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Tisková zpráva výstavy GLASTRIALOG 2013

V Interaktivní galerii Becherova vila
od 10. 5. 2013 do 23. 6. 2013

Pořadatelé: Krajská umělecká asociace Karlovy Vary a Galerie umění Karlovy Vary

Místo konání: Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9, Karlovy Vary

Zahájení: čtvrtek 9. května 2013 v 17 hodin

výstavu uvedou: Jan Samec, ředitel galerie a kurátor výstavy,

Hans – Joachim Goller, partner projektu a Robert Christ, sklářská huť Lamberts

Termín výstavy: 10. května – 23. června 2013

Otevírací doba: otevřeno denně mimo pondělí 10.00 – 17.00 hodin

Vstupné: 40,- / 20,- Kč

Partner projektu: Kunstverein Hochfranken Selb e. V.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Investice do vaší budoucnosti“

Akci podpořil: Česko – německý fond budoucnosti

                    

Výstava Glastrialog 2013 navazuje na výstavu Sklo-sklu-sklem v loňském roce, neboť představuje 
výsledky druhého ročníku mezinárodního workshopu ve sklárně Lamberts v německém Waldsassenu, 
který je u nás znám především vyhlášenou katedrálou. Půdorys březnové týdenní akce zůstal obdobný
jako loni, zúčastnili se tři čeští a tři němečtí výtvarníci; letos však byli přizváni dva dokumentaristé –
fotograf Bořivoj Hořínek a filmař Alexander Schrott, navíc i tři studenti sklářské Akademie Stroganov v 
Moskvě. Podstatnou změnou oproti loňsku však byla skutečnost, že partnerem workshopu za českou 
stranu se stala Krajská umělecká asociace Karlovy Vary, která je také organizátorem současné výstavy 
v Becherově vile. Částečně se změnili i samotní účastníci, resp. účastnice: Katharina Dietlinger a 
Annette Hähnlein nově reprezentovali německou stranu, za Čechy byla nováčkem Lenka Malíská. 
Z původního obsazení zůstal Němec Detlev Bertram a dva Češi - Jan Tichý a Jan Samec. 



Obdobně jako loni měli výtvarníci k dispozici pro další zpracování finální produkt waldsassenské

sklárny, tradiční hutně foukané sklo. Skleněné vícebarevné i monochromní tabule s různorodou 

strukturou a charakterem mohli opětovně řezat, lepit, sestavovat, kombinovat, pískovat a brousit či jinak 

upravovat tzv. „za studena“. Zúčastnění autoři zkoušeli rozsah a možnosti klasické technologie, testovali 

různé aplikace svých představ, experimentovali, radili se s odborníky z hutě i mezi sebou. Každý se 
přitom snažil zachovat si osobité výrazové prostředky. Detlev Bertram realizoval své promyšlené 

koncepty, v nichž laboroval s odrazem i lomem barvy ve skle, zrcadlenou reflexí a prosvětlováním 

prostoru (Lichtmodell), některé asambláže pointoval i nalezenými fragmenty skla. Katharina Dietlinger

v soustředěné kontemplaci pojednávala plochy daného formátu enumerativní skladbou drobných 

komponentů s překvapivým výsledným účinkem (Wald - Les). Annette Hähnlein střídala subtilní kresbu

plnou křehké imaginace (Flow!) s robustnější abstraktní zkratkou v sochařsky pojatých kombinacích 
kovu a skla (Mogowuwu). Lenka Malíská pískováním prokreslovala sugestivní kontury svých 

příznačných a oblíbených figurálních motivů vystupujících z bohaté struktury barevného podkladu 
(Child) i abstraktněji nazírané civilizační syžety (Civilisation). Jan Samec využil postupné odpískování 

barevných vrstev k zobrazení archetypálních krajinných motivů s náznakem skal a kopců v expresivně 
zjednodušené kresbě (Kopec pod sněhem). Malíř Jan Tichý obdobným postupem vytvářel 

monochromní iluze stereometrických těles s měkce konturovanou perspektivou (Domeček) ale i plošné

kompozice s florálními motivy (Čertova zahrádka) či geometrickými prvky (Hledání souřadnic).

Expozici v Becherově vile doplňují tři práce ruských studentů, fotografie Bořivoje Hořínka a film 

Alexandra Schrottta, kteří však nezůstali jen u pouhého dokumentu. Fotografa inspirovalo prostředí 

sklárny k sérii snímků s hlavními fenomény - struktura a lomy skla, hra světel, reflexy barev, oheň a 

atmosféra nalezených detailů. To vše někdy až na hranici rozpoznatelnosti původního reálného motivu. 
Kreativně pojal svůj dokument i Alexander Schrott, který originálním způsobem sestříhal filmové 

sekvence z workshopu a oživil tak film, jímž návštěvníkům výstavy sugestivně prezentuje práci a 

postupy umělců i názory všech zúčastněných. Společně s kaleidoskopem dokumentárních Hořínkových 

snímků pomůže návštěvníkovi pochopit technologický proces sklářské tvorby a zároveň vnímat celkovou 

přátelskou a tvůrčí atmosféru workshopu.

Výstavní soubor obsahuje více jak pět desítek skleněných artefaktů, které společně s fotografiemi a 

filmem dokazují intenzivní zaujetí a pracovní nasazení participujících umělců. Za to jim patří poděkování, 

rovněž ovšem organizátorovi akce, Hans-Joachimu Gollerovi a vedení sklárny v čele s Reinerem 

Meindlem, neboť měli vstřícné pochopení pro neobvyklé nápady umělců.

Jan Samec, kurátor výstavy

Ukázky vystavených děl:

1. Lenka Malíská Civilisation I



2. Lenka Malíská Child I 70 x 60

3. Jan Tichý     Domeček 61 x 48

4. Jan Tichý     Čertova zahrádka 55 x 50

5. Jan Tichý     Hledání souřadnic IV 93 x 65

6. Jan Samec     Kopec pod sněhem 60 x 94



7. Katharina Dietlinger Wald 50x50cm

8. Annette Hähnlein Flow! 76 x 64 cm

9. Annette Hähnlein Mowogugu II ǿ 60cm

10. Detlev Bertram Licht-Modell 60x60 cm




