whose title derives from the series she has been working
on since 2014. It the principle of transformation that provides
the fundamental momentum to her work. This series includes
Side Interference (2014), Unexpected Intervention (2016), Blunt
Intervention (2017), Dizygotic (2017), Too Heavy a Burden (2017),
Cave-in (2018), Rupture (2018), Uneven Relationship (2018) and

Avenue), which distinguishes itself by the use of morphological
geometric abstraction. She worked not only in the Polish environ
ment, but also for embassies abroad. In 1971, this brought her to
New York, where she gained much experience in contemporary
art. At the local ŁAD gallery, she created a large-scale concrete
relief entitled Under Water. For family reasons, however, she left
the free environment to return to Poland, and not long after, she
decided to relocate, back to Prague. It was only here that she
then found her way to her later preferred medium, ceramics. She
had begun to create replicas of Haban faience ceramics, which at
that time were very popular for their folk motifs, for the Výtvarná
Řemesla art production cooperative. At first, she made ceramics
in the traditional manner, using glazes and painting nature mo
tifs. Over time, however, these ceased to have any features in
common with the original Haban models. She created her own
style, which evolved into clean forms and shapes. However, her
work was still enclosed within the limits of applied art. The 1989
change in social conditions provided Grosseová with the neces
sary impetus to shift her own paradigm. She decided to termi
nate her contract with Výtvarný Řemesla and set out on the inde
pendent art track. Literally from one day to the next, she changed
her artistic expression, or rather, went back to what she had be
gun during her studies in Warsaw. Today, Elżbieta Grosseová still
lives in Horoměřice u Prahy, where she gradually turned the art
studio she acquired upon her return from Poland into her home.
Since 1990, she has participated in many symposiums around
the world, where she gathered not only experiences, but also
artistic contacts. Abroad, her works are owned by galleries in the
USA, Israel, China, Japan and Italy. In the Czech Republic, she is
represented in the collections of the Museum of Decorative Arts
in Prague, and the Aleš South Bohemian Gallery. She has won
many international awards.
In the early 1990s, Grosseová unveiled her first sculptures entitled
Balance (from the extensive series entitled Fragility). The Balance
sculptures became characteristic and key works for Grosseová.
She enjoys returning to this theme even today. They are sizeable
objects balanced on a single point, from which they develop
upward. In them, Grosseová works with the fragility of human
life, which takes place in the presence of a relationship to the
14
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 bovementioned larger series. Basic geometric bodies are
a
the building blocks of her works, which often have organic
shapes, that do not adhere to strict descriptive geometry.
The object Palice (2018) expresses the abstract relationships
between two bodies, this time, however, without apparent
aggressive input.
Elżbieta Grosseová is an immensely hardworking and prolific
artist who works with lightness while grappling for shape
with an often huge mass of matter. She leaves the clay in its
rough texture, giving it space, while sometimes controlling
it and at other times surrendering control to it.
She knows how to work with the limits of the chosen mate
rial and with the moment of surprise, with which ceramic art
is always associated. She is one of the few artists who are
bringing the field of ceramic sculpture back into the wider
artistic context in the Czech Republic.
Based on examples selected from both her older and cur
rent works, I have clarified the basic principles of her work,
which, at the level of aesthetic application, are abstractions
of form, and, on the level content, the principle of searching
for the fundamental formulas of events. Grosseová system
atically studies individual, established relationships and
basic situations, which, though they tend to fall on the side
of negation, through her creation, she manages to mold
into an aesthetically pleasing whole. This is an artist that
definitely does not shy away from obstacles in her life or in
her work, but rather the opposite. Nevertheless, she always
manages to get the best out of them.
Martin Vaněk

