
Tvůrčí skupina p89 plzeň
spolek sedmnácti výtvarníků, který již 30 let významně ovlivňuje  nejen výtvarný, ale 
i společenský život plzeňského regionu. na svém kontě má 48 společných výstav v čes-
ké republice i v zahraničí, benefiční výstavy pro plzeňskou charitu a klášter Chotěšov, 
organizuje oblíbené výtvarnické maškarní bály a neformální setkávání tzv. Hravé dny. 
Jednatelkou Tvůrčí skupiny p89 plzeň je od roku 1997 Tamara salcmanová. členem 
skupiny je i kurátor této výstavy sochař václav Fiala.

václav Fencl losenický
Narozen v roce 1995 v Plzni, žije v Plzni. Absolvent 
Střední průmyslové školy grafické, Hellichova, Praha 
a Vyšší odborné školy grafické, Hellichova, Praha. 
Vášnivý básník a experimentální linorytec.

pavel Falátek
Narozen v Rokycanech v roce 1953. Vystudoval 
Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském 
Hradišti obor propagační výstavnictví a propagační 
grafika. Věnuje se kresbě, grafice, fotografii. 
Do Tvůrčí skupiny P89 přijat v květnu 2019.

petr kutek
Narozen v roce 1951 v Plzni, žije v Mrtníku u Dolní 
Bělé. Vystudoval Školu uměleckých řemesel v Praze. 
Rytec, grafik, řezbář, příležitostný básník. 

Miroslava nová
Narozena v roce 1935 v Malnicích, žije v Plzni. 
Studovala na Pedagogické fakultě v Plzni. 
Sochařka, medailérka.

květa Monhartová
Narozena v roce 1938 ve Volyni, žije v Plzni. Odborná 
studia soukromá. Věnuje se malbě, kresbě, ilustraci, 
užité grafice, příležitostně tvoří šperky a píše básně. 
Prezidentka Tvůrčí skupiny P89 Plzeň.

Helena vendová
Narozena  v roce 1963 v Plzni, žije v Plzni. 
Vystudovala SOŠ  výtvarnou, Hollarovo nám., 
Praha. Grafička, malířka, kreslířka, výtvarná 
pedagožka. 

Jiří rataj
Narozen v roce 1957 v Plzni, žije v Losiné u Plzně. 
Studoval SUPŠ v Praze, absolvent Akademie 
výtvarných umění v Praze. Malíř, restaurátor, 
výtvarný pedagog.

Narozena v roce 1961 v Plzni, žije v Mrtníku u Dolní 
Bělé. Vystudovala Střední průmyslovou školu 
stavební v Plzni. Malířka, kreslířka, grafička.

Milena kutková

Toni scheubeck
Narodil v roce 1948 v bavorském Arnschwangu 
blízko českých hranic kde žije. Studoval na Akademii 
výtvarných umění v Mnichově. V letech 1982-2002 byl 
kurátorem Městské galerie Cordonhaus v Chamu, 
kterou pomáhal založit.
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