17. ROČNÍK SOUTĚŽE „CENA JINDŘICHA CHALUPECKÉHO“
Životopis - MgA. Martin ŠÁROVEC

Narozen:

26. 7. 1977 v Praze

Adresa:

V. P. Čkalova 1/ 328
Dejvice Praha 6 - 160 00

Kontakt:

+420 608 212432 /mobil/
+420 224 318 030 /domů/

E-mail:

SarovecM@seznam.cz

Vzdělání
1993 - 1997
-- SUPŠ - Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze - Obor Scénické techniky
(prof. M. Nevařil a prof. M. Kovařík)
1997 - 2002
-- DAMU - Divadelní akademie múzických umění v Praze - Obor Alternativní a loutková scénografie
(doc. P. Kalfus). Zakončeno magisterskou zkouškou.
2002 - 2004
-- VŠUP - Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze - Obor Malba (prof. P. Nešleha, S. Diviš, B. Jirků)
Mimořádné studium zakončeno závěrečnou klauzurou
2005
-- Osvědčení - o 60 hodinách vzdělávání kontaktního pracovníka
(streetworkera) v sociální činnosti (lekt. A. Vosáhlová)

Samostatné výstavy
1994
-- Výstava maleb a kreseb s názvem Letní práce
SUPŠ, Praha 3 - září až listopad 1994
2001
-- Výstava maleb s názvem Magic
Diskcafé, Praha 1 - listopad až prosinec 2001
2002
-- Výstava maleb s názvem Discopigs
Diskcafé, Praha 1 - prosinec 2002 až leden 2003
2003
-- Výstava maleb s názvem Retro-spek (kurátor PhD. V. Soukup)
kavárna Obratník, Praha 5 - červen až červenec 2003
2004
-- Výstava maleb s názvem Malý velký

VŠUP, Praha 1 - leden 2004
-- Výstava maleb s názvem 2/2
Damúza a Diskcafé, Praha 1 - únor až duben 2004
-- Výstava maleb s názvem Nadpřirození
VŠUP, Praha 1 - červen 2004
-- Výstava maleb s názvem The Fantastic Supernaturals
divadlo TA FANTASTIKA, Praha 1 - červenec až srpen 2004
2005
-- Výstava maleb s názvem Kukli kukly (kurátor Mgr. Václav Hájek)
Galerie Dooka, Praha 1 - květen až červen 2005
-- Výstava maleb s názvem From Poland
kavárna Ouky Douky Coffee, Praha 7 - červenec až září 2005
-- Výstava fotografií a instalací s názvem Fetish Zone
hotel Thermal, Karlovy Vary - srpen 2005
-- Výstava maleb s názvem Medvídej
kavárna Medúza, Praha 2 - srpen až září 2005
-- Retrospektivní výstava maleb z let 2004 až 2005 s názvem Pražský výběr (kurátor Mgr. Václav Hájek, Mgr. Aleš Rezler)
Galerie Felixe Jeneveina, Kutná Hora - září až říjen 2005

Společné výstavy
1995
-- Společná výstava kreseb a maleb s názvem Prodlévání
Obvodní soud pro Prahu 6, Praha 6 - prosinec 1995
1996
-- Společná výstava maleb a kreseb s názvem Obrázky a obrázečky
Obvodní soud pro Prahu 6, Praha 6 - květen 1996
1997
-- Společná výstava maleb a kreseb s názvem Vánoční nadílka
Obvodní soud pro Prahu 6, Praha 6 - prosinec 1997
1998
-- Společná výstava obrazů a kreseb s názvem Tajemný bonpar
squat Ladronka, Praha 6 - květen 1998
-- Výstava klauzurních prací LS studentů DAMU - scénografie ALD
Betlémská kaple, Praha 1 – červen 1998
1999
-- Společná výstava maleb, kreseb a objektů s názvem Tikající tetřev
objekt bývalé Mateřské školky Opatov, Praha 11 - únor 1999
2000
-- Společná výstava objektů, maleb a fotografií s názvem Na dně
kašna na metru Kačerov, Praha 4 - květen 2000
-- Společná výstava fotografií a maleb s názvem Nechte lidské tělo konečně si zatancovat
bar Rock Café, Praha 1 - srpen až září 2000
2001
-- Společná výstava fotografií, grafik a obrazů s názvem Emoce bez konce
MZaV, Praha 1 - březen 2001
-- Společná výstava objektů a maleb s názvem Plazy
barokní sýpka, Plasy u Plzně - květen 2001
-- Společná výstava maleb a kreseb s názvem 22
bar Utopia, Praha 2 - červenec až srpen 2001
2002
-- Společná výstava objektů, maleb a grafik s názvem 2. ročník víkendové galerie
Vodní tvrz v Popovicích, Benešov u Prahy - červenec až srpen 2002