On the Edge (2018). In this series Grosseová works with geomet
ric shapes, intentionally processed in their roughness, while the
basic building principle is the penetration of the bodies, which
evokes a feeling of aggression and tension. Grosseová, by means
of her works, names the basic life stories and events with which
we often must cope. The basic linguistic metaphor materializes in
the statue, thus making its reality fully distinguishable, which is,
in fact, often difficult to discern or poorly affected.
Another cycle, which is related to the previous one, is called
Targets, and to which Grosseová has returned with renewed
intensity after a period of seven years. On a smaller scale, these
are more in the line of relief sculptures, working with surface
expression rather than with a full sculptural volume. The basic
circular shape refers to actual targets that are waiting for the
hit. This is not then, a direct depiction of an aggressive act, but is
more about the expectation of one. Often, however, their texture
calls to mind associations with other, cosmic bodies.
The subject of aggression, this time hidden, appears in the new
series Spam. Unstoppable streams of matter flow from objects
that resemble bathroom furniture. It is a depiction of a present
that is overwhelmed by the uncontrolled influx of unsorted infor
mation that “spams” our surroundings on social networks and the
Internet, and even permeates, unknown as to how and why, into
completely private spheres such as personal correspondence. It
is a problem that shapes today’s society, and which can only be
escaped through rigorous personal checking and verification of
information, which requires particular effort.
Her fascination with the immense and devastating power of
nature is also present in Elżbieta Grosseová’s current work, in her
Islands series. In 2017, an earthquake shook the island of Ischia in
southern Italy, near which Grosseová happened to be at the time.
The earthquake hit the Casamicciola part of the island, which the
artist afterwards visited. She has now, with her unique obsessive
ness, transformed this overwhelming experience into works that
depict a hill – the island – in a stylized manner, with accumu
lations of rubble on its peak. Grosseová has managed to depict
a natural catastrophe in a light undisguised aesthetic manner.
The movement of bodies is a theme through which Grosseová
addresses artistic issues, without denying her work in the
16
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Ze série Terče – from the series Targets, 2018

Ze série Terče – from the series Targets, 2018

Ze série Terče – from the series Targets, 2018
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Ze série Spamy – from the series Spam, 2016

Roztržka – Rupture, 2018

Balance, 2000–2016

Tsunami, 2010–2014

Pohled do zahrady – View to the garden

Bolesławiec International Sculpture Symposium
2000, Polsko, E. Grosseová, kolegyně z Japonska
a Korei a Američanka Tova Beck Friedman.
E. Grosseová, Japanese and Korean colleague
and Tova Beck Friedman from USA

Bechyně International Symposium 1996, Czech
Rep. Skupinová fotografie účastníků. Group
photo of participants.

Bolesławiec International Symposium 2007,
Poland. Skupinová fotografie účastníků. Group
Bolesławiec International Sculpture Symposium photo of participants.
2007, Poland. Pohled do tovární haly. View from Panevežys International Symposium 2000,
the factory.
Lituania. Skupinová fotografie účastníků. Group
photo of participants.

Fotografie z vernisáže z výstavy ve
Wrocławi, Poland 2010 autorů E. Grosseové
a Bronisława Wolanina. Photo from
opening of the exhibition of works by
E. Grosseová and Bronisław Wolanin

Studio Shigaraki Japan 1999. Socha Ryba.
Sculpture Fish.

Shigaraki Central Cultural Park, Japan
1999. Sousoší Rozhovor. Sculpture
Dialogue.
Gifu Museum Modern Art, Japan.
Pohled do instalace. Installation
view.

Socha Balance z instalace výstavy ve
Wałbrzychu, Polsko 2000. Sculpture
Balance, installed in the exhibition in
Wałbrzych, Poland.

Shigaraki Museum Modern Art,
Japan. Socha Ryba. Sculpture Fish.
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Shigaraki Japan. Setkáni se
studenty a pozvanými umělci.
Meeting with the students and
visiting artists.

General Assembly IAC (International
Academy of Ceramic), Toronto, Waterloo,
Canada, 1998.
Český Krumlov, Czech Rep. Pohled do
instalace. V popředí tři sochy Totemy.
Installation view with three sculptures
Totems, 1992

New York, USA. Tova Beck Friedman,
E. Grosseová, Marion E.Held, 2000
E. Grosseová při návštěvě Univesity of
Ann Arbort společně s jejími profesory.
E. Grosseová with professors of Univesity
of Ann Arbort, Michigan USA 1999.
Autorská výstava v galerii U Prstenu,
Praha, Czech Rep., 2004. Exhibition in the
gallery U Prstenu, Prague.

