


































































































































Od roku 2008 je hlavní cenou festivalu lázeňství - Lázně v Evropě - originální soška 
v podobě antické najády. Nosek ji vytvořil v čistě bílém biskvitu v kontrastu 
s glazovanými fragmenty. Nejen v této práci došlo k propojení několika řemesel, kdy 
v jednom objektu se spojilo více materiálů. Tato realistická figura inspirovaná 
klasicismem i secesí je výsledkem autorova hledání symbolu ideální krásy. Autor 
s profesionální samozřejmostí zvládá anatomické proporce v kresbě ale i 
v prostorovém ztvárnění. Dokáže si i spočítat jak bude socha vypadat po zásadním 
smrštění v ostrém výpalu a uhlídat nežádoucí zborcení, náklon či nechtěné 
deformace. Na sametovém biskvitovém povrchu těla vlastní figury jsou v několika 
případech aplikovány ručně vyglazované detaily, připomínající mokré lidské tělo. 
Hlavy těchto figur odlišuje nejen barevnost, ale i složitá reliéfní modelace dlouhých 
vlasů, připomínající filigránský ornament. Existují zlaté, platinové a bronzové vlasy 
symbolizující tři hlavní ceny každé soutěže. Vitrážový sokl s vypískovaným logem a 
znakem firmy, křišťálová amfora s kovovým uchycením v porcelánové ručičce 
ilustrují spojení brusiče skla, vitrážisty a  keramika - designera. Vznikají tak 
technologicky, řemeslně ale i esteticky neopakovatelné a vždy původní varianty na 
dané téma. 

V roce 2005 autor poprvé vyzkoušel spojení skla a porcelánu tzv. vitrážovou 
technikou za studena. Jednalo o stojací lampu ve tvaru „Trifida“, kdy mísa na 
ikebanu tvořila vlastní stínidlo. Plášť porcelánového širmu byl opatřen četnými 
geometrickými otvory, osazenými skleněnou vitráží. Od této doby došlo 
k zásadnímu posunu v technologii spojení skla a porcelánu. Nyní autor využívá ve 
své tvorbě zcela unikátní technologii tohoto spojení. Dosud bylo téměř nemožné 
spojit dva materiály s rozdílnou dilatací (pnutí a roztažnost materiálu při procesu 
chlazení) jako je sklo a porcelán. Je technologickým tajemstvím jak toho autor 
dociluje. 

Součástí festivalu lázeňství jsou i vedlejší ceny za atypické projekty a osobní přínos 
v lázeňství. Pro tento účel vznikl nový objekt, tzv. dvojpítko. Jedná se o nový pohled 
na známé a již bohužel zprofanované téma lázeňského šálku na minerální vodu. Na 
rozdíl od malých sériově vyráběných klasických nádobek autor vytvořil velký 
levotočivý a pravotočivý půlšálek s hubičkou. Po spasování k sobě mají objekty 
návaznost i v malířských motivech, přecházejících z jednoho šálku na druhý. 
Zejména tady se dostal autor k nové tématice – neživé přírodě – světa nerostů – 
minerálů a kamenů. Dochází k propojení pevného kamene s tekoucí vodou, 
symbolizujícího pohyb, proud a vývoj. Náměty jsou zpracovány výše  

uvedenými technikami v mnoha variacích, kompozicích a barevnostech. V biskvitu 
a reliéfu, pod glazurou i na glazuře, solemi i listrem, s krystaly či oblázky. 

