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Vzdělání

2015  - doktorské studium, Karlova Universita, Pedagogická fakulta – KVV, Praha, Česká republika

2006 - 2011 Magisterské studium, akademie výtvarných umění (aVU), ateliér Jiřího Příhody, Praha, Česká republika

2010 - Cooper Union, new York, USa – semestrální stáž

2008  - akademie výtvarných umění (aVU), ateliér zbigniewa libery, Praha, Česká republika

2002 - 2005 Střední škola designu a umění, Praha, Česká republika

OCenění

2015 - nominován na Českého lva filmovou a televizní akademií za nejlepší scénografiii za práci na filmu “Cesta Ven”

2011 - Henkel award – První cena, česká sekce

2009 - Jiné vize 2009, Paf – 8. Přehlídka animovaného filmu – Cena poroty

2009 - essl award Cee 2009 – První cena

KOntaKt 

+420 737 550 591
janpff@gmail.com
www.janpfeiffer.info
 



SCenOGrafie filMU
2017 / 2018 -  seriál “agent v kapse” - režie Jan těšitel
2016 -  film “Sněží” - režie Kristina nedvědová
2015 -  reklama “Vacheron Constantin” 
2015 -  film “3. poločas” režie - Jiří Volek
2013 - film “Cesta ven” režie - Petr Václav

arCHiteKtUra VÝStaV
2018 - Galerie Hraničář, Ústí nad labem, architekt výstavy “topografie pozornosti”
2016 - Galerie Plato, Ostrava, architektekt výstavy “Ochranné zbarvení”
2016 - Gallery Meetfactory divadelní scénografie “enacting Stillness “
2015  - Galerie Cheb, Cheb, architektekt výstavy “zbytky”
2015 - dům umění Brno, architekt výstavy “tektonika Paměti“
2014 - Galerie Plato, Ostrava, architekt výstavy “Kanoucí šíře” - Vladimír Houdek,
2014 - Bienále fotografie liage, Belgie, architekt výstavy, “O židly”
2014 - Galerie Meetfaktory, Praha, architekt výstavy “Cesta”
2013 - Galerie Meetfaktory, Praha, architekt výstavy “Slovo dalo slovo”
2013 - Galerie Meetfaktory, Praha, architekt výstavy “zbytečný úklid”
2013 - Galerie iCa, londýn, architekt výstavy “Points of departure”
2012 - Cena Jindřicha Chalupeckého, Brno, architekt sekce Vladimíra Houdka
2012 - Galerie Meetfaktory, Praha, architekt výstavy “tamadan”
2012 - Galerie Meetfaktory, Praha, architekt výstavy “Opak je pravdou”
2011 -  Spoluautor vizuální a programové koncepce festivalu “Street for art”



režie - Petr VáClaV















3. POlOČaS / režie - Jiří VOleK





















Sněží / režie - KriStina nedVědOVá









VaCHerOn COnStantin





Vacheron Constantin
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aGent V KaPSe / režie - Jan těšitel



aGent V KaPSe / režie - Jan těšitel











Gallery Meetfactory - divadelní scénografie “enacting Stillness “



Gallery Meetfactory - divadelní scénografie “enacting Stillness “



tOPOGrafie POzOrnOSti – 
zPřítOMnění



architektonické řešení výstavy v domě umění se přímo inspiruje tématem tekton-
iky paměti. architekt Jan Pfeiffer jej vnímá jako situaci, kdy se noří do prostoru 
vzpomínek a po té se opět navrací, vystupuje do času přítomného. Proto je i výška 
vestavěných dvou stěn / objektů vzestupná, po dosažení centrálního prostoru klesa-
jící a v závěru diváka opouští. Koncepce půdorysu vychází z druhého inspiračního 
zdroje: na plán galerie je umístěn jeden z rorschachových znaků, jeho osová 
symetrie koresponduje se symetrií prostoru. Obvodové linky znaku jsou následně 
použity jako volná inspirace pro tvarosloví stěn.

tektonika paměti 


