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ROZMLOUVÁNÍ S FÉNIXEM
4. 5.–28 .5. 2017 / Galerie Jiřího Trnky

Výstava je vždy svátek. Snad ještě podtržená ná-
zvem, který si autorka Helena Zelenková Ottová vy-
brala pro svou výstavu. Jako každému svátku předchá-
zí příprava. 

Seděly jsme v kavárně na náměstí a procházely 
jednotlivé úseky její tvorby, ohraničené většinou výsta-
vami. A to v roce 2003 výstavou Promlouvání v Plzni, 
v roce 2004 Metamorfózy v Nepomuku, o rok později 
opět v Plzni se představila výstavou Krajina mého srd-
ce. Rok 2009 přinesl Intermezzo. Zrcadlení se uskuteč-
nilo v Domažlicích v Galerii Bratří Špillarů. Synergie 
v roce 2015 spojila tři umělce, Helenu, mne a básníka 
Jaromíra Komorouse. Básníka, který byl našimi obrazy 
inspirován.

Jak už to u výtvarníků bývá, výstava je vždy vyvrcho-
lení tvůrčího úsilí, je to i zrcadlo, v kterém umělec vidí 
sebe, svůj ubíhající čas, který je s tvorbou pevně spojen. 
Výstava je současně také pozastavení, uvolnění, pocit radosti, ale i určité hodnocení. Musí následovat pořádné nadech-
nutí, aby se soustředila síla jít dále. Opět se tímto vracím k bájnému Fénixovi.

Společné posezení bylo pro mne důležité i jinak. Myslím, že je škoda, že o svých obrazech nevypráví sama autorka. 
Každý obraz má svou historii. Je mapováním příběhu, pocitů a myšlenek, které se k němu váží. Není to činnost jen pro 
činnost, ale to život, který je do obrazu přenesen. A s životním impulzem výtvarnice tvůrčím způsobem pracuje. Vyrovná-
vá se tak s krajinou, s tématem květin, motýlů a nezanedbatelnou inspirací je jí člověk. Realita se někdy prosazuje více, 
některé obrazy ale od ní značně ustupují až k abstrakci. 

Její způsob tvorby je působivý. Vytváří totiž určitou víceznačností mezi sebou a divákem prostor, možno říci tajemný 
prostor. Prostor pro některého snáze překročitelný, druhý potřebuje čas, aby se k obrazu přiblížil. V obou případech si 
ale Helena uchovává jen pro sebe určitou hodnotu, určitý obal, který nám divákům úplně neotvírá. Pro nás tak zůstává 
mnohdy rébusem, povzbuzením fantazie, živou výzvou. Bez ohledu je-li tématem rostlina nazvaná třeba Stvol plodnosti, 
nebo Probouzení jara či figurální námět v obrazech: Myšlení nás svazuje, Vernisáž a další.

Barevnost obrazů koresponduje se záměrem. Od tlumených barev po barvy živé, které se uplatňují hlavně v námětech 
z přírody. Pohybuje se od jemného až básnického projevu chvějivých ploch až k razantnímu vyjádření. Stejně pracuje 
s různou technikou. Akvarel, pastel, koláž nebo olejové barvy. Někdy techniky kombinuje. Zajímavé jsou i formáty obra-
zů. Od těch malých až po velkoformátové obrazy, které prezentovala v mezinárodním projektu Barva na ulici.

Přeji Heleně, aby její výstava měla křídla Fénixe.

Květa Monhartová, malířka

Souhvězdí Fénixe, 80 × 100 cm, olej na plátně, 2017
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TVAR, BARVA, GESTO 

„Umělci jsou však vždy zvláštní intuitivové. Jsouce většinou velmi citliví a jaksi náměsíční, jsou jako vidoucí, „jasnovidci“, 
mají sklon k chápání těch stránek hmotného světa, jež zpravidla jsou neznámé, opomíjené nebo nevyzkoumané – mohlo 
by se i připustiti, že je jejich úkolem, aby nám je ukázali.“ 

František Kupka, O tvoření v umění výtvarném

Teoretici a kurátoři, kteří psali o malířském díle Heleny Zelenkové Ottové, zmínili všechny důležité aspekty její tvorby: 
polaritu chaosu a řádu, dekorativnost a meditativní působení některých děl (Marcela Štýbrová), krajinu jako svět duše 
a součást kosmického řádu (Jana Croy), lidskost a spojení s reálným životem (Jana Potužáková), pozoruhodnou reflexí 
jsou i verše Jaroslava Komorouse. Rád bych tyto charakteristiky doplnil ještě o několik postřehů. 