Naprosto výsadní roli v Noskově tvorbě tvoří tzv. geometrická abstrakce, aplikovaná 
nejen na imaginárních květech – mísách a vázách,        ale i na servírovacím nádobí, 
zejména na kávových soupravách. Vznikla celá řada kávových a čajových servisů 
pod názvem „Arabesky“. Inspirací zde byly fotografie rostlin pořízené mikroskopem 
a maximálně zvětšené. Postupným zjednodušováním motivu se autor zbavuje 
realistické popisnosti. Nahrazuje jí mozaikou geometrických detailů, budovanou 
pevnou kresebnou konturou v kontrastu s měkkou pastelovou barevností. Zdánlivě 
tato tématika nezapadá do světa zvířat, v němž se Nosek samovolně pohybuje 
téměř půl století. V tomto duchu vznikla celá řada kávových biskvitových servisů a 
jídelních talířů. Jistým obohacením je i moment hravosti a překvapení. Z určitého 
pohledu černobílé kontrastní linie přeskočí z plochy podnosu, pokračují po plášti 
podšálku a za ním pak dále do perspektivy. Tyto kresebné linie se v konkrétním úhlu 
sčítají a celý objekt působí dynamickým dojmem. Sběratel se tak stává nejen 
uživatelem, ale i tvůrcem nové kompozice na jídelním stole. Celá rodina si tak může 
hrát s porcelánovou mozaikou, mající jednotný dekor i materiál.  
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Nejnovější částí Noskovy tvorby jsou tzv. hhumidory. Jsou to v podstatě kazety na 
doutníky, mající atypický tvar i barevnost. I zde dochází ke spojení mnoha řemesel a 
několika materiálů. Z funkčních důvodů je nutné každou kazetu opatřit vlhčidlem a 
vlhkoměrem, aby luxusní doutníky nevysychaly a kuřák měl přehled o jejich stavu, 
aniž by kazetu otevřel. Zatím autor zvolil koncepci tří rozdílných objektů, majících 
podobné využití, avšak odlišnou velikost, malbu i design:  

 

1) Tzv. „Led Zeppelin“ coby pouzdro na jeden exkluzivní doutník. Je to dvoudílný 
porcelánový minitubus, opatřený korkovým těsněním a latinským rčením na lícové  
straně. Vznikla řada různých motivů, včetně vojenských maskáčů, povrchu 
napodobující mramor, drobné, či větší šachovnice, duhové spirály, ale i kobaltové, 
bronzové, či listerové.  
 

2) Dvoudílná dóza v podobě auta „Rolls-Royce“ model Silver Cloud z roku 1956. Je 
určena jako dóza na kuřácké potřeby. Zde se snaží autor v noblesním retrostylu  
přiblížit  atmosféře 60-tých let. Používá typické drahé kovy jako jsou zlato, platina a 
listery, připomínající karoserii slavných automobilů. 
 
 

3) Jako skutečný humidor je vytvořena velká pyramida, složená z dřevěného boxu, 
jehož víko je opatřeno achátovou pyramidou. Tato malá pyramida   
z polodrahokamu navazuje na hlavní 4 motivy velké pyramida. Na jednotlivých 
stěnách kamenné pyramidy jsou umístěny cínové ornamentální šperky ve 
filigránském stylu. Dřevěný korpus víka je osazen porcelánovými deskami, 
dekorovanými op-artovými krychlemi.  Každé straně dominuje jeden z magických 
symbolů: boží oko, nilský kříž života, ruka Fatimy, či univerzální čtyřlístek ze čtyř 
rozpůlených srdcí, symbolizujících lásku i štěstí. Spojujícím elementem mezi dřevem 
a porcelánovou špičkou je kovová vitrážová konstrukce, zakončená  malou 
obrácenou křišťálovou pyramidou, sloužící jako úchyt. 
 

Jak ho vidí přátelé:  

 
"Boris je živel, nabitý instinktivní energií, tato energie je cítit ze všeho co dělá. Každý 
jeho umělecký i životní krok je vždy veden srdcem, které ho zavedlo, tam kde je 
nyní. Já myslím, že jde správnou cestou." 
 
František Falešník – bývalý student, spolupracovník a kamarád 
 
„Boris Nosek je člověk s nekončící fantazií a energií a s někdy šílenými nápady, které 
se nebojí realizovat. To všechno vidím v jeho tvorbě. Nejraději mám pohyb, který 
prostě umí. Má ho jak ve svých grafikách, obrazech, tak i v porcelánu. Baví mě v 
jeho tvorbě hledat příběh. Nebaví mě strnulé stojící umění nebo barevný flek na 
hřebíku. A Boris v každém svém dílku nějakou záludnost, překvapení, příběh, 
naschvál, či nápad má. Boris mě baví.“ 
 
