TISKOVÁ ZPRÁVA
"NOKTURNO" - VÝSTAVA ABSOLVENTŮ SUPŠ TURNOV
Galerie KusKovu, Biskupský dvůr 6, Praha 1, www.kuskovu.cz, info@kuskovu.cz, tel.: 737 200 127
Vernisáž sobota 16. 3. 2013 od 17 hod.
Výstava 19. 3. – 19. 4. 2013, úterý – pátek 13.00 – 18.00 hod. nebo po tel. dohodě na tel.: 737 200 127
Magda Bártová, Pavlína Čambalová, Klára Čechlovská, Pavel Hűbsch, Ondřej Konečný, Jan Kroupa,
Lukáš Kučera, Iveta Kučerová, Marta Švajdová, Ondřej Vinš, Martin Vodák
Kam osud zavál 11 mladých výtvarníků a řemeslníků deset let po jejich absolutoriu na Střední uměleckoprůmyslové škole v Turnově? Věnují se svému oboru, "zběhli" k jiným múzám a řemeslům, pokračují ve
studiu nebo jako za dob Rakouska-Uherska navazují na tradici zlatých českých rukou v hlavním městě
mocnářství... Všem ale zůstala touha tvořit a vyjádřit se, vtisknout své představy do materiálu.
První skupinová výstava těchto jedenácti mladých lidí z převážné většiny mladších třicet let. Představí především svou
šperkařskou tvorbu, ale i kovářské, sklorytecké a jiné výtvarné práce. Členové této skupiny jsou z různých měst a
spojuje je především láska k řemeslu a také zmiňované absolutorium na Střední umělecko-průmyslové škole v
Turnově. Sjednocujícím mottem je jednoduchá věta z knihy Země lidí od Antoine de Saint-Exupéryho: „To, co
dokázal člověk, by nedokázalo žádné zvíře“. Autoři tím chtějí poukázat na houževnatost lidí a jejich schopnost
kreativity a fantazie, která je dovede k vysněnému cíli. Jde o touhu najít v sobě sílu tvořivosti a přežít veškerá úskalí,
která z toho vyplývají.
Magda Bártová je šperkařkou směřující svou tvorbou k abstraktnímu pojetí šperku. Pracuje převážně se stříbrem,
které většinou doplňuje syntetickými kameny nebo dřevem. Inspiraci kompozičního řešení objektů - šperků objevuje v
detailech rozpadlých staveb, v odlehlých zákoutích narušených přirozenou erozí, kde je původní konstrukce narušena
organickým působením vnějších vlivů. V poslední době se odpoutává od tradiční šperkařské výroby a navazuje
navrhováním subtilních objektů ze šperkařských materiálů.
Pavlína Čambalová je sklářská výtvarnice, která pracuje od roku 2008 jako rytečka skla pro vídeňskou firmu
Lobmeyr. Experimentuje s technikou rytí skla, většinou vnímanou jako tradiční, komorní technika, a posouvá její
hranice z "poškrábaných sklenic" do objektů a dovnitř hmoty. Většinou figurální nebo portrétní rytinou
doplňuje své objekty z optického a hutního skla nebo kovu. Její témata často směřují k soužití s přírodou a tichému
zamyšlení o přítomném okamžiku.
Klára Čechlovská se na SUPŠ v Turnově učila zlatnickému řemeslu a poté vystudovala Konzervování-restaurování
uměleckořemeslných děl z kovů na VŠCHT v Praze. Z roztoku těchto dvou oborů vykrystalizovala podoba jejích
autorských šperků.
Pavel Hübsch vystudoval obor rytí kovů a následně restaurování na SUPŠ a VOŠ v Turnově. V současnosti pracuje
jako restaurátor u vídeňské firmy Lobmeyr a privátně jako výtvarník. Zabývá se sochařskou tvorbou, šperkem a
realizacemi návrhů designerů. Na výstavě se bude prezentovat sérii broží z tepané mědi.
Ondřej Konečný vystudoval SUPŠ Turnov obor umělecké odlévání kovů a následně VOŠ v Jablonci nad Nisou
zaměřenou na raženou minci a medaili. V současné době pracuje jako zlatník a rytec. Inspiraci hledá na cestách a v
přírodě. Poslední dobou ho zajímají drobné zkameněliny, pro které nachází nové uplatnění ve šperku.
Jan Kroupa vystudoval SUPŠ Turnov obor brusič drahých kamenů. Je také řezbář samouk, který se v současné době
věnuje stavbě nových a restaurování starých dřevěných roubených staveb a zbytek času věnuje výrobě vlastních
šperků a broušení kamenů pro šperkaře. „ Tak jako dítě nepřemýšlí nad tím, proč si vlastně hraje a jaký to má smysl,
tak já nepřemýšlím nad tím, proč tvořím a jestli to má smysl. Jsou to jakési fascinace materiály jež zrodila naše Země
a já si s nimi mohu hrát, rozkrývat jejich vnitřní krásu, rozmanitost a vkládat do nich cosi ze svého nitra.‘‘
Lukáš Kučera je uměleckým kovářem vystudovaným v SUPŠ a VOŠ v Turnově. Na výstavě prezentuje díla, v
kterých vyjadřuje svou snahu upřednostnit život duševní nad životem fyzickým, kde různorodost našeho bytí
poukazuje na nezotročitelnost lidského ducha a nesou životní esenci autora.

Iveta Kučerová vystudovala zlatnictví na SUPŠ A VOŠ v Turnově v letech a následně Konzervování-restaurování
uměleckořemeslných děl z kovů na VŠCHT v Praze. Nyní se věnuje restaurování archeologických artefaktů, které jsou
pro ni inspirací k realizaci vystavených děl.
Marta Švajdová vystudovala obor zlatnictví na SUPŠ v Turnově, kde také momentálně žije a pracuje. Na to spolčené
výstavě představuje kolekci šperků inspirovanou přírodou a architekturou.
Ondřej Vinš výstavu doplňuje několika drobnými obrazy a kresbami. Na SUPŠ v Turnově vystudoval obor odlévání
kovů, kterému se věnuje již pouze příležitostně. V současné době je studentem na pražské AVU v atelieru grafiky
Vladimíra Kokolii.
Martin Vodák na SUPŠ a VOŠ v Turnově vystudoval obor zlatnictví a stříbrnictví, praxi získal ve firmě Soliter a. s.
na postu designéra a faséra kamenů. Od roku 2009 se věnuje výzkumu v oblasti vzdělávání v oboru Zlatnictví a
stříbrnictví v rámci studia na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Vystavuje průřez svou tvorbou.
„Šperk lze sice chápat jen jako ozdobný předmět, do šperku však lze ukrýt myšlenku, pocit či poselství. Postačí se jen
zastavit a naslouchat.“
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.
Galerie KusKovu
Biskupský dvůr 6
110 00 Praha 1
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tel.: + 420 737 200 127
úterý – pátek 13.00 – 18.00 nebo po dohodě na tel.: 737 200 127