Dosavadní autorčinu tvorbu tvoří námětově a často i stylově velmi rozdílné práce, pohybuje se v širokém spektru od 
figurace k čistě abstraktnímu vyjádření s geometrickými či amorfními elementy, nicméně přesto zde najdeme několik prv-
ků, které celé dílo sjednocuje a dává mu charakteristický rukopis. Je to svébytné malířské gesto a zejména barva a práce 
s barevnou skladbou. 

Helena Zelenková Ottová bravurně ovládá všechny cesty, kterými lze pomocí barvy vyjádřit emoce, postoje ke světu – 
a to ať okamžitou náladu, reakci na konkrétní podnět nebo dlouhodobější pocit z nějakého místa, z určitého prostoru, kte-
rý je s autorkou nějak hluboce spjat. Je to esence prožitků. Pracuje s pastózními barevnými hmotami, s vrstvenými nánosy, 
které často proškrabuje opačným koncem štětce, ale i s jemnými přechody valérů, pastelem a tuší – odvážný kolorismus 
většiny pláten je i netypický pro současné výtvarné umění, které se v řadě svých představitelů vrací spíše k omezené 
barevné škále. Možná povědomě autorka navazuje na tradici malířské školy Martina Salcmana, který před více než 
padesáti lety vychoval nezapomenutelnou generaci autorů spojených právě s Plzní, charakteristická je pro ně právě jas-
ná barevnost. Barvy v celé své barevné škále mají svou významovou hodnotu, snad nejslavnější je Goethovo rozdělení 
barev na aktivní (teplé tóny) a pasivní (studené tóny), na jejich harmonii či opozici je pak možné budovat celý výsledný 
obraz. Na podobné myšlence stálo v dějinách umění několik zásadních výtvarných směrů, připomeňme orfismus dvacá-
tých let 20. století, který se snažil vyjádřit sepjetí barvy a hudby; barva byla hlavním vyjadřovacím prostředkem malíře 
Františka Kupky, který skrze ni vyjadřoval pohyb, a to ať fyzický nebo metafyzický. Přístup k barvám Heleny Zelenkové 
Ottové je srovnatelný, expresivní plátna mají svůj pandán v meditativně laděných, ztlumených obrazech. 

Autorka si ve svém výtvarném vyjadřování vytvořila vlastní jazyk, pracuje se symboly a znaky, které se někde pohybují 
v obecně platné rovině (hlava), archetypu (těhotná žena, země) nebo abstrahujících prvků (kaligraficky pojaté znaky, 
prostupující se spirály aj.), v nichž dává divákovi možnost vlastní interpretace. 

Tvorba Heleny Zelenkové Ottové je velmi osobní. Je až neuvěřitelné, kolik ze svého intimního světa skrze plátna odha-
luje a kolik se toho můžeme dozvědět. Ale protože jedinečnou vlastností umění jako takového je, zprostředkovávat cesty 
poznání, můžeme se skrze její práce dozvědět asi nejvíce o sobě samých. 

Ale běda! Kde je toto umění a jakých by bylo třeba diváků, dosti citlivých, aby jim chutnalo něco tak zvláštního?
František Kupka, O tvoření v umění výtvarném

Mgr. Roman Musil, ředitel Západočeské galerie v Plzni, p.o.
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ŠÍPKOVÉ ROKOVÁNÍ 
 

100 x 130 cm, olej na sololitu 
cyklus Šípky 

 

