TISKOVÁ ZPRÁVA
Dámský budoár - první realizace projektu Art on Stage propojující umění a interiérový design
Setkání s novináři a představení projektu Art on Stage
KDY: středa 11. 11. 2015 od 16 hod.
KDE: Galerie KusKovu, Biskupský dvůr 6, Praha 1, www.kuskovu.cz, info@kuskovu.cz, tel.: 737 200 127
Art on Stage spojuje umění a interiérový design. Vznik Art on Stage iniciovala Galerie KusKovu
(www.kuskovu.cz) a architektonické studio Jemné architektky (www.jemne.com). Galerie KusKovu
již 9 let nabízí umělecké předměty převážně z kovu, Jemné architektky oplývají mnohaletými zkušenostmi
s architektonickými realizacemi a interiérovým designem.
Art on Stage zasazuje umění do prostředí našeho domova, do našich životů. Umění, které naše životy
inspiruje a zušlechťuje. Člověk k životu potřebuje chráněné místo - prostor se 4 stěnami, podlahou a
stropem - který si zařizuje užitečnými předměty jako je stůl, židle, křeslo, polička... a až umění povznáší
tyto praktické předměty do sféry krásna a osobitosti. Umění je jeho přidanou hodnotou.
Cílem Art on Stage je ukázat, jak lze pracovat s uměním v interiéru. Chceme představit zákazníkům
umělecké originály převážně českých a slovenských výtvarníků a řemeslníků, které zasadíme do
kulis interiérových fragmentů vybraných architektem podle konkrétního tématu výstavy.
Jana Šaňáková z architektonického studia Jemné architektky říká: "Klienti se na nás často obrací s
žádostí o doladění interiéru svých domovů či kanceláří a to nejen, co se nábytku a doplňků týče, ale i
uměleckých artefaktů. Hledaly jsme tedy způsob, jak jim zasazení umění do interiéru přiblížit." Ivana
Špičáková z Galerie KusKovu dodává: "Lidé si při návštěvě galerie mnohdy nedovedou představit, jak
by to které dílo vypadalo u nich doma. A v tom je právě jedinečnost Art on Stage - nabízí pohled na umění
v interiéru a povzbuzuje k pořizování originálů, které zprostředkovávají úplně jiné emoce než výrobky
masové produkce."
V listopadu 2015 Art on Stage představí svou první společnou realizaci v rámci výstavy autorských
šperků a skleněných objektů Lady Vosejpkové. Pro instalaci nazvanou "Dámský budoár" vybraly
Jemné architektky nábytek a interiérové doplňky od společností Ubud, Loooox, INNEX a Coclea.
Do budoucna plánuje Art on Stage další spolupráci při výstavách Galerie KusKovu a jednou ročně také
výstavu "Art on Stage by Jemné", která představí skloubení interiérového designu a uměleckých předmětů
podle výběru Jemných architektek.

