TISKOVÁ ZPRÁVA, PRAHA 13. 5. 2015
VÝSTAVA SOCH ONDŘEJE SVOBODY V GALERII KUSKOVU
Galerie KusKovu, Biskupský dvůr 6, Praha 1, www.kuskovu.cz, info@kuskovu.cz, tel.: + 420 737 200 127
Vernisáž proběhne ve středu 27. 5. 2015 od 19 hod.
Výstava 28. 5. – 17. 7. 2015, úterý – pátek 13.00 – 18.00 hod. nebo po dohodě na tel.: 737 200 127
Ondřej Svoboda (1983) se narodil v Brně v rodině malíře Jana Svobody a vyrůstal v Radňovicích na Vysočině. V
roce 2001 se do rodného města vrátil, vystudoval obor umělecký kovář na Střední průmyslové škole slévárenské a už
v Brně zůstal, aby se naplno věnoval volné tvorbě převážně kovaných plastik.
Ondřej obvykle pracuje s černou a nerezovou ocelí, které nápaditě kombinuje se dřevem. Většina jeho děl má
jemně strukturovaný povrch, využívá efektní kontrast mezi leskem a matem nebo zaujme ohnivě červenými či ocelově
modrými detaily. Náměty hledá hlavně ve světě zvířat a v přírodě jako takové, ale jeho velkou láskou jsou
bezesporu i lodě, kterým ovšem často přidělává kolečka…
Díla Ondřeje Svobody nepostrádají lehkost, humornou zkratku a nepřestávají překvapovat nepřeberným množstvím
nápadů - to vše jejich autor korunuje stylově čistým zpracováním. V posledním roce se od komorních plastik posunul i
k sochám v nadživotní velikosti. Jeho nejnovější realizace ve veřejném prostoru jsou Mamut na Přerovském nádraží
a socha inspirovaná japonskými horskými mnichy nazvaná Jamabuši v Hluboké nad Vltavou.
Galeristka Ivana Špičáková o práci Ondřeje Svobody říká: "Ondřejovy sochy jsou součástí stálé expozice naší galerie
od samého začátku její existence a patří mezi mé jasné favority. Je skvělé sledovat, jak se jeho tvorba posouvá stále
dál, a přesto si zachovává jasný rukopis a obdivuhodnou lehkost myšlenky. Ondřej své sochy vytváří pomocí
tradičních kovářských technik, ale výsledkem jsou zcela současná, minimalistická a optimismem nabíjející
díla."
Plastika Koně od Ondřeje Svobody našla v letošním roce svůj nový domov u britského herce Alana Rickmana.
Ondřej Svoboda ji svému oblíbenému herci osobně předal během březnového Febiofestu a dostalo se mu ujištění, že
"o koníka bude dobře postaráno".
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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