TISKOVÁ ZPRÁVA
PRAHA, 23. 10. 2013
VÝSTAVA ŠPERKŮ HANUŠE LAMRA A FOTOGRAFIÍ IVANY MATĚJKOVÉ
V GALERII KUSKOVU
Galerie KusKovu, Biskupský dvůr 6, Praha 1, www.kuskovu.cz, info@kuskovu.cz, tel.: 737 200 127
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 7. 11. 2013 od 19 hod., úvodní slovo Petra Matějovičová (UPM,
kurátorka sbírky drahých kovů).
Výstava 8. 11. – 13. 12. 2013,
Otevřeno úterý – pátek 13.00 – 18.00 nebo po dohodě na tel.: 737 200 127
Na výstavě v Galerii KusKovu představí šperkař Hanuš Lamr to nejlepší ze své dosavadní
tvorby a také několik nejžhavějších novinek. V druhé části expozice vystaví své fotografie
spojené s tvorbou Hanuše Lamra přední česká fotografka, držitelka prestižního titulu Qualified

European Photographer, Ivana Matějková.
Hanuš Lamr ve svých špercích rád zpracovává přírodní motivy, které posouvá dál a vytváří tak
jedinečná umělecká díla. Přesto jsou jeho šperky nositelné, jak dnes a denně dokazují jeho zákaznice,
a čiší z nich přirozená lehkost, propracovaná jednoduchost a mnohdy až éterická něha. Sám autor o
své práci říká: „Snažím se, aby vše bylo jemné, současné, rostlinné a bio...“.

Na podzimní výstavě v pražské Galerii KusKovu bude k vidění "the best of" Lamrovy
dosavadní tvorby, kolekce jeho autorských broží ze stejné kolekce jako brož realizovaná na
zakázku Ministerstva zahraničních věcí ČR pro Madeleine Albright a také novinky například kolekce stříbrných a podzimně zlatých šperků inspirovaných nažkami jilmu.
Fotografie Ivany Matějkové, která jsou nedílnou součástí výstavy, vychází ze šperků
Hanuše Lamra, ale v jejím pojetí se nejedná o klasickou produktovou fotografii. Plně
využívá možností zpracování digitální fotografie a Hanušovu práci zobrazuje po svém - často
třeba v mnoha vrstvách a z různých úhlů. Sama dodává: "Nerozlišuji striktně práci pro
klienta a volnou tvorbu. U mě se to prolíná a vlastně každá moje práce mě nějak
inspiruje. Tam potom asi začíná volná tvorba."
O autorech:
Hanuš Lamr
Vystudoval střední a vysokou školu se zaměřením na šperk a sochařství. V roce 2002 diplomoval na
VŠUP v Praze. Jako stážista navštívil Izrael a Německo. Během pobytu Izraeli a Jordánsku začaly
první experimenty s motivy z říše rostlin, kterými je dnes známý. Je zastoupen v mnoha sbírkách jako
je např. UMP v Praze, ale především je stále více lidí, kteří Lamrovy šperky nosí. Různé druhy šperků
vznikají také pro oděvy jeho ženy Zlatky. Společné modely jsou známy pod značkou Goldie & Frost,
se kterou mají na svém kontě již řadu výstav.
Ivana Matějková Havlíková
Vystudovala Střední průmyslovou školu grafickou (SPŠG) - obor fotografie (1968–72) a absolvovala
Akademii múzických umění filmovou a televizní fakultu (FAMU) - katedru fotografie (1973-77).
Po ukončení studia začala pracovat jako samostatný fotograf - výtvarník. Věnuje se reklamní fotografii
i volné tvorbě. Specializuje se na fotografii šperku a architektury. Ve volné tvorbě převažuje zátiší,
abstraktní kompozice, v poslední době se stále častěji věnuje dokumentu na svých cestách po světě.
Od roku 1994 je členkou správní rady Asociace profesionálních fotografů České republiky (APF),
v letech 1998-2000 byla její předsedkyní. Od roku 1994 reprezentuje AF ve Federaci Evropských
Profesionálních Fotografů (FEP) a od roku 2001 je více prezidentkou této organizace.
V roce 2004 získala prestižní certifikát „Qualified European Photographer“ v Bruselu. Jako editorka
knihy „Qualified European Photographer“ získala ocenění „Kniha roku 2005“ v Praze a italském
Orvietu.
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 i jinými materiály.

