
SONY 60 
 

Od Svatojakubských hodů je v prostoru Na Patře galerie 
Konírna otevřena profilová výstava známého lipenského 
fotografa Antonína „Sonyho“ Cikánka u příležitosti jeho 
významného životního jubilea. Výstava se jmenuje SONY 60. 
 
Antonín „Sony“ Cikánek se věnuje fotografování od mládí. 
V polovině osmdesátých let absolvoval Institut pro lektory a porotce 
výtvarné fotografie v Praze. V devadesátých letech vystudoval 
Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, kde získal 
bakalářský titul. Je žákem a přítelem fotografa Jindřicha Štreita. 
V Lipníku n. B. proslul A. Cikánek fotografickými cykly Dvojice 

z ložnice a Parádní pokoje. Ukázky těchto dvou zásadních projektů tvoří páteř profilové 
výstavy Cikánkovy tvorby v prostoru Na Patře galerie Konírna. Vystaveny budou také 
umělecké akty a fotografie z cyklu Island – země ohně a ledu. 
 
U široké veřejnosti je A. Cikánek znám jako fotograf umělecké kovařiny. Od samého 
počátku Hefaistonu spolupracoval s hradem Helfštýn a jeho tehdejší kastelánkou Marcelou 
Kleckerovou při fotodokumentaci kovářských prací. Při fotografování kovu se soustředí na 
zachycení struktury použitého materiálu, 
detaily opracování, zajímavý úhel pohledu i 
vystihnutí záměru kováře.  
Každoročně A. Cikánek dokumentuje 
exponáty Kovu ve městě pro katalogy 
výstav. Je autorem téměř všech fotografií 
ve stolních kalendářích Kováři (2009) a Kov 
ve městě (2013), vydaných městem Lipník 
nad Bečvou. Z několika Cikánkových 
„kovářských“ fotografií vznikla malá trvalá 
expozice v mezipatře zvonice. 
 
Od roku 1995 se A. Cikánek věnuje 
fotografii profesionálně. Jeho současná 
volná tvorba se soustředí zejména na výtvarnou fotografii, např. krajinu a její detaily, také 
se věnuje uměleckým portrétům a fotografickému aktu. Účastní se tvůrčích projektů spolku 
lipenských fotografů a pravidelných souborných výstav spolu s dalšími lipenskými 
výtvarníky. 
V roce 2013 získal Antonín „Sony“ Cikánek Ocenění za celoživotní zásluhy o rozvoj kultury 
v Lipníku nad Bečvou a vstoupil do městské Síně slávy. 
 
BcA. Antonín Cikánek se narodil 22. srpna 1953 v Jihlavě. Do Lipníka nad Bečvou se 
„přiženil“ v roce 1978. S manželkou Olgou vychovali syna Martina a dceru Julii, mají dva 
vnuky. 
 
Výstava SONY 60 byla slavnostně zahájena vernisáží v sobotu  27. července v 16 hodin 
v galerii Konírna. O autorovi a jeho tvorbě promluvil prof. Mgr. Jindřich Štreit. Hudebně 
vernisáž doprovodili autorův syn Martin Cikánek (klávesy) a Blanka Prudilová (zpěv). 


