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Představí se vám autorský textil a oděv z dílny Terezy Šnajdrové
Ve středu 5. listopadu od 17 hodin bude v Galerii 14 slavnostně zahájena výstava autorského textilu i oděvu výtvarnice
Terezy Šnajdrové. V hudebním programu vystoupí Musica per tre (Dana Wichterlová - hoboj, Petr Vaněk - klarinet a Milan
Wichterle - fagot). Výstava, kterou si můžete prohlédnout vždy v úterý, ve středu a čtvrtek od 14 do 18 hodin, potrvá až do
27. listopadu. Realizace uměleckých nápadů Terezy Šnajdrové vyžaduje notnou dávku trpělivosti a píle, její tvorba zcela
jistě nejvíce osloví ženy se smyslem pro krásu. V Galerii 14 se Tereza Šnajdrová představí svými hedvábnými šálkami
(ručně malované akvarelovou technikou), společenskými a svatebními oděvy či ručně zhotovenou krajkou.

Tereza Šnajdrová

Je absolventkou Střední průmyslové školy bižuterní v Jablonci nad Nisou a nástavbového studia ve Školském ústavu umělecké výroby
v Praze. Soukromě vystudovala kresbu u prof. Evy Kubínové v Liberci. Od dětství se pohybovala v divadelním prostředí, které ji hodně
ovlivnilo a určilo další směr jejího výtvarného a uměleckého vývoje. Po studiích pracovala např. na výrobě dekorací v dílnách Divadla F.
X. Šaldy v Liberci a v dílnách Národního divadla v Praze. Později působila také v Divadle Pod Palmovkou v Praze a jeden rok v
muzikálu Jesus Christ Superstar. Před rokem 1989 se pravidelně zúčastnila soutěže Zenit - Mladý módní tvůrce (jednou obsadila 2.
místo a několikrát se umístila ve finále). Od roku 1991, kdy ukončila pomaturitní studium ve Školském ústavu umělecké výroby, se
věnovala nejprve krátce ruční pletáži, později šité krajce a malbě na hedvábí. Od roku 1998 pravidelně vystavuje zejména textilní tvorbu
(malované šály a textilní kupony či ručně šitou krajku). Poslední dva roky se stále více zabývá oděvní tvorbou, v níž převažují
společenské modely, které jsou originální použitým materiálem (ručně malované a barvené hedvábí).

Prezentace a výstavy

Zenit: Mladý módní tvůrce - obsadila 2. místo
Film Čekání na Patrika - využití některých jejích modelů
Divadlo F. X. Šaldy v Liberci, inscenace Smrt Hippodamie - vytvořila šperk a textilní doplňky
Divadlo Pod Palmovkou, inscenace Fénix - tvůrkyní scénického šperku
1997 Praha, soutěžní módní přehlídka Burda - umístila se na 3. místě
1998 Čáslav, Galerie na pěší zóně
1999 Kersko, Ateliér Kuba, Praha, Stavební spořitelna Wüstenrot
2000 Čáslav, Galerie na pěší zóně
2000, Praha - festival módy Šaty
2001 Praha, Galerie Luka
2002 Brandýs n. L. - jednodenní výstava na zámku
2002 Praha-Letňany - Veletrh Tendence ArtExpo
2002, 2003 Praha, hotel Hilton - soutěžní módní show Svatební šaty roku
2002, Praha - festival módy Šaty
2003 Brandýs n. L. - jednodenní výstava na zámku
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Foto ze soutěžní přehlídky Svatební šaty roku 2003 v hotelu Hilton v Praze.

 

Snímek z vernisáže výstavy Daniela Vašaty konané osmého října v Galerii 14.

 

 



V Galerii Kollmanka v Újezdě nad Lesy byla devátého října slavnostně zahájena výstava obrazů a rytého skla Františka Kollmana společně s fotografiemi
Jaroslava Malého. Výstava se konala na počest předčasně zemřelého hudebníka Vladimíra Tesaříka ze skupiny Yo Yo Band a v omezeném rozsahu potrvá až
do konce roku. V doprovodném programu vystoupil Richard Tesařík, bratři Zichové - na snímku druhý zleva František Kollman vedle Oty a Karla Zichových, dále
se představili Tulák Charlie a Milan Dufek, část skupiny Rangers i básník Pavel Vrána.
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