PROMLOUVÁNÍ
24. 4.–13 .5. 2003 / Galerie Atrium Plzeň 

Promlouvání je první prezentací výtvarné 
práce Heleny Ottové, vzniklé v posledních 
dvou letech. Toto poměrně krátké retro-
spektivní zastavení můžeme pojímat jako 
určitou stopu zápasu dvou poloh autorčiny 
malířské osobnosti: expresívní, pozname-
nané stylem „nové vlny“ 80. let, projevující 
se osvobozujícím gestem a dekorativizující, 
která se snaží uspořádat původně volné 
prvky v jakýsi příběh, vyprávěný řadou 
symbolů. Obě tyto polohy se v tvorbě 
H. Ottové prostupují a vzájemně překrý-
vají; tento pohyb (změna) odpovídá jejímu 
osobnímu zakoušení života, který je odra-
zem komunikačních bariér a krizí, odhalo-
váním vlastních nejistot a pochybností. Její 
tvorbu můžeme chápat jako hledání nadě-
je a společné komunikační vlny, jako snahu 
vystavět z chaosu řád. 

Jakýmsi mezistupněm expresívního pojetí 
a obrazů s místy až dekorativně rytmizova-
nou, hladce promalovanou barevnou plochou, jejichž téma je symbolickou metaforou skryté komunikace (cyklus „Šípky“, 
„Sny o šípcích“, „Promlouvání“, „Brána“) a vyjádřením pocitu sounáležitosti s ostatními bytostmi, jsou cykly „Ryby“ a „O zví-
řatech“. Selže-li komunikace s člověkem, autorka rozmlouvá vnitřním hlasem se svými „tichými přáteli“, odvrací se od ruchu 
vnějšího dění k hloubce vlastní meditace a dospívá tak k jakési hladině vnitřního klidu. Tomu odpovídá i způsob zpracování 
malířské hmoty, který kultivuje do harmonicky strukturovaných barevných ploch, jež dávají vyznít téměř kaligrafickému sym-
bolu zvířete – „Rozzuřená kočka“. 

Její hledání výtvarné formy není motivováno touhou po novosti, jinakosti, ale důvody mnohem hlubšími, spočívajícími mimo 
touhu odlišit se od druhých. Helena Ottová přichází na to, že člověk musí porozumět především sám o sobě, aby mohl být 
prostředníkem porozumění, které se nesděluje slovy…

„Nevím, a proto pořád hledám, hledám řád života i řád obrazu.“ (Ivan Ouhel)

Mgr. Marcela Štýbrová

Šípkové rokování, 100 × 130 cm, olej na sololitu, cyklus Šípky, 2002
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   Probouzení jara I, 52 x 36 cm, kombin. tech., 
Vánoční madona, 52 x 38 cm, kombin. tech., cyklus Vánoce, 2002    cyklus Probouzení jara, 2002
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PROBOUZENÍ JARA I. 
52 x 36 cm, kombinovaná technika 

cyklus Probouzení jara 
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Motýl I, 80 x 60 cm, olej na plátně, cyklus Metamorfózy, 2004
Sítina II, 90 x 70 cm, olej na plátně, cyklus Metamorfózy, 2003

M IV – Stanu se tvým dechem, 120 x 95 cm, olej na plátně, cyklus Metamorfózy, 2004
Motýl II, 80 x 60 cm, olej na plátně, cyklus Metamorfózy, 2004

PROMĚNY – METAMORFÓZY 
1. 7.–23. 8. 2004 / Výstavní síň Městské galerie v Nepomuku

Proměny – metamorfózy / Helena Ottová

Kdybych byla motýlem, 
staň se mými křídly. 

Budu-li stonkem sítiny
buď větrem, který si se mnou pohrává. 

Nebudeš-li mne moci rozeznat, 
vyryji Tvoji podobiznu doprostřed nebe

Nevidíš-li mne ve tmě,
stanu se Tvým dechem

A budu přemýšlet,
zda se nemění jednou
Tvé oči
slova, 
dotyky
a když ano
stanu se motýlem a ty.....
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MOTÝL I. 
80 x 60 cm, olej na plátn 

cyklus Metamorfózy 
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M4 – STANU SE TVÝM DECHEM 
120 x 95 cm, olej na sololitu 

cyklus Metamorfózy 
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MOTÝL II. 
80 x 60 cm, olej na plátn 

cyklus Metamorfózy 
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SÍTINA I. 
80 x 60 cm, olej na plátn 

cyklus Metamorfózy 
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Vernisáž, 90 x 120 cm, olej na sololitu, 2003
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90x120 