Autorská výstava v Muzeum Narodowe –
National Museum Wrocław Poland, 1997,
zahájení výstavy panem Bogdanem
Góreckim, ředitelem muzea a kurátorem
výstavy. Opening speech by curator
and Gallery director Bogdan Górecki.
E. Grosseová’s solo show.

General Assembly IAC (International
Academy of Ceramic), Xian China 2008.
Wuxi China, Studijní výlet s kolegy
2004. Study trip with colleagues.
Wuxi China. U tradičního mistra
keramiky. Visiting the studio of
traditional master of ceramic art, 2004.

Autorská výstava, National Museum in
Wrocław, Poland 1997. Solo exhibition.
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Xian China. Kolegové: Olinka Franks, Marta
Taberyová, Elżbieta Grosseová, 2008.
Colleagues
Xian China. Kolegové: Marion Munk, local
visual artist, Elżbieta Grosseová, Marta
Taberyová, Šárka Radová, 2008. Colleagues.
Wuxi China, keramická pec Anagama, 2004.
Type of ceramics kiln, called Anagama.

Wuxi China, keramická pec Anagama, 2004.
Type of ceramics kiln, called Anagama.
Wuxi China, návštěva muzea Terracotové
armády. Visiting The Museum of Qin Terra-cotta
Warriors and Horses, 2004

Beer Sheva, Israel, Mezinárodní Sochařské
sympozium. International Sculpture
Symposium.

Beer Sheva, Israel, sochařská práce, 1997.
Work in progress.

Beer Sheva, Israel. Sousoší Tři hřeby, 1997.
Group of sculptures Three Neils.

Beer Sheba, Israel. Socha Hřeb instalovaná
na stálo v městském parku. Sculpture Neil,
permanently installed in City park, 1997.
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Socha Vlna Tsunami instalovaná v permanentní
sbírce. Scupture Tsunami
wave installed permanently in private
collection in London, England, 2010.

Internatinal Symposium in Roemhild,
Geramany, 2008.

Roemhild, Germany. Socha Balík. Sculpture
Package, 2008

Autorská výstava, Arsenał Poznań,
Poland 2010. Solo exhibition.

Wałbrzych, Poland, 2000. Socha Kráter.
Sculpture Crater.

Socha Zkrut, instalovaná permanentně
v soukromé sbírce, New Yersey, USA 2002.
Sculpture Twist, installed permanently
in the private collection.

Autorská výstava, Keczkemét Hungary,
E. Grosseová s Janosem Propsnerem, 2004.
Solo exhibition.
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Neot Hakikkar, Israel. Studijní výlet v rámci
mezinárodního sympozia. Study trip as part
of International Wrkshop 2002.

Neot Hakikkar, Israel. Studijní výlet v rámci
mezinárodního sympozia. Study trip as part
of International Wrkshop 2002.

Neot Hakikkar, Israel. Studijní výlet v rámci
mezinárodního sympozia. Study trip as part
of International Wrkshop 2002.

Socha Tsunami wave, ve sbírce v Londýně,
2010. Scupture Tsunami wave installed
permanently in private collection in London,
England, 2010.

Poušť Negev – desert Israel. Studijní výlet
v rámci mezinárodního sympozia. Study trip
as part of International Wrkshop 2002.

Shigaraki Central Cultural Park, Japan 1999.
Socha Rozhovor. Sculpture Dialogue.
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Neot Hakikkar, Israel. Studijní výlet v rámci
mezinárodního sympozia. Study trip as part
of International Wrkshop 2002.
Bolesławiec, Poland, Sympozium v továrně
na výrobu potrubí. Symposium in ceramic
pipeline factory 1996.

Sochy Spamy, 2016. Sculptures Spams.
E. Grosseová při práci, 2018. Work in progress.

