TISKOVÁ ZPRÁVA
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ŢÁKŮ ZUŠ VESELÁ ŠKOLA V GALERII KUSKOVU
Ţáci výtvarného oboru „Škola vidění – škola fotografie“ ZUŠ Veselá škola, Soukenická 20, Praha 1
výstava fotografií - „Zaostřeno na kov“
Galerie KusKovu, Biskupský dvůr 6, Praha 1
23.2. – 31.3. 2010
úterý – pátek 13.00 – 18.00
Vernisáţ proběhne v neděli 21. 2. 2010 od 16 hod., o hudební doprovod se postarají ţáci hudebních oborů
ZUŠ Veselá škola.
Galerie KusKovu Vás srdečně zve na výstavu fotografií s názvem „Zaostřeno na kov“, která představí práce žáků
kurzů „Škola vidění – škola fotografie“. „Škola vidění – škola fotografie“ je výtvarným oborem církevní základní
umělecké školy Veselá škola (www.veselaskola.cz). Škola pomáhá dětem od 5 – 15 let při objevování okolního
světa. Snaží se, aby si žáci viděné uvědomili a zaznamenali tak, aby se fotografie nestala kopií skutečnosti, ale
novým poselstvím pro diváky. Těmi dosud byli rodiče, děti a učitelé Veselé školy. Nyní fotografie poprvé putují
do galerie.
Jak expozice vznikala
Mladí fotografové na svých výletech navštívili v létě roku 2009 Galerii KusKovu, kterou nejen celou všetečně
„prošmejdili“, ale také v ní fotografovali. O výsledky se podělili se spolumajitelkou galerie Ivanou Špičákovou,
která jim nabídla další spolupráci a možnost vystavovat. Galerie zorganizovala aukci výtvarných děl svých
stálých autorů a její výtěžek nabídla dětem na uspořádání výstavy.
Děti se začaly rozhlížet a zaznamenávat kovové motivy v nejbližším okolí města, tedy na Praze 1. Z naší dospělé
výšky se jejich pohled na objekty jeví jako výrazný podhled. Na rozdíl od nás si více všímají detailů, záhad a
tajemství v nejspodnějším parteru města. Na svých výpravách se naučily více rozlišovat a vnímat různé materiály,
jejich formy a možnosti využití, a to dnes už není samozřejmost. Výsledky jejich práce můžete do konce března
2010 shlédnout v Galerii KusKovu.
O pedagogovi:
Ivan Látal (1950) Absolvent Katedry režie dokumentární tvorby na FAMU (1975). Autorsky a režijně připravuje
vzdělávací pořady s výtvarným akcentem pro děti realizované v České televizi. Cyklus 58 dílů pro předškoláky Kostičky a 27 dílů pro děti mladšího školního věku - Moudronos. V posledním dílu pořadu „Moudronos - Škola
vidění“ vystupují děti – autoři vystavovaných fotografií. Ve Veselé škole ZŠ a ZUŠ učí čtvrtým rokem a pod jeho
vedením už „Školu vidění“ absolvovalo více než 50 dětí.
Ivan Látal mob.: 603 176 523
výuka čtvrtek a pátek odpoledne
ZUŠ Veselá škola Praha 1, Soukenická 20, Markéta Hlaváčová, mob.: 777 226 226
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.
Galerie KusKovu
Biskupský dvůr 6
110 00 Praha 1
www.kuskovu.cz
info@kuskovu.cz
tel.: 737 200 127
úterý – pátek 13.00 – 18.00

