TISKOVÁ ZPRÁVA
SVATOPETRSKÉ KOVÁNÍ - PRVNÍ PŘEHLÍDKA UMĚLECKÉHO KOVÁŘSTVÍ V ULICÍCH PRAHY
Svatopetrské kování
Ing. Šimon Vondruška, www.svatopetrskekovani.cz, simon.vondruska@seznam.cz, tel.: 603 314 775
Galerie KusKovu
Ivana Špičáková, Biskupský dvůr 6, Praha 1, www.kuskovu.cz, info@kuskovu.cz, tel.: 737 200 127

Srdečně Vás zveme na první ročník Svatopetrského kování, který se uskuteční v sobotu 28. září 2013 od
9.00 do 18.00 hodin u Petrské věže na Praze 1.
Návštěvníci mohou sledovat při práci profesionální umělecké kováře i žáky pražských
uměleckořemeslných škol. Připravena je i malá škola kovářství pro ty, kteří se na řemeslo nechtějí pouze
dívat. V parku u Petrské věže bude instalována výstava kovaných děl významných současných uměleckých
kovářů ze sbírek Galerie KusKovu, kovářské firmy Hefaistos a dalších samostatně vystavujících výtvarníků.
Zájemci se budou moci seznámit s možnostmi studia nejen kovářství, ale i dalších uměleckořemeslných
oborů, které zúčastněné střední školy vyučují. Chybět nebude ani nabídka drobných řemeslných
předmětů a odborných publikací.
Svatopetrské kování, první pře hlídka uměleckého kovářství v ulicích Prahy, bude vyvrcholením
výstavy "Žák a jeho mistr", jejíž vernisáž proběhne v úterý 17. září 2013 v 19 hodin v Galerii KusKovu,
v ulici Biskupský dvůr na Praze 1. Až do 28. září 2013 výstava nabídne vůbec poprvé v jedné expozici
kované práce žáků škol a těch, kte ří je na budoucí profesi připravují, tedy je jich mistrů, učitelů
odborného výcviku. Vystavovat budou společně Střední škola umělecká a řemeslná Praha 5 – Zlíchov a
Střední odborná škola uměleckořemeslná, s. r. o., Praha 9.
Pořadateli akce Svatopetrské kování jsou Spolek přátel Petrské čtvrti, o. s., Ing. Šimon Vondruška,
Galerie KusKovu, Městská část Praha 1, Hefaistos, spol. s r.o., Praha 5, ve spolupráci se Střední školou
uměleckou a řemeslnou Praha 5 - Zlíchov, Střední odbornou školou uměleckořemeslnou, s. r. o., Praha 9,
Základní uměleckou školou Biskupská Praha 1, Nakladatelstvím Grada Publishing, a.s., Hospodářskou
komorou ČR a Vinařstvím Petraturovi.

Svatopetrské kování
28. září 2013 od 9.00 do 18.00 hodin u Petrské věže na Praze 1
Výstava Žák a jeho mistr
Galerie KusKovu, Biskupský dvůr 6, Praha 1
Vernisáž 17. září 2013 od 19 hod.
Výstava 18. - 28. září 2013, úterý – pátek 13.00 – 18.00 hod.

