
 

 

- rok 1993 - 
 
 
 

● Jihočeští výtvarníci, 14. 1. 1993 – 21. 2. 1993 
  
dokumentační materiál: 
plakát (2 ks), pozvánka (2 ks) 
 
 

● Jánuš Kubíček, 21. 1. 1993 – 28. 2. 1993 
 
dokumentační materiál: 
katalog (4 ks, různé), plakát (2 ks), pozvánka (3 ks) 
soupisy exponátů, novinové články 
 
 
● Václav Zykmund, 16. 3. 1993 – 2. 5. 1993 
 
dokumentační materiál: 
katalog(2 ks), plakát (2 ks), pozvánka (3 ks) 
soupis exponátů, novinové články 
 
 

● Bohumil Krátký, 23. 3. 1993 – 25. 4. 1993 
 
dokumentační materiál: 
brožura (2 ks), plakát (2 ks), pozvánka (2 ks) 
fotografie ze zahájení 
soupis exponátů, novinové články 
 
 

● Pavel Sukdolák, 13. 5. 1993 – 27. 6. 1993 
 
dokumentační materiál: 
brožura (3 ks), plakát (2 ks), pozvánka (3 ks) 
fotografie ze zahájení 
novinový článek 
 
 

● Josef Wagner, 20. 5. 1993 – 27. 6. 1993 
 
dokumentační materiál: 
katalog (2 ks), plakát (2 ks), pozvánka (2 ks) 
fotografie ze zahájení 
soupis exponátů 
 



 

 

● Ex libris, 27. 5. 1993 – 27. 6. 1993 
 
dokumentační materiál: 
brožura (2 ks), plakát (2 ks), pozvánka (2 ks) 
fotografie expozice 
soupis exponátů 
 
 
● Václav Tikal, 8. 7. 1993 – 22. 8. 1993 
 
dokumentační materiál: 
katalog (2 ks), plakát (2 ks), pozvánka (2 ks) 
fotografie expozice 
 
 
● Jan Kotík, 15. 7. 1993 – 29. 8. 1993 
 
dokumentační materiál: 
katalog (2 ks), plakát (4 ks, různé), pozvánka (2 ks) 
fotografie ze zahájení, fotografie expozice 
  
 
● Česká malba z přelomu 19. a 20. století, 8. 7. 1993 – 29. 8. 1993 
 
dokumentační materiál: 
plakát (2 ks), pozvánka (2 ks) 
 
 
● Mezinárodní malířský plenér, Čeřínek 1993, 13. 9. 1993 – 26. 9. 1993 
 
dokumentační materiál: 
seznam účastníků (2 ks, tištěný) 
 
 
● Bohuslav Reynek, 7. 10. 1993 – 21. 11. 1993 
 
dokumentační materiál: 
katalog (2 ks), plakát (2 ks), pozvánka (3 ks), fotografie expozice, novinové 
články 
 
 
 
 
 



 

 

● Jindřich Boška, 9. 11. 1993 – 2. 1. 1994 
 
dokumentační materiál: 
katalog (2 ks), plakát (2 ks), pozvánka (6 ks) 
fotografie ze zahájení, fotografie expozice 
soupisy exponátů, novinové články 
 
 
● Skutečnost a iluze, 1. 12. 1993 – 16. 1. 1994 
 
dokumentační materiál: 
katalog (2 ks), plakát (2 ks), pozvánka (2 ks) 
fotografie ze zahájení, fotografie expozice 
soupis exponátů,novinové články 
 
 


