TISKOVÁ ZPRÁVA
VÝSTAVA ŠPERKŮ TOMÁŠE PROCHÁZKY V GALERII KUSKOVU
Galerie KusKovu, Biskupský dvůr 6, Praha 1, www.kuskovu.cz, info@kuskovu.cz, tel.: 737 200 127
Vernisáž proběhne v pondělí 4. 6. 2012 od 19 hod.
Výstava 5. 6. – 1. 8. 2012, úterý – pátek 13.00 – 18.00 hod.
Galerie KusKovu Vás srdečně zve na výstavu šperkaře Tomáše Procházky nazvanou prostě „Šperky“.
Tomáš Procházka (1977) prožil dětství na Vysočině v malém městě Humpolci. V letech 1991 – 1994 se
vyučil zlatníkem a klenotníkem v Turnově a v roce 1996 ve stejném městě zakončil nástavbové maturitní
studium v oboru zlatník. Ve studiu pokračoval v letech 1997 – 1999 na Mistrovské škole uměleckých
řemesel v Praze. Od roku 1997 vystavuje na autorských i společných výstavách.
Může se zdát, že šperky Tomáše Procházky k nám přicházejí z jiného světa. Ve skutečnosti ale vznikají v
jeho turnovském ateliéru technikou lití do ztraceného vosku a následným ručním dopracováním. V některých
případech je výsledná kompozice šperku citlivě dovršena vsazením drahého kamene – granátu, křišťálu,
vltavínu či jiného minerálu.
Bohumil Skalický o Procházkově tvorbě napsal: „Celkové pojetí šperků Tomáše Procházky vychází
z principu prostoru, který chce být vědomě uchopen a poznán. Na první pohled se šperky mohou jevit jako
příliš technicistní, ale jakoby z druhého plánu artefaktu začínají vyzařovat principy lidskosti a tajemství.
Procházka kráčí po nikdy nekončící cestě vedoucí k „chrámu umění“, který bude mít míry a proporce
odpovídající člověku. Nachází se v situaci, kdy se temnota mění ve světlo poznání, jež podepřeno invencí,
vytrvalostí a pokorou může přeměnit řemeslo v umění.“
VÝZNAMNÉ REALIZACE
1999 volná replika korunovačního žezla
2000 zhotovení náhrdelníku pro americký film „Aféra s náhrdelníkem“
2005 realizace insignií pro Vysokou školu polytechnickou Jihlava
2006 návrh a realizace insignií pro Soukromou vysokou školu ekonomickou Znojmo
2008 zhotovení prorektorských řetězů pro Vysokou školu polytechnickou Jihlava
2009 zhotovení obětní pateny k příležitosti návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně
2010 návrh a realizace insignií pro Vysokou školu podnikání Ostrava
2010 realizace prorektorských řetězů pro Ostravskou univerzitu
2011 realizace pamětního klíče pro firmu FAB jako dar prezidentu Václavu Klausovi
O galerii:
Galerie KusKovu ve své stálé expozici prezentuje umělecké předměty, šperky a užité umění z kovu a jeho
kombinací s rozličnými materiály. KusKovu představuje díla a kousky převážně českých výtvarníků,
uměleckých kovářů a šperkařů, ať již zkušených, nebo začínajících. Velký důraz klade zejména na originalitu a
profesionální zpracování. Galerie pravidelně pořádá výstavy výtvarníků pracujících s kovem, ale i jinými
materiály a médii.
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