TISKOVÁ ZPRÁVA
VÝSTAVA OBJEKTŮ A ŠPERKŮ HANUŠE LAMRA, ZLATKY LAMROVÉ A JAPONSKÉ
VÝTVARNICE SHINO V GALERII KUSKOVU
„ZE ŢIVOTA BROUKA a jiné příběhy“
Galerie KusKovu, Biskupský dvůr 6, Praha 1
13. 5. – 30. 6. 2010
úterý – pátek 13.00 – 18.00
Vernisáţ proběhne ve středu 12. 5. 2010 od 19 hod., úvodní slovo Petra Matějovičová (UPM, kurátorka
sbírky drahých kovů).
Hudební doprovod Josef Ostřanský.
Galerie KusKovu Vás srdečně zve na výstavu textilních objektů a oděvů Zlatky Lamrové, objektů a šperků
Hanuše Lamra a šperků japonské výtvarnice Shino s názvem „ZE ŢIVOTA BROUKA a jiné příběhy“. Tato
výstava navazuje na společnou prezentaci všech tří autorů z roku 2007 v dnes jiţ zaniklé Galerii Rozehnal.
Společná výstava nazvaná „Sklizeň v roce vrtichvosta“ se zde setkala s velkým úspěchem. Na něj bychom rádi
navázali a představili nové kousky z ateliérů Hanuše, Zlatky a Shino, kteří se tentokrát inspirovali světem brouků,
kovovým leskem jejich krovek, průzračností křídel a nádherou tykadel. Různé tvůrčí postupy autorů se v rámci
výstavy setkají a záměrně prolnou.
O autorech:
Zlata Lamrová (1974 v Novém Městě na Moravě) vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, design
obuvi a doplňků. Poté pracovala jako návrhářka oděvů a doplňků pro firmy Pietro Filipi a Alpine Pro. Pro její
současnou oděvní volnou tvorbu je typická hra barev, ruční výšivka a barevné tisky. Inspiraci pro různé dekory
nachází jak v přírodě, tak v městském ţivotním stylu. Věnuje se i malbě, kterou vystudovala na ŠUŘ v Brně.
Hanuš Lamr (1976 v Praze) www.hanuslamr.cz Hanuš vystudoval střední a vysokou školu se zaměřením na
šperk. Od konce 90. let se věnuje komponování rozměrných objektů do české a moravské krajiny. V posledních 7
letech se jeho zájem soustřeďuje hlavně na šperk. Fascinace přírodou podnítila všechny Lamrovy současné
kolekce. Zajímají ho především rostliny, za kterými podniká výpravy do přírody. Různé druhy šperků vznikají
také pro oděvy jeho ţeny Zlatky. Společné modely jsou známy pod značkou Goldie & Frost, se kterou mají na
svém kontě jiţ řadu výstav.
Shino /Mayumi Shinohara/ (1961) Sklářská výtvarnice a redaktorka známého časopisu Glasswork. Spojuje ve své
tvorbě tradici Japonska s americkou a evropskou zkušeností. Její práce přináší tiché svědectví o vzdáleném světě,
v němţ úcta k tradici, respekt k prostředí, láska k přírodě a radost z tvůrčí činnosti jsou neodmyslitelnou součástí
smyslu lidského ţivota.
O galerii:
Galerie KusKovu ve své stálé expozici prezentuje umělecké předměty, šperky a uţité umění z kovu a jeho kombinací
s rozličnými materiály. KusKovu představuje díla a kousky převáţně českých výtvarníků, uměleckých kovářů a
šperkařů, ať jiţ zkušených, nebo začínajících. Velký důraz klade zejména na originalitu a profesionální zpracování.
Galerie pravidelně pořádá výstavy výtvarníků pracujících s kovem i jinými materiály.
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