1. Šárka Rooya
závěs Zahrádka pro Amelii
sklo/nerezový drát/kůže
autorská cena: 2.800,- Kč
vyvolávací cena: 2.300,- Kč
Šperk vychází z loga Amelie, které je velmi hravé,
optimistické a ženské. Závěs – květ tulipánu - je
vytvořen netradiční technikou, při které je sklo
uchyceno na hrubý nerezový drát. Zelená kůže –
stonek – je třikrát omotán kolem krku.
2. Jiří Genov
plastika Amelie I.
nerez ocel
autorská cena: 2.300,- Kč
vyvolávací cena: 2.000,- Kč
3. Jiří Genov
plastika Amelie II.
nerez ocel
autorská cena: 2.500,- Kč
vyvolávací cena: 2.100,- Kč
4. Jiří Genov
plastika Amelie III.
nerez ocel, kulatý podstavec
autorská cena: 2.500,- Kč
vyvolávací cena: 2.100,- Kč
Jirka o svém návrhu řekl: "Logo občanského
sdružení Amelie ve své jednoduchosti a symbolice
obsahuje mnohem víc, než by se na první pohled
mohlo zdát. Proto jsem ztvárnění podřídil
grafickému návrhu existujícího loga, doplněnému
o materiálové oživení lesku a struktur v nerez
oceli.
Symbolika prosté „dětské“ kresby otevírá srdce
okolí, vyjadřuje hravost, tvořivost, čistotu duše.
Zároveň je zde motiv květiny jako symbolu života,
projevu úcty, naděje a v podobě květiny
převrácené též květina položená k poctě...
Skrytých významů lze najít jistě mnohem víc, ale
už pro tento vjem bylo prvotní myšlenkou
zachování co nejvíce z podoby loga s dodáním
materiálové podoby. Dalším z důvodů je čitelnost
ceny a její naprosto samozřejmé spojení s logem
občanského sdružení Amelie v očích veřejnosti.
Zkrátka aby každý, kdo toto logo viděl, nezůstal na
pochybách a zcela samozřejmě za touto plastikou
viděl i sdružení Amelie, aniž by si to musel na
štítku přečíst.
Posledním faktorem, který určil podobu návrhů, je
využitelnost. V mém pojetí by každá cena měla být
samostatným výtvarným objektem, který nemá

zaujmout „čestné“ místo na poličce, ale který má
žít a svým vzhledem vybízet majitele k vystavení
např. na pracovním stole, kde bude působit
v podobě drobného dekoračního předmětu."
5. Lada Vosejpková
náušnice Amelie
rhodonit/olivín/Ag 925
autorská cena: 1.600,- Kč
vyvolávací cena: 1.300,- Kč
6. Jan Odvárka
objekt Cena Amelie
ocel/barva
autorská cena: 980,- Kč
vyvolávací cena: 850,- Kč
7. Jan Odvárka
objekt Cena Amelie
ocel/barva
autorská cena: 980,- Kč
vyvolávací cena: 850,- Kč
8. Hanuš Lamr
brož pro Amelii
stříbro, dentacryl
autorská cena: 10.000,- Kč
vyvolávací cena: 8.000,- Kč
"Moje dcerka se jmenuje shodou okolností Amálie.
S radostí spolu věnujeme autorskou brož „Pro
Amélii“ a doufáme, že své dražitelce přinese jarní
náladu v každém počasí a Amelii finanční
prostředky pro její užitečnou práci."
9. Sebastián Kitzberger
plastika Poupě
hydrobarevně upravené sklo
autorská cena: 500,- Kč
vyvolávací cena: 300,- Kč
Každé osobní setkání s vážnou nemocí znamená
pro člověka velký šok – celý svět jakoby zčerná.
Barva plastiky představuje smutek a beznaděj, ale
tvar poupěte na konci tenkého stonku ukrývá
potenciál pro nový začátek a naději na obrat k lepší
budoucnosti.
10. Ondřej Svoboda
plastika Tulipán
ocel/barva
autorská cena: 1.800,- Kč
vyvolávací cena: 1.600,- Kč

Jak byste popsal svůj příspěvek do aukce a proč
jste se jí zúčastnil:
"Neumím se vyjadřovat moc alegoricky a nerad
bych sklouzl do nějakého klišé. V podstatě mě
hlavně zajímala ta výzva, jak zajímavě a ve svém
stylu ztvárnit tulipán. A samozřejmě, pokud to
pomůže Amélii, budu rád."
11. Lada Vosejpková
závěs Amelie - Hra světla
ebenové dřevo/hedvábná šňůrka/rhodonit/Ag 925
autorská cena: 1.600,- Kč
vyvolávací cena: 1.300,- Kč
Náhrdelník je tvořen přívěskem ze štípaného
ebenového dřeva, růžového granátu, tedy
rhodonitu a hedvábných šňůrek. V obdélníkovém
přívěsku je vyřezán tulipán, který je v logu Amelie.
Tento přívěsek je na hedvábné šňůrce navlečen tak,
aby na těle neležel, ale spočíval na něm jen delší
hranou, aby stál. Při čelním pohledu je tedy vidět
jen úzká strana ebenu, v horní části ozdobená
rhodonitem a dopadá-li světlo alespoň zčásti z
boku, vykresluje vržený stín do dekoltu obdélník
s prosvětleným tulipánem. Tak, podle mého,
působí Amelie - přináší světlo do temnoty
beznaděje, pomáhá hledat cestu, kde se zdá, že
žádná není...
12. Radovan Špičák
nástěnný objekt Reflexe
nerez ocel/ocel/barva
autorská cena: 3.500,- Kč
vyvolávací cena: 3.000,- Kč
Díry ve tvaru tulipánu mají v objektu symbolizovat
nemoci, protivenství a rány osudu, kterým bývá
člověk ve svém životě vystaven. Volné tulipánové
„ručičky“ zobrazují skrytý potenciál každého z nás
těmto negativním událostem čelit a zacelovat rány.
Tulipány jsou pohyblivé a můžou být nejprve
„zaparkovány“ v plné části kruhu a postupně se
přesouvat a zaplňovat – zacelovat - jednotlivé díry
- rány.
Podoba tulipánu z loga Amelie odkazuje právě
k občanskému sdružení, které v tomto hojivém
procesu podává pomocnou ruku.

