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GLASS EXCELLENCE XI. 
 

vernisá z  vý stávý 
„Výtvor ene  s te stí : strukturá á nicotá“ 

finske  sklá r ske  vý tvárnice Niiný-Anneli Káárnámo 
 

16. 6. 2015 v 18h v Práz ske  gálerii c eske ho sklá (PGCŠ ) 
 
 
Práz ská  gálerie c eske ho sklá jiz  c tvrtý m rokem por á dá  právidelná  setká ní  Glass Exellence ve sklářském 
umění – celoroc ní  prográm vý stáv spojený ch s vernisá z í  á debátou se sklá r ský mi tvu rci. V prostorá ch 
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 ch c i zkus ený ch sklá r ský ch ume lcu .   
 
V úterý 16. června 2015 v 18h proběhne vernisáž výstavy „Vytvořené štěstí: struktura a nicota“ 
sklářské výtvarnice Niiny-Anneli Kaarnamo. 

V roce 2005 absolvovala Niina-Anneli Káárnámo bákálářské studium ná Šeinäjoki univerzitě áplikováných 
věd ve Finsku. Poté studovala foukání uměleckého skla. V letech 2007-2009 působilá jáko vedoucí áteliéru 
sklá ná Aálto univerzitě umění á designu v Helsinkách. V roce 2014 se zúčástnilá mezinárodní soutěžní 
výstávý Štánisláv Libenský Awárd se svojí ábsolventskou prácí z Estonské ákádemie umění, kde získálá 
mágisterský titul. Šoučásně studoválá ná Výsoké škole výtvárných umění v Brátislávě, obor socha, objekt a 
instalace, kde o rok později v rámci stáže prácoválá jáko ásistentká. Aktuálně žije á prácuje jáko nezávislá 
umělkýně v Tallinu v Estonsku. Má zá sebou řádu skupinových i sámostátných výstáv v několiká zemích. 

Tvorbá Niiný-Anneli Káárnámo je experimentá lní  á silne  ovlivne ná  vlástní  prostorovou zkus eností . Velmi 
se zájí má  o strukturý á rozhrání  okolní ho prostr edí . Její  tvorbá výchá zí  z pouz itý ch máteriá lu  á 
momentá lne  náchá zí  inspiráci v geometrii, kterou mu z eme vide t kolem sebe v be z ne m z ivote . Autorká se 
se zájí má  o náhodilost, logiku á strukturu mýsli.  
Vý stává s ná zvem „Výtvor ene  s te stí  – strukturá á nicotá“ záhrnuje site-specific instáláci á se rii sklene ný ch 
objektu . Objektý výchá zí  ze silne ho konceptu i máteriá lu – sklá á býlý výtvor ený speciá lne  pro tuto 
práz skou vý stávu. Vý stává pr edstávuje jáke si uchopení  á utvrzení  strukturý, stráchu á s te stí  v rá mci jedine  
reálitý. 
 
 
 
Kontakt 
Petrá Linhártová , p.linhártová@práguegállerý.com +420 728 746 108  
Práz ská  gálerie c eske ho sklá, Bártos ková 26, Práhá 4 – Nusle 
www.PrázskáGálerie.cz/gláss-excellence; www.fácebook.com/PrágueGállerý 
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Press Releáse 

 
GLASS EXCELLENCE XI. 

 

Opening of the exhibition 
„Constructed háppiness: Štructure ánd Nothingness” 
of the Finnish gláss ártist Niiná-Anneli Káárnámo 

 
16th of June 2015 át 6PM in Prágue Gállerý of Czech Gláss 

 
 
Prágue Gállerý of Czech Gláss hás been orgánizing Glass Excellence in the Glass Art – á ýeár-round 
prográm of exhibitions áccompánied bý debáte with gláss ártists for four ýeárs. In the former mill on soýá, 
which hás been renováted into á modern loft, cán the public get ácquáinted with the works of ýoung ánd 
experienced gláss ártists. 
 
The opening of the exhibition of Niina-Anneli Kaarnamo „Constructed Happiness – Structure and 
Nothingness“ is held on Tuesday 16th of June 2015 at 6PM.  

Graduated with Bachelor of Culture and Art from Šeinäjoki Universitý of Applied Šciences (2005) áfter 
which she studied artisan glassblowing (2005-2009) and worked as a Glass Studio Supervisor in Aalto 
University School of Art and Design, Helsinki, Finland (2007-2010). She did her MA studies at Estonian 
Academy of Art in the Glass Art Department. She participated with her final thesis in the international 
competitive exhibition Štánisláv Libenský Awárd 2014 in Prágue, Czech Republic. Concurrently studying 
at VSVU Academy of Fine Arts and Design Bratislava, Slovakia in the Department of Sculpture, Object and 
Installation, she also did her internship in the same department as an assistant one year after. She is 
currently living and working in Tallinn, Estonia as an independent artist. She has exhibited internationally 
in group exhibitions and solo. 

Niina-Anneli´s work is experimental, influenced by personal spatial experience. She has a strong interest 
in surrounding structures and interfaces. Her work is derived from the used materials. At the moment her 
inspiration comes from geometry in random everyday life views. The author is interested in minds 
randomness, logic and texture. 
The exhibition “Constructed Happiness – Structure and Nothingness” consists of site-specific installation 
and a series of glass objects. These pieces are result of a strong material - glass, concept and form based 
working for this particular exhibition.  It is an affirmation of structure, fear and happiness within one 
reality.  
 
 
 
Contact 
Petrá Linhártová , p.linhártová@práguegállerý.com, +420 727 910 628  
Prázská gálerie ceskeho sklá, Bártosková 26, Práhá 4 – Nusle, Czech Republic 
www.PrágueGállerý.com/gláss-excellence; www.fácebook.com/PrágueGállerý 

 

mailto:p.linhartova@praguegallery.com
http://www.praguegallery.com/glass-excellence
http://www.facebook.com/PragueGallery