Elzbieta Grosseová

profesionální aktivity, přednášky, výuka – lectures, teaching

akademická sochařka – MFA, Master of Fine Arts
Narozena – born – Warszawa, Polsko
Studia – education – Akademie Výtvarných Umění – sochařství, Academy of Fine Arts,
Faculty of Sculpture Warszawa, Warsaw – Polsko, Poland

2017	Akademie výtvarných umění – Bratislava, Slovensko, Slovakia
2015	Akademia Sztuk Pieknych – Wroclaw, Polsko, Poland
2014	Akadamia Sztuk Pieknych – Poznan, Polsko, Poland
2013	Polski Instytut – Praha, Česká republika, Czech Republic
2013	Uměleckoprůmyslové Museum – Praha, Česká republika, Czech Republic
2011	Akademia Sztuk Pieknych – Poznaň, Polsko, Poland
2010	International Academy of Ceramics Assembly (IAC) in Paris, Francie, France
2010	European Ceramic Kontext – Bornholm, Dansko, Denmark
2010	Akademia Sztuk Pieknych – Poznań, Polsko, Poland
2009	Akademia sztuk Pieknych – Poznań, Polsko, Poland
2008	International Academy of Ceramics Assembly (IAC) in Xian, Čína, China
2007	Grant Visegrad Fund for Residency in Kecskemet Maďarsko, Hungary
2007	Internationnal Biennale of Ceramics – Vallauris, Francie (jury), France
2006	International Academy of Ceramics Assembly (IAC) in Riga, Litva
2006	Nottinghamshire Country Council – Rufford Craft Centre – Newark, England
2005	IAR Vallauris – Francie, France
2005	Konference NCECA – Baltimore, USA
2004	Ceramic Museum Wuxi – Wuxi, Čína, China
2004	Kung Hee University College of Arts – Seoul, Korea
2004	International Ceramic Studio – Kecskemét, Maďarsko, Hungary
2004	50th Anniversary General Assembly IAC – Athens, Řecko, Greece
2003	Watershed Center for the Ceramic Arts – New Castle, USA
2003	Guldagergaard, International Ceramic Research Center – Skaelskor, Dánsko,
Denmark
2002	International Workshop – Neot Hakkikar, Israel
2002	International Clay Studio Philadelphia – Pennsylvania, USA
2002	Middlesex Country College – New Jersey, USA
2001	International Ceramic Studio – Istanbul, Turecko, Turkis
1999	Shigaraki Ceramic Cultural Park – Shigaraki, Japonsko, Japan
1999	University Ann Arbort – Michigan, USA
1998	International Academy of Ceramics ’98 General Assembly (IAC) – Toronto,
Waterloo, Canada
1998	International Ceramic Studio – Kecskemét, Maďarsko, Hungary
1997	Ceramics Biennale – Sculptures for the City Landscape, Beer-Sheva, Israel
1997	1st International Biannual of Ceramics – Kapfenberg, Rakousko, Austria

