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PORCELÁN BRITSKÉ VÝTVARNICE SPOLU SE SMALTY
ČESKÉ AUTORKY PŘEDSTAVÍ PRAŽSKÁ GALERIE KUSKOVU
Galerie KusKovu, Biskupský dvůr 6, Praha 1
www.kuskovu.cz, info@kuskovu.cz, tel.: +420 737 200 127
vernisáž 24. září 2015 od 19 h
výstava 25. 9. – 30. 10. 2015
otevřeno út - pá 13 - 18 h nebo po dohodě na tel.: 737 200 127
Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy delikátního porcelánu Maggie Andrews a
ornamentálních smaltů Magdaleny Urbanové nazvanou "HOT STUFF" (Horké zboží). Název,
který může být interpretován různými způsoby, odkazuje na vysoké teploty, které jsou potřeba
při práci s oběma materiály.
Maggie Andrews se specializuje zejména na práci s porcelánem, ze kterého vytváří křehké vázy
a mísy. Motivy hledá hlavně v přírodě při procházkách krajinou, a tak na jejích trojrozměrných
objektech najdeme květiny, motýly a vážky v jemných odstínech slonové kosti, zemité hnědi a
tyrkysové modři.
Magdalena Urbanová vytváří své smaltované obrazy plné barev na měděném plechu pomocí
speciálních šperkařských smaltů, které jim dodávají živé barvy a jas. V její práci nacházíme
odkazy k historii a jiným kulturám, které nezapřou Magdino studium etnologie na FF UK. Na
výstavě v Galerii KusKovu představí také hedvábné šátky s digitálně vytištěnými motivy svých
smaltovaných obrazů, které doplní autorskými smaltovanými sponami.
Ivana Špičáková, ředitelka Galerie KusKovu, o myšlence spojení velšské a české výtvarnice říká:
"Když jsem začali plánovat výstavu prací Maggie Andrews, napadlo mě, jak skvěle by se
doplňovaly se smalty Magdaleny Urbanové. Myslím, že Magdaleniny obrazy plné živých barev
vytvoří na stěnách krásné pozadí jemným objektům Maggie Andrews. Líbí se mi i fakt, že
nepoznáte, že jejich autorky vyrůstaly v různých zemích v rozmezí jedné generace."
Poznámka pro editory:
Maggie Andrews studovala na Cardiff College of Art and Design v letech 1972 - 1975, kde získala
titul BA. Vlastní studio založila v Cardiffu ihned po ukončení studia. V roce 1984 ho přestěhovala do
velšského Cowbridge, kde žije a pracuje dodnes. Maggie Andrews pravidelně vystavuje a její práce je
uváděna v mnoha odborných publikacích se zaměřením na porcelán a keramiku.
Magdalena Urbanová se základy smaltu naučila od své maminky, emailérky Radky Urbanové, která
začínala smaltovat již v 80. letech 20. století a k výtvarné tvorbě vedla i své tři dcery. Magdalena
nejprve vystudovala obor etnologie na FF UK a později externě obor zlatník - klenotník na Středním
odborném učilišti zlatnickém v Praze. Smaltu se příležitostně věnovala od počátku 90. let a po roce
2000 se stal smalt její profesí. Je také autorkou knihy "Smalt ve výtvarné tvorbě".
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.

