JUSTART – Čtvrtá dimenze pro váš prostor!

Vernisáž 25 .9. 2013

Ve středu 25. 9. 2013 bude ve fusion hotelu v centru Prahy od 18 hodin zahájena výstava
obrazů JUSTART – limitovaných edicí tisků. Galerie JUSTART navázala spolupráci s art design
fusion hotelem a připravila instalaci v jednotlivých částech hotelu: v bistru Soup in the City, v
restauraci Epopey a 360° Lounge Baru.
Projekt JUSTART představuje nové pojetí mladého českého umění. Nabízí umělecké tisky v
limitovaných edicích za dostupnou cenu. JUSTART se rozhodl využít potenciál mladých i
etablovaných tvůrců, spolupracuje např. s Janou Babincovou, Anežkou Hoškovou,
Antonínem Koppem, Jaroslavem Matulou nebo s Ludmilou Smejkalovou. Díla jsou ručně
vyráběna a lze si je pořídit jako grafické tisky, fotografie, plakáty či jako uměleckou reprodukci.
Pro umělce bylo vytvoření instalace speciálně pro 360°Lounge Bar výzvou. Impozantní prostor
je díky své prosklené kupoli a kruhovitému, centrálně umístěnému točícímu baru vhodný pro
tiskové konference, prezentace, modní přehlídky a párty všeho druhu. Z tohoto důvodu
JUSTART připravil kolekci velkoformátových tisků tančících figur, které barevně i svými liniemi
ladí s interiérem a zároveň vnášejí do prostoru atmosféru zábavy, setkání přátel a komunikace.
Nápad spojit vernisáž s ojedinělým tanečním vystoupením se proto nabízel! Během večera
vystoupí profesionální Dance Art Performers Lucie Drábková a Filipi Escudine. Sólo Sensual a
duet Synergie roztočí bar! Po celou dobu večera bude hrát DJ Black Girl – Anežka Hošková.
Výstava, která potrvá do konce roku, je prodejní a 20% z ceny putuje České asociaci paraplegiků
– CZEPA. Tato organizace v rámci večera představí svůj projekt HVĚZDNÝ BAZAR. CZEPA
oslovuje známé osobnosti, aby věnovaly cokoliv, co vyřadí ze svého šatníku a domácnosti. Tyto
sběratelsky zajímavé předměty a oděvy pak prodává široké veřejnosti v kamenném obchodě v
Jungmannově ulici v Praze a v e-shopu www.hvezdnybazar.cz . Krámek slouží současně jako
tréninkové pracoviště pro vozíčkáře.
Celá akce vznikla za podpory společnosti Wiesner-Hager Project s.r.o., které se nápad
originálních limitovaných edicí tisků zalíbil natolik, že se rozhodla podpořit mladé české umělce.
Wiesner-Hager Projekt působí na poli kancelářské a interiérové architektury, je výrobcem
kvalitního designového nábytku.
Večer plný zábavy, tance, hudby.
Propojení umění, designu a architektury.
Párty, která podpoří dobrou věc!

JUSTART - “Nejde o život, jde o umění. Právě o umění!”

hotel fusion - 360° Lounge Bar

obrazy JUSTART – Tanečnice

Vystavující umělci a organizátoři večera______________________________________________________________
Hana Kocmanová je zakladatelkou a majitelkou projektu JUSTART. Zkušená obchodnice,
milovnice krásných interiérů a uměleckých dekorací se v roce 2011 rozhodla založit vlastní
podnikání. Podmínkou pro tento riskantní krok bylo, aby mohla spolupracovat se zajímavými
lidmi a na produktu, který ji „baví“. Šťastnou náhodou se spojila s mladými umělci a rozhodla se
využít jejich kreativní potenciál pro výrobu a prodej limitovaných edicí autorských tisků. Začátek
nebyl snadný také proto, že se jí ve stejné době narodilo první dítě, dcera Anna. Přestože ji
někteří přátelé od nejistého a náročného projektu odrazovali, prosadila si svou, investovala
nemalé prostředky a zorganizovala také dnešní pestrý večer.
Alena Jančíková je ředitelkou českého Svazu paraplegiků CZEPA. V letošním roce získala za
svou práci Cenu Olgy Havlové. V 18 letech po pádu ze stromu utrpěla úraz páteře a míchy,
následkem zranění ochrnula. Handicap jí však nevzal životní energii a chuť pomáhat druhým. Na
vozíku dokončila střední školu, získala práci na Městském úřadě v Bruntále, poté v pražském
Centru Paraple. Další výzvou byla možnost přijmout místo ředitelky České asociace paraplegiků,
kterou vede s nebývalým entuziasmem a rozjíždí jeden projekt za druhým. Jedním z nich je
také Hvězdný Bazar, prezentovaný na dnešní vernisáži.
Antonín Kopp je jedním ze zakládajících členů umělecké skupiny Pode Bal zabývající se
uměleckým aktivismem a politickou tvorbou. Kopp vystudoval VŠUP v Praze a věnuje se také
své vlastní malířské a grafické tvorbě. S humorem jemu vlastním přistupuje i k dílům světové
umělecké klasiky, do kterých vstupuje čárovými kódy, komiksovýma očima nebo je rovnou celé
transformuje.
Info o všech vystavujícíh také na www.justart.cz/cs/info/autori nebo na www.atlist.cz
Lucie Drábková je profesionální tanečnice, členka Jad Dance Company, kde spolupracuje s
Yemim A.D a tanečnicí Kanyeho Westa, vystupuje na jeho koncertech po celém světě,
účinkovala na předávání cen MTV. Od roku 2009 spolupracuje s tanečníkem a choreografem
Joe Alegadem, kterému asistuje při jeho workshopech a choreografiích. V roce 2009 spolu
založili Jalegado Dance Company. Vystupuje v muzikálu Quasimodo a divadelním projektu
Lidoskop. Roku 2011 dokončila své studium na fakultě humanitních studií na Karlově univerzitě.
Pro své vystoupení si pozvala hosta, brazilského tanečníka Filipi Escudine, přední osobnost
současné hip-hopové scény.
Vernisáž vznikla za podpory partnera akce Wiesner-Hager Project s.r.o. působícího na poli
kancelářské a interiérové architektury, výrobce kvalitního designového nábytku.
www.wiesner-hager.com

