VÝSTAVA PLZEŇSKÉ VÝTVARNICE LADY VOSEJPKOVÉ V PRAŽSKÉ GALERII KUSKOVU
Lada Vosejpková – „Město ze tmy bliká“– výstava šperků a objektů
Galerie KusKovu
4.11. – 2.12. 2009
úterý – pátek 13.00 – 18.00
Název výstavy Lady Vosejpkové „Město ze tmy bliká“ je jedním veršem z básně chebské básnířky Hortensie
Hustolesové. Kolekce stříbrných patinovaných broží, kterou Lada Vosejpková připravila pro svou výstavu v pražské
Galerii KusKovu, je jejím dílem inspirována a objevují se na nich části jejích krátkých básní o třech verších, které
nazývá třítažky.
Mimo již zmíněnou kolekci broží představuje Lada Vosejpková své nejnovější šperky, ve kterých převažuje
patinované stříbro a kameny v surovém i opracovaném stavu. Výstavu doplňují také starší kousky z poloviny 90. let,
na kterých jsou mimo jiné použity kosti, parůžky, peříčka a kokosové skořápky.
Objekty Lady Vosejpkové jsou na výstavě zastoupeny v podobě stříbrných misek, mís a drobných dekorativních
předmětů ze stříbra a kamenů, většinou zkamenělého dřeva. Součástí výstavy je i dílo vytvořené ve spolupráci
s Oděvním ateliérem ŠaT - jde o večerní róbu „Jasná noc“ z hedvábného sametu, doplněné stříbrnými šperky se
zirkony. Vznikla v roce 2008 a byla součástí kolekce inspirované počasím.
V poslední době se Lada Vosejpková zabývá také experimentováním s lehaným a spékaným sklem a jeho propojením
s jejím oblíbeným kovem, stříbrem. Součástí výstavy budou i objekty vzniklé z tohoto procesu.
Spolupořadatelem výstavy je Městská část Praha 1.
O autorce:
Lada Vosejpková (www.ladavosejpkova.cz) založila svůj ateliér v Plzni v roce 1990 a od té doby se věnuje vlastní
šperkařské tvorbě. Její oblíbeným kovem je stříbro, které zpracovává technikou natavení. Nehladký a zpravidla
nelesklý povrch je pro její šperky i větší objekty charakteristický. Dominantou šperků Lady Vosejpkové je obvykle
kámen, který ji stále okouzluje a inspiruje svými rozličnými barvami, tvary, strukturami… Používá ho vybroušený, ale
často také v surovém neopracovaném stavu. Sama říká: „V každém kameni je ukryta krása, někdy je patrna už
v surovém tvaru, jindy se objeví až po vybroušení. Při navrhování a následné realizaci myslím na to, abych kameni
neublížila a jeho kouzlo zůstalo zachováno.“
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.
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