Klára Jandová – herečka, inspirace a spřízněná duše 
 

„Možná je někdy příliš svéhlavý, nervní a neuchopitelný, ale vždy má názor, 
odhodlání, vnitřní vášeň a touhu měnit paradigmata kolem nás. A také je ochoten 
se o svou energii  podělit. Taková je i jeho tvorba a proto si ho tak vážím.“ 
 
Antonín Parma – general manager BLUE EVENTS s.r.o. a nejbližší přítel  
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„Akademický malíř BORIS NOSEK – geniální umělec renesančního typu. Tak by bez 
nadsázky mohl  znít titulek k článku o výtvarníkovi, který má výjimečné schopnosti 
promlouvat k lidem prostřednictvím své originální tvorby a oslovovat je díky 
dokonalým technikám a vhodným námětům. Myslím, že by bylo zbytečné 
rozepisovat se o Borisových tvůrčích schopnostech, technikách, obdobích. To již 
velmi dokonale zmapovali a popsali povolanější přede mnou, včetně jeho 
originality pohledu na velkou životní inspiraci – svět zvířat. Spíš bych rád představil 
člověka, jehož invenci, kreativitu a touhu objevovat neustále něco nového, 
nezastavil ani jeho zdravotní handicap, přirozená oční vada, mající možná pro 
jiného výtvarníka fatální následky. Ba právě naopak, překonání této i jiných 
překážek se pro něho stalo celoživotní výzvou, se kterou se vypořádal vždy s energií, 
elánem a výtvarnou genialitou jemu vlastní. A přitom všem se z něj stal i obětavý a 
zanícený pedagog, schopný nesobecky předávat své výjimečné schopnosti, znalosti 
a zkušenosti mladším kolegům. Když jsem Borise poznal, zjistil jsem, že kromě 
stejných názorů na umění a tvorbu jsme si v mnohém velmi blízcí. Především pro 
jeho vnímavý, lidský pohled na svět a lidi kolem, jsem v něm našel přítele 
z největších, se kterým si rozumím i beze slov.“ 

Tomáš Jiránek - akademický architekt, spolupracovník a kamarád 
 
 
Boris Nosek? Je přítel... Talent od Boha s nadáním génia. Člověk oddaný umění a 
lásce k životu, který umí pohladit, ale i pohlavkuje a dává rány. Boris je mág. Básník. 
Je citlivý a něžný ke všem a všemu co má rád, co miluje. Vážím si ho za to. Jaký 
opravdu je. Je inspirací pro mnohé z nás, múzou nepolíbené. Jsem rád jeho 
přítelem.   
 
Marek Sattler – podnikatel, spolupracovník a kamarád 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Setkání s Borisem nikdy nezůstane bez následků a bez ozvěny. Je to výtvarník 
srdcem, duší, mozkem a celým svým životem. Vtáhne vás do děje, když začne 
vypravovat o svých pracích. Ani nevím, čemu se věnovat dříve – obrazům, 
porcelánu, kresbám? Vše co dělá je perfektní a do detailu promyšlené. Setkání s ním 
a možnost vnímat jeho práce je zážitkem pro každého z nás. Každý výtvarník sní o 
tom, aby jeho díla byla správně pochopena a oceněna a já se domnívám, že se tak 
v případě Borise Noska tak již stalo. Jsem ráda, že patřím mezi jeho přátele a že 
mám občas možnost sledovat a sdílet jeho nové plány a nové cesty. Borisi, mám tě 
ráda.“ 
 
Mirela Zukal – galeristka a kamarádka 
 
„Jakákoliv slova jiného člověka nemohou vyjádřit pocit a rozkoš z individuálního 
pohledu na tvar, dekorativnost a dynamiku uměleckého objektu, energii, která z něj 
vyzařuje a kterou do něj autor vložil... A tak bych chtěla k dílům Borise Noska krátce 
dodat, že jeho práce, ať už je to kresba, grafika, malba nebo porcelán, vyjadřují jeho 
pohled na svět, přirozenou chuť do života, hravost a pohyb,  který vtiskne každému 
předmětu, a jehož motivy i tvary vychází z živočišné i rostlinné říše. Jako by nám 
chtěl připomenout, že přes veškerý pokrok zůstává člověk součástí přírody. A proto - 
pokud divák, pozorovatel, obdivovatel Borisova uměleckého díla nalezne 
v některém z jeho objektů zalíbení, byla by věčná škoda kochat se jím jen v tomto 
katalogu ...“ 
 