Vernisáž 
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KRAJINA, KTEROU MÁM RÁDA
8. 8.–31. 8. 2005 / Výstavní síň Galerie u Svaté Anny, 
Plzeň 

Obrazy nejsou jen zachycením určité konkrétní krajiny, 
ale je v nich ukryt ještě další, hlubší smysl. Krajina je pro 
ni východiskem k meditaci nad samotnou podstatou bytí, 
zkoumání vesmírného řádu a hledání svého 
místa v něm. V přírodě nachází zašifrované symboly, jako 
je strom, květiny, cesta, motýl, ryba. Proto není její umě-
lecký výraz čistě realistický, ale ani abstraktní Dalo by se 
říci, že se nejvíce blíží expresívnímu pojetí. Další polohou 
je krajina jako prostředek vlastních pocitů – melancholie, 
radosti, smutku. To se odráží i v názvu výstavy, které je i ja-
kýmsi jejím mottem: krajina, kterou mám ráda. Jak vypadá 
tato krajina? Je to Pošumaví, klasická česká pahorkatina, 
okolo Rábí a Sušice, kam od dětství jezdí na chalupu. To 
je ta krajina skutečná, která má konkrétní podobu, důvěr-
ně známá a zažitá. Je tu ale i krajina snová, pohádková, 
vytvořená vlastní imaginací. Příkladem může být obraz 
čtyř jabloní pod žhnoucím sluncem, který představuje čty-
ři přání. Svět soukromý, intimní, do kterého může vstoupit 
jen autorka sama. Někdy je obraz krajiny odpovědí na 
určité otázky, jindy teprve otázkou vyřčenou. Konečně je 
tedy krajina také měřítkem vlastního poznání. Podívejme se 
na obraz zimy. Představuje horu, na jejíž vrchol se snaží 
člověk dostat. Hora a kopce budou jistě v autorčině díle 
přibývat. A budou také čím dál strmější. Popřejme autorce, 
aby se jí dařilo je zdolávat, tak jako doposud. 

PhDr. Jana Croy
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KRAJINA MÉHO NITRA 
27 x 19 cm, kombinovaná technika 

cyklus Krajina 

Krajina mého nitra, 27 × 19 cm, 
kombinovaná technika, cyklus Krajina, 2002 
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Čtyři jabloně pod žhnoucím sluncem, 70 × 50 cm, olej na plátně, 2005
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Hraní s Joli I, 84,1 × 59,4 cm, pastel, koláž, 2009 

INTERMEZZO
13. 5. 2009–6. 7. 2009 / 2. patro plzeňské radnice

Helena Ottová ve výtvarné tvorbě opustila svoji předcho-
zí výtvarnou cestu, uvolnila malířský rukopis a začala více 
pronikat do oblasti abstrakce i lyrické imaginace, náročněji 
uplatňovat sílu barvy pro vyjádření svých pozitivních pocitů, 
svázaných třeba i s narozením dcerky Jolanky. Postupně stále 
více poznává, že aktivní tvůrčí prací se může člověk stát svo-
bodným a více sám s sebou, neboť št ěstí i nešt ěstí je věcí duše, 
jak tak dávno již řekl moudrý Demokritos. 

Postupně tedy vznikala dnes vystavená série prací, která 
tvoří volně vázaný cyklus o třech základních částech. 

První tvoří výběr menších formátů se spojujícím názvem 
Ctnosti a Neřesti. Prezentované lidské zápory i klady zpraco-
vává autorka po svém vědoma si při tom, že ani nejkrásnější 
slovo nezakryje špatný skutek. 

Z přesně procítěných vazeb vznikal další okruh zde pre-
zentovaných prací řazených do volných neuzavřených cyklů, 
diptychů a triptychů, odrážejících autorčin stav duše – nadě-
je, hledání, souznění, svítání, červánky, noc, filozofie. 

Další série prací, kde zdrojem inspirace je dcerka Jolanka, 
tedy kolekce spojená názvem Hraní s Joli. Vznikly specifické 
koláže plné radosti i hravosti – útržky jako písmenka, jako 
dětské knížky či věci z prostředí dítěte. 

