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GLASS EXCELLENCE XII. 

Vernisáž výstavy Krystalický svět sklářské výtvarnice a designérky Lenky Husárkové 
30. 11. 2015 v 18h v Pražské galerii českého skla (PGCŠ) 

 
Práz ská  gálerie č eske ho sklá jiz  č tvrtý m rokem por á dá  právidelná  setká ní  Gláss Exellenče ve 
sklá r ske m ume ní  – čeloroč ní  prográm vý stáv spojený čh s vernisá z í  á debátou se sklá r ský mi 
tvu rči. V prostorá čh bý vále ho mlý ná ná so ju, který  býl zrekonstruová n ná moderní  loft, se mu z e 
ver ejnost seznámovát s dí lý mládý čh č i zkus ený čh sklá r ský čh ume lču .   
 
V ponde lí  30. 11. 2015 v 18h probe hne vernisá z  vý stávý Krystalický svět á prezentáče tvorbý 
sklá r ske  vý tvárniče á designe rký Lenký Husá rkove . 
 
Pro Lenku Husá rkovou je čhárákterističká  ábsenče sklá r ske  bárvý. Práčuje pouze s č irý m 
kr is ťá lem, který  dá l zus lečhťuje, nápr í klád kombináčí  se solí . Tá výtvá r í  krýstáličkou strukturu, 
která  se v sýmbio ze s okolní m sve tem neustá le me ní . Ve sve  prá či si vs í má  podobnosti sklá á soli. 
Su l doká z e me nit sve  skupenství , doká z e bý t kr ehká  i tvrdá  zá roven , podobne  jáko je tomu u sklá. 
Vý stává je souhrnem áutorč iný tvorbý, kterou výtvor ilá v pru be hu minulý čh dvou let. Její  prá če 
bilánčuje ná hráne  pomí jivosti á ve č nosti, č emuz  násve dč uje i volbá te mát jáko je nápr í klád smrt.   
 
Asi nejzná me js í m áutorč iný m dí lem je diplomová  prá če Rozpustné životy, kde se snáz í  do 
č eske ho prostr edí  propás ovát netrádič ní  pohr ební  rituá lý, konkre tne  rozpus te ní  popelá v mor i. 
Mor e, jákoz to zdroj z ivotá á soli pr edstávuje sýmboličke  uzávr ení  kruhu. Funerá lní  design bude 
ná vý stáve  zástoupen táke  dí lem Darth Vader. Objektý Daň za křehkost pr edstávují  jáke si solne  
kve tý, ktere  jsou tenke  jáko pápí r á neuve r itelne  kr ehke , bortí  se i pr i sebemens í  mánipuláči. 
Prá ve  kr ehkost dodá vá  prá či nový  ná boj, stejne  jáko sen, který  netrvá  ve č ne . Protikládem 
k tomuto jemne mu á čhoulostive mu dí lu se jeví  prá če Sůl nad zlato, která  ukázuje dáls í  vlástnost 
soli – tvrdost. Dá le ná vý stáve  budou k vide ní  nápr . solne  do zý nesoučí  ná zev podle slávne ho 
Hitčhčočková hororu Ptáci nebo ná pojový  set Zářez na pažbě, který  záse reáguje ná pomí jivost 
mezilidský čh vztáhu . 
 
Lenká Husá rková  je ábsolventkou Str ední  ume lečkopru mýslove  s kolý sklá r ske  v Kámeničke m 
S enove , átelie ru Design sve telný čh objektu , Fákultý ume ní  á designu ná Univerzite  J. E. Purkýne  
v U stí  nád Lábem, átelie r Pr í rodní  máteriá lý á dá le práz ske  UMPRUM, kde studoválá v átelie ru 
sklá pod vedení m Ronýho Pleslá. V roče 2013 á 2015 býlá výbrá ná do uz s í ho vý be ru 
meziná rodní  sklá r ske  soute z e Stánisláv Libenský  Awárd. V rá mči letos ní ho roč ní ku výhrá lá 
zvlá s tní  čenu zá design áukč ní  lá hve Pislner Urquell. Ná vý robe  lá hve áktuá lne  práčuje spolu 
s vý tvární kem Bor kem S í pkem. Ná konči roku se bude lá hev dráz it á čelý  vý te z ek z áukče bude 
ve nová n čentru Páráple, ktere  pomá há  lidem po poráne ní  mí čhý. Autorká v souč ásne  dobe  
pu sobí  jáko designe rká ve společ nosti Crýstál BOHEMIA, á. s.  
 
Doprovodne  ákče v rá mči vý stávý: 
15. 12. (u t) 18:00   Komentováná  prohlí dká s áutorkou vý stávý 
19. 12. (so)14:00 – 16:00  Vá noč ní  workshop pro rodiný s de tmi 
 
Vý stává bude k vide ní  káz dý  vs ední  den od 1. 12. 2015 do 30. 1. 2016.  
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