
Anna/Dechem - české sklo v galerii Konírna 
 
Na počátku byla sbírka. Pozoruhodný soubor českého hutně tvarovaného, foukaného a 
lisovaného skla od padesátých do osmdesátých let minulého století. Malířka Anna 
Neborová jeho kouzlu a sběratelské vášni podlehla před více než deseti lety a její ateliér se 
postupně začal plnit vázami, mísami, svícny a dekorativními předměty originálních tvarů a 
podmanivých barev. Během malování ji tak obklopovala jejich poutavá zátiší a bylo jen 
otázkou času, kdy je začne přenášet na svá plátna. První obraz vázy, který namalovala v roce 
2012, následovaly během posledních let další, až vznikl úctyhodný cyklus s lapidárním, leč 
výstižným názvem Sbírka. „Znovu a znovu mě fascinuje hra světel, způsobená otáčením 
skleněných objektů v různých úhlech, magická průsvitnost, škála barev, která vzniká jejich 
překrýváním,“ říká umělkyně, „...prosvětleností obrazů a jemnou paletou barevných odstínů 
se snažím podtrhnout intimitu a křehkost zobrazovaných předmětů.“ Anna Neborová se na 
české scéně řadí mezi výrazné bytostné malíře, kteří toto médium bravurně ovládají a 
zůstávají mu věrní, aniž by však ustrnuli v jednom stylu a námětu. Každým svým novým 
cyklem obrazů Neborová překvapí originálním posunem jak v rámci své tvorby, tak i z 
hlediska malířství jako takového. 

            Michaela Tomišková a Jakub Janďourek se poprvé potkali na sklářské škole v Novém 
Boru. Společně v roce 2012 založili studio Dechem. A právě abstrahující zkratka a specifická 
barevná stupnice Anny Neborové se ve spojení s tématem českého skla pro ně staly 
inspirační výzvou, aby vytvořili kolekci ručně foukaných objektů Planety, v nichž opustili svět 
designu a oddali se fenoménu skleněné plastiky. Vznikla tak originální kolekce současného 
českého skla, která sama o sobě možná bude v budoucnu inspirovat zpětně jiné umělce a 
vyzývat k vytvoření nové sbírky. 

            Výstava Anna/Dechem bude probíhat v galerii Konírna od 23. dubna do 6. 
července. Výstavu zahájí vernisáž v pátek 22. dubna v 16:00 hodin přímo v galerii. O 
hudební doprovod se postará olomoucké saxofonové kvarteto Sax Q. 
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