2003
-- Společná výstava kreseb, maleb a fotografií s názvem Karkul
kino Oko, Praha 7 - duben 2003
-- Společná výstava maleb, fotografií a objektů s názvem 1-2
VŠUP, Praha 1 - červen 2003
-- Společná výstava studentů Institutu tvůrčí fotografie v Opavě s názvem Sejmi si svýho agenta
tunel Karlín - Žižkov, Praha 3 - červen až červenec 2003
-- Účast na společné výstavě figurálních kreseb s názvem FIGURAMA 03
Praha - Znojmo - Mainz - Berlín - červenec 2002 až březen 2003 (2. místo Kresba roku VŠUP)
-- Společná výstava fotografií studentů Institutu tvůrčí fotografie v Opavě
kino Oko, Praha 7 - říjen až prosinec 2003
-- Společná výstava maleb s názvem Plenér 03
VŠUP, Praha 1 - listopad 2003
2004
-- Výstava obrazů a grafik s názvem Výstava studentů VŠUP a AVU
Malostranská beseda, Praha 1 - únor až březen 2004
-- Výstava prací ateliéru Malby
VŠUP, Praha 1 - duben 2004
-- Společná výstava objektů s názvem Light JIH Art
Centrální Park na Jižním městě, Praha 11 - červen 2004
-- Výstava výtvarných prací v rámci aukce ve prospěch fondu právní pomoci ženám - obětem domácího násilí
s názvem Profem
Galerie Doubner, Praha 1 - červen 2004
-- Účast na společné výstavě figurálních kreseb s názvem FIGURAMA 04
Praha - Plzeň - Brno - Mainz - Vídeň - červenec 2004 až březen 2005
-- Výstava maleb s názvem Studenti 2004
Galerie Louvre, Praha 1 - srpen až září 2004
-- Výstava obrazů s názvem Ateliér Malby VŠUP
Galerie Felixe Jeneveina, Kutné Hoře - září až říjen 2004
-- Společná výstava obrazů s předními současnými výtvarníky zastoupenými Galerií La Femme
s názvem Žena a automobil
Millenium Plaza hotel Marriot, Praha 1 - září až říjen 2004
-- Společná výstava obrazů s předními současnými výtvarníky zastoupenými Galerií La Femme
s názvem Cherchez La Femme
Galerie hl. města Prahy na Staroměstské radnici, Praha 1 - září až říjen 2004
-- Společná výstava fotografií a maleb s názvem Zuditex a kino Oko
kino Oko, Praha 7 - prosinec 2004
2005
-- Společná výstava kostýmů s názvem Módní prohlídka
divadlo Disk, Praha 1 - leden 2005
-- Společná výstava maleb, grafik a soch s předními českými výtvarníky v rámci ART PRO s názvem Florálie
Galerie České plastiky, Praha 1 - březen až květen 2005
-- Společná výstava maleb - 5. symposium současného výtvarného umění s názvem Jenewein (kurátor Mgr. Aleš Rezler)
Kutná Hora - Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora - srpen až září 2005
-- Společná výstava maleb a objektů s názvem Malé Ch
Galerie Jelení, Praha 6 - říjen 2005
-- Společná výstava kreseb, maleb, fotografií a objektů s názvem Pozdní kvítí
kavárna V. kolona, Praha 8 - říjen až listopad 2005
-- Společná výstava maleb a objektů s předními českými výtvarníky s názvem Uvnitř Globusu
HVB - bank, Praha 2 - říjen až listopad 2005
2006
-- Kunst in Herrenhausen, prodejní výstava
Hannover, Německo, květen 2006

Divadlo, film, happeningy a pracovní příležitosti
1994
-- Spolupráce s kašérnou Národního divadla na představení Evžen Oněgin
Praha 3 - květen až červen 1994
1995
-- Praxe v České televizi
tvorba dekorací do televizních inscenací - Kavčí Hory, Praha 4 - květen až červen 1995
-- Coustead v Národní galerii v Anežském klášteře
Praha 1 - srpen 1995 a srpen 1996
1996
-- Ilustrace ke knize Průhledný slova, autor K. Zavadil
únor až březen 1996
-- Spolupráce s kašérnou Národního divadla na představení Mauglí
Praha 3 - duben až květen 1996
-- Praxe v hudebním divadle v Karlíně - tvorba dekorací do divadelních představení
Praha 3 - květen až červen 1996
-- Coustead v Národní galerii v Anežském klášteře
Praha 1 - srpen 1996
1997
-- Ilustrace pro nezávislý časopis Nepřítomnost č.3
březen 1997
-- Spolupráce na reklamě Purinna
tvorba dekorací, asistent architekta Labského - srpen 1997
-- Spolupráce se Stillking Productions na filmu Plunkett and MacLaine
tvorba dekorací a rekvizit, grafický vizuál - srpen až říjen 1997
1998
-- Spolupráce se Stillking Productions na filmu Scarlett Pimpernel
tvorba dekorací a rekvizit - únor 1998
-- Plakát divadelního představení Podivíni na jevišti
pro divadelní spolčení Vosto5
únor 1998
-- Spolupráce se Stillking Productions na filmu Panství
tvorba dekorací a rekvizit - duben 1998
-- Divadelní představení Daidalos
scénografie, kostýmy, tvorba loutek a herecké účinkování
bývalý středověký klášter, Panenský Týnec, Kladno - červen 1998
-- 3. místo časopisu Ibis v soutěži mladých talentů v kategorii kresba a malba
červen 1998
-- Happening Snídaně v metru
herecké účinkování
trasa metra C – listopad 1998
1999
-- Divadelní představení Tintagiles
scénografie, kostýmy, dramaturgie a herecké účinkování
objekt bývalé mateřské školky Opatov, Praha 11 - únor 1999
-- Divadelní představení Noe
scénografie, tvorba loutek a herecké účinkování
studio Řetízek DAMU, Praha 1 - červen 1999
-- Účinkování v reklamě na koňské dostihy v Mostě
červenec 1999
-- Výtvarná spolupráce na představení Erendira
Dejvické divadlo, Praha 6 - listopad 1999