členstvi – membership
Sdružení českých výtvarných umělců keramiků – Praha
International Academy of Ceramic, AIC, Geneve, Svýcarsko – Swiss
Union of visual artists, Česká republika, Czech Republic
ocenění – awards
2017	Certificate of donation Riga Litva, Latvia
2011	2nd prize InternationalTriennal of Silicite Arts, Kecskemet, Maďarsko, Hungary
2008	Jury prize Triennal of Silicite Arts, Kecskemet, Maďarsko, Hungary
2007	Grant Visegrad Fund, Bratislava, Slovensko, Slovakia
2005	The International of the Postmodern Ceramics, Varaždin, Croatia
2005 Diploma for participating in the 1st International Triennal of Silicate Arts, Kecskemét, Maďarsko, Hungary
2005	Certificate de participation a participe an Stage Masterclass, Vallauris, Francie, France
2004	Honorary Diploma „Zepter International Design Award“ – Warsaw, Polsko, Poland
2004	Certificate of donation, Museum of Modern Ceramic Art – Gifu, Japonsko, Japan
2004	First prize Trophy Cups“ – Zagreb, Chorvatsko, Croatia
2003	Diploma of the Town Korčula, International Competition „Flower Vasis“ – Zagreb, Chorvatsko, Croatia
2002	1. cena Intersalon AJG – České Budějovice, Česká republika, Czech.Republic
2001	Certificate of Donation Ichon World Ceramic Center in Kyonggi Province – Korea
2001	Diploma of Honour Honorable Mention, The 1st World Ceramic Biennale – Korea
2001	Zvláštní cena Intersalon AJV – České Budějovice, Česká republika, Czech Republic
1999	Certificate Shigaraki Ceramic Cultural Park – Shigaraki, Japonsko, Japan
1995	2 prize Premio Aquisto dell’ Associazione Industrialli della Provincia di Ravenna – Faenza, Italie, Italy
zastoupení ve sbírkách – collection
Museum á Sévres Paris /F/ – National Museum Poznan /PL/ – European Ceramic Context Bornholm
/Denmark/ – Uměleckoprůmyslové Muzeum Praha /Česká republika/ – Moravská galerie Brno
/Česká republika/ – Západočeské muzeum Plzeň /Česká republika/ – Alšova Jihočeská Galerie
Bechyně /Česká republika/ – Agenture Czech Ceramics design Český Krumlov /Česká republika/ –
Novohradské muzeum Lučenec /SK/ – Kastel Pusty Chotár Beladice /SK/ – Muzeum Narodowe
Wroclaw /PL/ – Muzeum Okregowe Walbrzych /PL/ – Muzeum Ceramiki Boleslawiec /PL/ – Zamek
Krolewski Warszawa /PL/ – International Ceramic Studio Kecskemét /H/ – Museum für Kunsthandwerk
Frankfurt a. Main /Německo/ – Würtenbergisches Landesmuseum Stuttgart /Německo/ – Keramion
Museum Frechen /Německo/ – Museo Internationale delle Ceramiche Faenza /It/ – IAR Vallauris
Center Vallauris /F/ – Musée Mairie Cassis /F/ – Magnelli Museum Vallauris /F/ – Museum of Modern
Ceramic Athéns /Greece/ – Gradski Muzej Varaždin /Croatia/ – International Ceramic Research Center
Skaelskor /DN/ – Keramikmuseet Grimmerhus Middelfart /DN/ – Rufford Draft Center Nottingham
/GB/ – Kunstform Piaristen Wien /Austria/ – Litva National Museum of Art Riga /Litva/ – Ceramic
Museum Panevežys /Lotyšsko/ – Ceramic Museum Tallin /Estonsko/ – Beer‑Sheva public place
/Israel/ – Neot Hakkikar Ceramic Center /Israel/ – Museum Wuxi Wuxi /Čína/ – Museum of Modern
Ceramic Art Kyonggi Province Ichon /Korea/ – Museum of the Shigaraki Ceramic Cultural Park
Shigaraki /Japonsko/ – Museum of Modern Ceramic Art Gifu /Japonsko/ – Clay Studio Philadelphia
/USA/ – Watershed Ceramic Center Newcastle /USA/ – Royal Ontario Museum Ontario /Canada/ –
Shapparton Art Gallery Shapparton /Australia/ – Grossi Museum Leipzig /Germany/Mark Rothko
Centre, Riga, Litva
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samostatné výstavy – one person exhibitions

