
 

 „My a umění“ 

Randls Training je v mnoha ohledech netradiční vzdělávací centrum. Moderní školicí prostory 
plné světla nás vedle krásných výhledů na jedné straně přivedly na myšlenku využít čistě bílé 
stěny na straně druhé trochu jinak než k zastavění regály s knihami. 

Vítejte tedy v naší malé galerii výtvarného umění, jejímž prostřednictvím nabízíme autorům 
napříč světem umění možnost vystavit obrazy a zároveň se snažíme vytvořit svěží a inspirativní 
prostředí pro všechny, kteří se u nás setkávají.  

Od 17. 9. do 31. 12. 2014 máte možnost shlédnout  

v prostorách Randls Training výstavu: 

Jiří Kaifosz: Obrazy 

Akademický sochař a malíř Jiří Kaifosz se narodil 5. 3. 1954 v Českém Těšíně.  

Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (1969-73) a Vysokou školu 

uměleckoprůmyslovou v Praze (1973-79).  

Svá díla vystavoval na mnoha místech u nás i v zahraničí (Praha, New York, holandský Driebergen, 

rakouský Klagenfurt či Vídeň). 

Díla Jiřího Kaifosze jsou zastoupena v soukromých sbírkách v různých částech světa: Belgie, Česká 

republika, Dánsko, Izrael, Německo, Nizozemí, Rakousko, USA, Velká Británie. 

 

Kontakt na autora: 

Telefon +420 728 996 570 

Email 

Web 

jiri@kaifosz.cz 

http://kaifosz.cz 

Výstava je prodejní – pro bližší informace prosím kontaktujte přímo autora. 

"Ačkoli se na první pohled mohou zdát právo a umění jako voda a oheň, my věříme, že v našich 
prostorách najdou oba světy kompromis, který bude přínosem pro všechny, kdo se v Randls Training 
budou setkávat." 
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