-- Výtvarná spolupráce na reklamě firmy Coca Cola
tvorba dekorací - Produkce 2000 - listopad 1999
-- Divadelní představení Velmi nerozvážný Tichonov
scénografie, dramaturgie a herecké účinkování
zámek Choltice Fest, Choltice - prosinec 1999
2000
-- Divadelní představení Kavárna
scénografie, dramaturgie, tvorba loutek, kostýmy a herecké účinkování
Studio Paměť, Praha 1 - červen 2000
2001
-- Výtvarná spolupráce s reklamní společností West Media
leden – březen 2001
-- Happening Londýnské metro
scénografie, kostýmy, dramaturgie a herecké účinkování
bar Rock Café, Praha 1 - duben 2001
-- Výtvarník a promotér – Letní akce JOJO
Produkce 2000, duben – červen 2001
-- Sociální pracovník (streetworker) v klubu Jižní pól
při obvodní části Prahy 11 - září 2001 až červen 2002
-- Happening Pitva (reakce na události z 11. září 2001)
náměstí v Chebu – říjen 2001
-- Happening v rámci koncertu hudební kapely SM LOMOZ s názvem Faktor X25
scénografie, kostýmy, objekty, dramaturgie a herecké účinkování
klub Roxy, Praha 1 - prosinec 2001
2002
-- Divadelní happening v rámci koncertu hudební kapely SM LOMOZ s názvem Neználek
scénografie, kostýmy, tvorba loutek a dramaturgie - nerealizováno
-- Výtvarná spolupráce, Cabani Production
březen 2002
-- Ilustrace ke knize Desatero básníka, autor L. Pavel
listopad až prosinec 2002
2003
-- Spolupráce na filmu Malý velký kozoroh
herecké účinkování - leden až duben 2003
-- Výtvarná spolupráce na absolventském filmu FAMU s názvem Grafitti
promítaném na filmovém festivalu v Cannes 2003
titulky - únor 2003
-- Divadelní happening v rámci koncertu hudební kapely SM LOMOZ s názvem Kovboj a kaktus
scénografie, kostýmy, dramaturgie a herecké účinkování
Rock Café, Praha 1 - duben 2003
-- Účinkování v nezávislém snímku na motivy povídky Borise Viana
herecké účinkování - duben až červenec 2003
-- Spolupráce na videoprojektu Casting se skupinou dobrovolníků a uchazečů o hlavní filmovou roli
spoluautorství, produkce a moderování
VŠUP, Praha 1 - září 2003
-- Propagační materiály pro pneumatikářskou firmu K.A.L.T.
fotodokumentace, příprava materiálů pro web
Kolín - září 2003
2004
-- Výtvarná spolupráce na divadelním představení Baal
tvorba dekorací - divadlo Disk, Praha 1 - únor 2004
-- Divadelní představení Teátro Plyšolíno v rámci festivalu NEXT WAVE
tvorba loutek - studio Řetízek DAMU, Praha 1 - říjen 2004
-- Ilustrace ke knize Toulky Pražským hradem, autor PhDr. F. Dvořák, Nakladatelství Lidové noviny
listopad 2004

2005
-- Účinkování v televizním dokumentu Lucie Králové s názvem Prodáno
herecké účinkování - leden 2005
-- Individuální výtvarná příprava studentů na výtvarné školy
únor 2005 až červen 2006
-- Kontaktní pracovník (streetworker) v klubu B - Side
při obvodní části Prahy 5 - leden 2005 až červen 2006
-- Divadelní představení Vaše plísně divadelního sdružení D.I.S.HARMONIE
tvorba kostýmů - klub Cross, Praha 7 - únor 2005
-- Ilustrace ke knize Výprava za českými čerty, autoři J. Štětina a P. Hájková
Nakladatelství Lidové noviny - květen až říjen 2005

Jazykové znalosti

Polský jazyk - aktivně, psaný i mluvený projev
Anglický jazyk - základy

Stav

Ženatý

Zájmy

Malba, kresba, scénografie, fotografování, hudba, divadlo, film a veškeré kreativní příležitosti spojené
s výtvarným uměním. Komunikace a práce s lidmi individuálně i v kolektivu, pomoc a práce se sociálně
nezaintegrovanými jedinci, příprava studentů na střední a vysoké umělecké školy. Vzdělávání, historie
umění a historie automobilových závodů.