výběrové výstavy – selected exhibitions

2018 Galerie Art-Latin – Praha, Česká republika, Czech Republic
2018	Cafe „Galerie Bim“, Dobrichovice, Česká republika, Czech Republic
2014	Galeria BWA – Wroclaw, Polsko
2014	Novoměstská radnice – Praha, Česká republika
2013	Galerie U zlatého slunce – Týn nad Vltavou, Česká republika, Czech Republic
2013	Galerie Art – Chrudim, Česká republika, Czech Republic
2012	Galerie U Adama – Kadaň, Česká republika, Czech Republic
2011	Galerie u Lávky, Troja – Praha, Česká republika, Czech Republic
2010	Zamek Ksiaz, Arsenal – Poznan, Polsko, Poland
2009	Sculptures in the garden, Funix – Německo, Germany
2008	Museum Keramiky Bechyně – Česká republika, Czech Republic
2008	Polski Instytut Praha – Česká republika, Czech Republic
2007	Gallery B15 – München, Německo, Germany
2007	Internationale Messe für klassische moderne und Gegenwartskunst – Art Karlsruhe,
Německo, Germany
2005	IAR –Vallauris, Francie, France
2005	Muzeum Narodowe – Wroclaw, Polsko, Poland
2004	Museum Kecskemet – Maďarsko, Hungary
2004	Galerie U Prstenu – Praha, Česká republika (1993, 1998, 2001) Czech Republic
2002	Galerie Chodovská tvrz – Praha, Česká republika, Czech Republic
2002	Kulturní Centrum – Opava, Česká republika, Czech Republic
2001	Chagall Centrum – Ostrava, Česká republika, Czech Republic
2000	Hrad Jindřichův Hradec – Česká republika, Czech Republic
1999	České Kulturní Centrum – Stockholm, Svédsko, Sweden
1999	Gallery Jonaisaka, Mashiko, Japonsko, Japan
1998	Alšova Jihočeská Galerie – Bechyně, Česká republika, Czech Republic
1998	Gallery B15 – München, Německo, Germany
1997	Museum Narodowe– Wroclaw, Polsko, Poland
1997	Polské Kulturní Centrum – Praha, Česká republika, Czech Republic
1992	Musée Maírie – Cassis, Francie, France
1992	Agentura.českého keramického designu – Český Krumlov, Česká republika,
Czech Republic
1991	Galerie bratří Čapků – Praha, Česká republika, Czech Republic
1987	České Kulturní Centrum – Warsawa, Polsko, Poland
1971	Galeria Kordegarda – Warszawa, Polsko, Poland
1971	Gallery „Cepelia“ – New York, USA

2018	Rabasova Galerie – Rakovnik, Česká republika, Czech Republic
2018	Galerie U Prstenu – Praha, Česká republika, Czech Republic
2018	Ceramic Museum – Weiden, Německo, Germany
2018	Museum Roztoky, Letní keramická plastika, Česká republika, Czech Republic
2017	Museum Roztoky, Letní keramická plastika, Česká republika, Czech Republic
2017	Dobřichovice, socha Krokodýl, Česká republika, Czech Republic
2017	Ceramic Museum – Weiden, Německo, Germany
2017	Ceramic Museum – Riga, Litva, Latvia
2016	Muzeum Narodowe – Wroclaw, Polsko, Poland
2015	Gallery Marianne Heller – Heidelberg, Německo, Germany
2014	Polský Institut – Bratislava, Slovensko, Slovakia
2014	Polský Institut – Praha, Česká republika, Czech Republic
2013	Socha, miska, plastika – Vysoké Mýto, Česká republika, Czech Republic
2013	Novoměstská radnice – Praha, Česká republika, Czech Republic
2014	IAC Member Exhibition – Santa Fe, New Mexico
2012	Member Exhibition – Xian, Čína, China
2010	Gallery Marianne Heller – Heidelberg, Německo, Germany
2010	IAC Member Exhibition – Paris, Francie, France
2008	IAC Member Exhibition – Německo, Germany
2007	3 Internationale Keramikaustellung – Sien, Rakousko, Austria
2007	Biennale 2007, Gallerie Františka Drtikola – Příbram, Česká republika,
Czech Republic
2007	Současná keramická tvorba – Chodovská tvrz – Praha, Česká republika,
Czech Republic
2006	Latvijas Nacionálais Makslas Muzejs, IAC Member Exhibition – Riga, Litva, Latvia
2006	Musée Magnelli – Vallauris Golf-Juan, Francie, France
2006	Agentura českého keramického designu – Český Krumlov, Česká republika (2005),
Czech Republic
2006	Gallery Marianne Heller – Heidelberg, Německo, Germany
2005	Polish Institute – Praha, Česká republika, Czech Republic
2004	Choson Royal Kiln Museum, IAC Member Exhibition – Kwangju, Korea
2004	Commune De Mamer – Grand-Duche de Louxembursko, Louxembourg
2003	Museum of Modern Ceramic Art – Gifu, Japonsko, Japan
2002	Athens School of Fine Arts, 50th Anniversary Members IAC Show, Recko, Greece
2002	Gallery Clay Studio – Philadelphia, USA
2001	Icheon World Ceramic Center, IAC Members Exhibition, Korea
2001	The 1st World Ceramic Biennale, Ichon World Ceramic Center, Korea
2001	Museum of Shigaraki Ceramic Cultural Park – Shigaraki, Japan
2000	Od Nádoby K Soše, Novoměstská radnice – Praha, Česká republika,
Czech Republic
2000	Alšova Jihočeská Galerie – Bechyně, Česká republika (1998), Czech Republic
1998	Gallery Clay&Glass – Waterloo, Kanada
1996	European Ceramics Exhibition – Frechen, Německo, Germany
1994	Member Exhibition IAC, Gallery hl.m. Prahy, Dům U Zvonu – Praha,
Česká republika, Czech Republic
1991	Ceskoslovenská výstava ’91, Gallery Mánes – Praha, Česká republika,
Czech Republic
1990	Museo Internazionale della Ceramica d’ Arte – Gualdo Tadino, Italie, Italy
1986	Gallery Czech Art – Konstanz, Svýcarsko, Swiss
1972	Zacheta – Warszawa, Polsko (1967), Poland
1969	Galeria Kordegarda – Warszawa, Polsko, Poland