Dnes má narozeniny a výstavou si připravila náramně pěk-
ný dárek a my jí jistě popřejeme, aby se jí dařilo v malování 
i v životě. 

PhDr. Jana Potužáková 
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Naděje I, 84,1 × 59,4 cm, pastel, 2009       Intermezzo II, 84,1 × 59,4 cm, barevné tuže, 2009
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Zrcadlení, 120 × 95 cm, olej, sololit, 2010

ZRCADLENÍ
1. 11. 2010—30. 12. 2010 / Galerie bratří Špillarů, Muzeum Chodska v Domažlicích

Helena Ottová představuje příklad, kdy se chodí člověk jiné 
profese uchylovat do hájemství umělecké tvorby, aby zde nale-
zl jistou míru tvůrčího sebeuspokojení, klid a nadhled nad kaž-
dodenními událostmi, které ho obklopují. Zpravidla pak mluví-
me o osobách múzického zaměření, které umění doprovází po 
zbytek života. Nemusí se však jednat jen o vyhovující formu 
relaxace, ale tak, jak to vidíme u Heleny Ottové i o způsob 
osobních výpovědí, o jakési intimní deníkové záznamy, sdělo-
vané obrazem, či kresbou. Jejich emocionální reflexe je přitom 
stejně obsažná, jako niterný text píšícího autora. Je to cesta 
k sebeuvědomění, která hledá řád, smysl a podstatu věcí, ale 
i vlastní místo ve světě a ve vesmíru. 

Odilon Redon kdysi poznamenal, že umělecké dílo vzniká 
ze třech zdrojů: z tradice, ze skutečnosti a z osobního obje-
vování. To vše nalezneme i v tvorbě Heleny Ottové. Autorka 
je velmi dobře poučena vývojem staršího i moderního umění, 
miluje přírodu a na svět shlíží takřka s dětskou zvídavostí, ve 
snaze odhalovat pro sebe i pro své okolí stále něco nového. 
Své výtvarné práce vytváří povětšinou v cyklech, přitom zkouší 
nové techniky i výrazové prostředky, hledá nové a netradiční 
podkladové materiály, na které maluje a když zjistí, že jsou 
její umělecké představy naplněny, dál nepokračuje a hledá 
nové cesty. Jako každý autor na počátku tvůrčího procesu tedy 
vstupuje do neznáma, je vedena svým instinktem, intuicí a in-
telektem a řečeno s Georgem Braquem, postupně objevuje nepředvídané, neboť teprve to se stává v malbě skutečnou 
událostí.

Platónská nauka o idejích říká, že to co vidíme kolem sebe, jsou odrazy skutečného, krásného světa, který nám matně 
a zkresleně zprostředkovávají naše vlastní smysly. V obrazech Heleny Ottové vidíme jedinečné prolnutí dokonalého 
světa idejí a okolního chaosu, který dostává nový, harmonický řád.

Mgr. Roman Musil 
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Černé tulipány, 50 x 100 cm, komb. technika, polystyren, 2010 
Dva, 50 x 100 cm, komb. technika, polystyren, 2010
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V emigraci / Jaromír Komorous
Záři až v duši a v srdci mrazení
Smyšlené plameny ve stehnech
Vydýchaný vzduch ani se nehne
Ateisté z Čech myslí na modlení

Když nepřichází zprávy a měly by
Když vzpomínky řítí se z kopce
Když smyjí se mimikry oběti i lovce
Když zbývá čas i na chyby

A pohledy upřené jen jedním směrem
A výhody žití jako by nebyly
A možná se rozdíly zvětšily
A neumíme říct světům v kterém
(Helena Zelenková Ottová – Kde domov můj)

Prozaické poselství křivek / Jaromír Komorous
Do zablácených dnů vstoupila naděje
Do dveří zvědavci zablácení léty
strnulé páteře strnulý krk
řezbáři zpatlaných dob
pozorujíc uprostřed těla nahlášený požár
co tiše dál se rozpíná
Nezvladatelně Úspěšně Majetnicky
Na cestě k světlu nakročená většina

nehodná toho označení
ale když zatím bez jména
V prohnutých zádech napsané není
V hlavě se teprve začíná
Do nádraží vjíždí zvláštní vlak
Do dřevěných sedadel vrytý nápad
úspěšně se klubající k barvám
chystá se spustit ohlušující řev 

