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Vernisáž proběhne ve středu 5. 6. 2013 od 19 hod. 

Výstava 6. 6. – 2. 8. 2013, úterý – pátek 13.00 – 18.00 hod. 

Galerie KusKovu Vás srdečně zve na výstavu šperků, objektů a kovových obrazů Kamily Housové Mizerové a 

Denisy Sedlákové. 

Obě autorky jsou absolventkami ateliéru Kovu a šperku na VŠUP v Praze u prof. V. K. Nováka, obě se aktivně 

zabývají ateliérovým šperkem a sochařskou činností. Jejich práce spojuje hravost, nadsázka, moment překvapení a 

vtip. Ačkoli mají podobný přístup k řešení výtvarných problémů a k používaným materiálům, každá má svůj 

vyhraněný a lehce rozpoznatelný rukopis. 

Kamila Housová Mizerová používá ve své šperkařské tvorbě převážně stříbra, nerezi, přírodního kamene, 

polodrahokamů, rohoviny, kosti a dřeva. Inspiruje se rostlinnými a krajinnými úkazy a přírodními principy vůbec. 

Denisa Sedláková také pracuje s rozmanitými materiály - nerezí, titanem, stříbrem, plexisklem nebo kůží. Inspiraci 

hledá ve světě zvířat a v úsměvných momentech odehrávajících se v jejím okolí. Společná výstava v Galerii 

KusKovu nazvaná  „Hříčky“ je částečnou retrospektivou prací obou výtvarnic, ale představí také novinky, 

jejichž námětem je radost, hravost a variabilita, a které podněcují kreativitu nositele šperku. 

PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph.D., kurátorka sbírky šperku a drahých kovů v Severočeském muzeu 

v Liberci, o aktuální práci Kamily Housové Mizerové napsala: "V jedné z nejnovějších kolekcí „Vyšívané 

brože“ nalezneme poněkud uvolněnější styl. V provrtaném nerezovém plechu jsou pomocí křížkového stehu vyšity 

geometrizované postavičky psa a kočky. Jinde jsou pevně vsazeny šňůrky navlečeného rokailu, vytvářející z brože 

impresívní obrázek. Z nerezoceli jsou vyřezané i drobné brože ve formě postaviček chlapců a dívek z kolekce 

„Panáčci“, které se liší nejen tvary, ale také originálním vyšitím kabátků. Kamila Housová Mizerová v sobě v 

žádném případě nezapře strohé sochařské vnímání a lásku k jednoduchosti, a přitom do své práce dokáže prosadit i 

ženský cit v živosti detailu, který je tou nezbytnou třešničkou na dortu." A k tvorbě Denisy Sedlákové dodává: 

"Všechny šperky Denisy Sedlákové nejsou jen módním doplňkem, ale zároveň i malou hračkou s možností 

proměny, aby se jeden druhému podobaly jen zdánlivě a přitom každý z nich zůstal originálem. Nejnovější hravou 

kolekcí jsou náušnice „Triohry“, kde se na stříbrnou osičku nasazují různě tvarované a barevné segmenty. Ty můžete 

sundat, vyměnit, pootočit, takže majiteli vznikne několik dalších šperků v jednom." 

 

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, ale i jinými materiály a médii. 
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