70

71

pracovní pobyty – workshops
2017	Miedzynarodowe Symposium – Mazury-Czarny Piec, Polsko, Poland
2016	Medzinárodné Symposium – Belušské Slatiny, Slovensko, Slovakia
2015	Miedzynarodowe Symposium – Wroclaw, Polsko, Poland
2014	Miedzynarodowe Symposium – Kolo, Polsko, Poland
2013	Miedzynarodowe Symposium – Kolo, Polsko, Poland
2013	Medzinárodné Symposium – Belušské Slatiny, Slovensko, Slovakia
2012	Mezinárodní Symposium – Držkova, Česká republika, Czech Republic
2011	Medzinárodné Symposium – Velká Paka, Slovensko, Slovakia
2010	International workshop – Bornholm, Dánsko, Denmark
2008	International Symposium – Roemhild, Německo, Germany
2007	Miedzynarodowe Symposium – Boleslawiec, Polsko, Poland
2006	International Ceramics Symposium „Dialog“ – Zvartava, Litva, Latvia
2006, 2004 Mezinárodní Symposium malba pod glazuru kobaltem – Dubí u Teplic,
Ceská republika, Czech Republic
2005	International Symposium – Kohila, Estonsko, Estonia
2002	Medzinárodne Symposium – Kastiel Pustý Chotár, Slovensko, Slovakia
2001	International Ceramic Symposium – Izmir, Turecko, Turkish
2001	Mezinárodní Konvicové Symposium – Lesov, Česká republika, Czech Republic
2000	International Ceramic Symposiumm – Panvežys, Litevsko, Latvia
2000	Mezinárodní Keramické Symposium Bechyně, Česká republika (1996) Czech Rep.
1999	Internationale Tontage – Klein-Pöchlarn, Rakousko.
1995, 96, 2001, 03, 04, 07 International Symposium – Boleslawiec, Polsko, Austria, Poland
1995, 96, 97, 2000 Miedzynarodowe Symposium „Porcelana Inaczej“ – Walbrzych,
Polsko, Poland
1991, 93, 95, 2001, 03, 05, 07 Mezinárodní Hrnkové Symposium – Dubí u Teplic,
Česká republika, Czech Republic
1990	Mezinárodní Hrnkové Symposium – Horní Slavkov, Česká republika – 1989 –
Medzinárodne Symposium – Lučenec, Slovensko, Czech Republic, Slovakia
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