Odpovědnost zběsile dobíhá spoj 
Odmítnutá ostraha uraženě zívá

pokradmu shánějíc přebytečné dary
vydláždit ulici za tolary
a nad tím vším rozkročený Orion
z oblohy netečně hlídá to odvěké drama
Je svátečně prostřeno a uklizeno
Je třeba být sama
(Helena Zelenková Ottová – Těhotná)

A co takhle nemyslet? / Jaromír Komorous
V kokonu vlastních siločar
s rozpětím do nekonečna
neuvěřitelné ráno snídám
Obklopen elektrickými výboji
vektorově vzpřímen
vymítám ze sebe období  bída
elektrostatikou povýšen na pole
ke kterému dál než k smrti
k svítivé obloze povýšen
bez nároků návratu
utržený z oběžné dráhy
závislý na pýše

jež střídavě stoupá a klesá
aniž by doznala logiky
při klouzavém letu denním
učit se od orlů termiku
a střemhlavým letem pak
zahrát si na zjevení

Přistávám pohříchu pozdě
když už jsou prebendy rozdány
a kdosi se snaží i o řád
Zbytečně tak jako mnohokrát
zbytečné pokoušet osud
a hledat smír kde vládne nelad
(Helena Zelenková Ottová – Myšlení, řeč nás svazuje)

SYNERGIE a neb 1+1+1>3 / Obrazy Květa Monhartová Helena Zelenková Ottová, Poezie Jaromír Komorous
1. 6. 2015–27. 6. 2015 / Český rozhlas Plzeň
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Kde domov můj, akryl na plátně, 50 × 180 cm, 2012
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120x95 

Myšlení - e nás svazuje 

Myšlení – řeč nás svazuje, 120 × 95 cm, olej na sololitu, cyklus O Lidech, 2002     Těhotná, 120 x 95 cm, olej na sololitu, cyklus O lidech, 2002 
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Komunikační puzzle, akryl na plátně, 155 × 145 cm, 2012
Hudba v S.R.D.C.I. akryl na plátně, 155 × 145 cm, 2013

BARVA NA ULICI (Křižíkovy sady – proluka, Plzeň 
/ mezinárodní projekt – velkoformátové malby
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Španělsko, 155 × 145 cm, akryl, plátno, 2009 
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Květy naděje, akryl na plátně, 120 × 100 cm, 2014

LETNICE UMĚLCŮ / Festival duchovní kultury, Plzeň
/ plzeňské kostely
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Trny, 100 x 80 cm, olej na plátně, 2010
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RESUMÉ / Cuririculum vitae - JUDr. Helena Zelenková Ottová

Born on 13. 5. 1977 in Pilsen, married, 2 children 
Education:
1994–1995  –  Study of drawing in Lumír Topinka Studio
1996–2000  –  Figurative Drawing Courses with academic painter Boris Jirků at UMPRUM in Prague
  and study of drawing and painting with Prof. Jana Leischnerová – Art School Hollar
2000–2002  –  Study of painting at the Pedagogic Faculty with academic painter Milan Hess
2002–2003  –  Study of painting at the Pedagogic Faculty at UR academic painter Naděžda Škardová
2000  –  Faculty of Law, Charles University in Prague, Master in Law (title of Mgr.)
2001 –  Faculty of Law of Charles University in Prague, a rigorous exam, branch of law Right to Intangible    
   Commodities and Copyright (title of JUDr.)
2003  –  Faculty of Education UNIVERSITY of WEST BOHEMIA in Pilsen, branch of Management System 
   of Art Culture (degree of Bachelor)
Since 2006  –  Lawyer
Since 2007  –  Faculty of Art and Design of West Bohemia in Pilsen, Assistant Professor
2011 –  Institute of Industrial Legal Education in Prague, branch of Industrial Property (remote specialized study)
Since 2014  –  Patent attorney – protection of rights in marking, rights to industrial designs.

