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V listopadu 2014 představí Sandra Teplá v Galerii KusKovu svou nejnovější kolekci nazvanou " Entwined"
(Propojení) a také průřez svou dosavadní tvorbou. Pro kolekci Entwined našla Sandra inspiraci v přírodě,
konkrétně v obnažených kořenech stromů a jejich spojení s lišejníky a mechy, které je pokrývají. Výsledné šperky
odrážení její osobní vnímání této přírodní symbiózy. Devět prvotních kusů je vyrobeno z mědi, stříbra, mosazi a
"plážového" skla, které vyplavilo moře na pláže na různých místech Evropy.
Sama Sandra o své práci říká: "Líbí se mi jak stříbro, tak i "nedrahé" kovy. Mým cílem je vytvořit novou
formu šperku, která je nezávislá na asociaci s bohatstvím nebo sociálním postavením."
Výstava nabídne také šperky z předchozích kolekcí Sandry Teplé - "The Beauty of Brass" (2013) a Made Black
(2012).
O autorce:
Sandra Teplá (1986) se narodila v České republice, ale od roku 2006 žije v Londýně. Již od dětství se zajímala
o umění a řemeslo a vytvářela první šperkařské pokusy. Design šperku vystudovala v Londýně v letech 2009 2012. Ve svých kolekcích používá tradiční výrobní techniky. Inspiraci nalézá zejména v přírodě.
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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