Štěpánka Bergerová – galeristka a publicistka  
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VýSTAVY 
 
Skupinové výstavy:  
 
1984, 1985, 1986 ZOO očima mladých výtvarníků, Praha 
1985   Mezinárodní studentská výstava umělců, Kobe, Japonsko 
1988   Salón mladých výtvarníků, Praha 
1989   Trienale světové grafiky, Biela, Itálie 
1990   Ladislav Čepelák a jeho škola, Mánes, Praha 
1990   Galerie Spektrum, Praha 
1990   Halle in Aeroport, Hamburk, SRN  
1991   Galerie Metro, Praha 
1991   Galerie D, Praha – Na rozhraní grafiky   
            (s J.Hlaváčkem,D. Smutným a D.Gamboldem) 
1991   Muzeum Český Krumlov-mezinárodní výtvarné sympózium 
1991   Poznaň, Polsko (s J.Tichým a D. Kyndrovou) 
1992   Supraklub, Praha - mezinárodní skupina Mikrosvěty 
1992   Galerie Mladých U Řečických , Praha – Mikrosvěty 
1992  100 let českého porcelánu, Švarcenberský palác, Pražský hrad Praha 
1993   Galerie Kina Portyč v Písku – skupina Mikrosvěty 
1995   Art-treck, galerie Mladých U Řečických, Praha 
1995   Reciproční výstava členů galerie Mladých v galerii v Göteborgu, Švédsko 
2004   Kasíno Austria Pupp (s Rajko Mečevou) 
2001   Uherské Hradiště – Galerie „U Divadla“ 
2003   Výstava na ochozu – sdružení KO – UVU 
2005   Teplice jízdárna Teplického zámku  
             (Pešek, Tichý, Nosek, Mečava „Nejen moře“) 
2006   Klášterec nad Ohří – zámek, výstava výtvarníků KO UVU 
2007   Tendence – a další veletrhy v Praze (s Rajko Mečavou a V. Stoklasou)  
2008   U Zlatého kohouta, Praha “Nejen o vodě” (s J.A.Pacákem) 
2009   Mezinárodní výstava Natura Viva, Lysá nad Labem 
2010   Mezinárodní výstava Natura Viva, Lysá nad Labem 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Samostatné výstavy:  
 
1987   ZOO Praha 
1990   Galerie in Holkeschen, Kassel, Německo, 
1991   Galerie „Roman“, Wackerheim bei Mainz, Německo 
1991   Galerie „U raka“, Český Krumlov 
1994   Galerie Rock Café, Praha, 1995 Galerie Magnus, Praha 
1995   Galerie Magnus, Praha 
1997   Galerie Michael, Praha 
1998   Pražský hrad, foyer Španělského sálu 
1998   Galerie Nový Horizont, RockCafé, Praha 
1999   Živnostenská banka, a.s. prostory privátního sektoru, Praha 
1999   Galerie Ecceterra, Praha 
1999   Interiéry firmy ČEZ Praha „Antilopy noci“ 
2000   Galerie Ungula (Akta člověx) Praha 
2000   Pojišťovna Wustenrot, Praha 
2001  „Průřez tvorbou“, Kasíno Austria Hotel Pupp 
2002   Galerie Oliva – autorská výstava- kresby, grafika, porcelán   
2003   Iperial Karlovy Vary 
2007   Výstava zámek Manětín "Manětínské inspirace" s p.E.Milkou 
2010   galerie Kina Portyč v Písku – k filmovému festivalu River Film Fest 
2010   Muzeum myslivosti a rybářství, zámek Velká ohrada v Hl.nad Vltavou  
2011   firma art studio – DESIGNE ak.arch. T.Jiránka, Roudnice nad Labem 
 

 
 