Membership:
2006 – Czech Bar Association
2008 – Union of Fine Artists of the Pilsen region
2014 – Chamber of Patent Attorneys of the Czech Republic

Scope of artistic activities:
Drawing, painting
Copyright and industrial rights, in particular copyright in the visual arts, trademarks and design protection 

Exhibitions-selection:         Realization of:
Speaking, Atrium Gallery, 2003,        – Individual – illustrations-Literary 
Transformation, City Museum and Gallery Nepomuk, 2004        Calendar Czech-German 2013
Landscape I like, at St. Anna‘s Gallery, Pilsen 2005     – Literary Almanac of Pilsen
Intermezzo, 2nd floor of Pilsen Town Hall, 2009    – illustration of envelopes 2015
Mirroring, Gallery of the Špillar brothers, Domažlice, 2010
Synergy, (together with K. Monhartová), Czech Radio Pilsen, 2015
– Collective
IX. Sommerakademie Plauen, Germany, 2002
Pilsen region UVU – Member exhibitions 2009, 2010, 2011, 2013, 2016
Paint on the Street, 2009, 2011, 2013, 2016
Pilsner Salon 2016, New Stage of JKT-Theatre, Pilsen

Connections:
Bc. JUDr. Helena Zelenková Ottová, mobile: + 420 722 291 711, email: ottova@ak-ottova.eu
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S.R.D.C.E, akryl na plátně, 60 × 50 cm, 2013
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JUDr. Helena Zelenková Ottová

Narozena 13. 5. 1977 v Plzni, vdaná, 2 děti
Vzdělání: 
1994–1995 – studium kresby v ateliéru Lumíra Topinky
1996–2000 – kurzy figurální kresby u ak. mal. Borise Jirků na UMPRUM v Praze 
  a studium kresby a malířství u prof. Jany Leischnerové – Výtvarná škola V. Hollara 
2000–2002 – studium malířství na Ped. fakultě u ak. mal. Milana Hese 
2002–2003 – studium malířství na Ped. fakultě u ak. mal. Naděždy Škardové
2000  – Právnická fakulta UK v Praze, obor Právo (titul Mgr.)
2001  – Právnická fakulta UK v Praze, rigorózní zkouška, 
  obor Právo k nehmotným statkům a právo autorské (titul JUDr.)
2003  –  Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, obor Manažerství výtvarné kultury (titul Bc.)
od 2006  – advokát 
od 2007  –  Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, odborný asistent

 2011  – Institut průmyslově právní výchovy v Praze, obor Průmyslové vlastnictví 
   (dálkové specializační studium)
 od 2014  – patentový zástupce – ochrana práv na označení, práva k průmyslovým vzorům

Členství: 
2006 – Česká advokátní komora
2008 – Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti 
2014 – Komora patentových zástupců ČR

Obor umělecké činnosti: 
kresba, malba
autorské a průmyslové právo, zejména autorské právo ve výtvarném umění, ochranné známky a ochrana designu

Výstavy – výběr:      Realizace:
– samostatné      ilustrace – Literární kalendář
Promlouvání, Galerie Atrium, Plzeň, 2003      česko-německý 2013
Proměny, Městské muzeum a galerie, Nepomuk, 2004    ilustrace obálky – Plzeňský literární almanach
Krajina, kterou mám ráda, Galerie U svaté Anny, Plzeň, 2005   2015
Intermezzo, 2. patro plzeňské radnice, Plzeň, 2009
Zrcadlení, Galerie bratří Špillarů, Domažlice, 2010
Synergie, (s K. Monhartovou) Český rozhlas Plzeň, 2015
– kolektivní
IX Sommerakademie Plauen, SRN, 2002
členské výstavy UVU Plzeňské oblasti, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016
Barva na ulici, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016
Plzeňský salón 2016, Nová scéna DJKT, Plzeň

Kontakt:
Bc. JUDr. Helena Zelenková Ottová , mobil: +420 722 291 711, e-mail: ottova@ak-ottova.eu
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Z výstavy v Galerii bratří Špillarů, Domažlice, 2010, z členské výstavy UVU Plzeň, Sladovna, Písek, 2011, 
z výstavy v Českém rozhlase (s K. Monhartovou), Plzeň, 2015, z výstavy Letnice umělců, katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň, 2012,

z výstavy Barva na ulici, Křižíkovy sady, Plzeň, 2016
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