
VÝSTAVA  
 
Eva del Risco Koupová / (nejen) HMYZZZZ  
                                     NÁŠ ŽIVOT HMYZU 

 
4.6. - 6.7.2016 
Vernisáž 4.6.2016 od 18.00 
 
                    
                Výstavní plán galerie Prokopka směřuje k mladé a střední generaci 
výtvarníků a má obsáhnout všechny výtvarné obory od malby, fotografie, sochy až po 
nová média. 
                Eva del Risco Koupová (1978) je absolventkou ateliéru malby SUPŠ v Ostravě, 
Pedagogické fakulty OU v Ostravě.. Na přelomu let 2014 / 2015 v rámci výstavy Žižkov family 
již v galerii představila svou tvorbu cyklem prošívaných obrazů v nichž kolážovitě propojovala 
médium fotografie s malbou. Tato vážněji laděná filosofická a kontemplativní tvorba je 
alternativou k odlehčenější poloze ilustrací. 
                Výstava (nejen) Hmyzzzz s podtitulem Náš život hmyzu je souborem drobných 
ilustrací původně vzniklých jako realizace knížek pro děti (Pod vodní hladinou, V korunách 
stromů, V trávě). Rozvíjí zde vášeň pro pozorování světa kolem, satirické bonmotování,  
laskavý odstup i zájem o člověka. Svět brouků, skrytých obyvatel našich domů, jí 
fascinuje psychedelickou výtvarností. Výstava nese podtitul „náš život hmyzu“ -   
ilustrace, jejichž námětem jsou brouci mohou komentovat lidské charaktery, tak jako 
například Karel Čapek ve svém díle Ze života hmyzu. Ale stavba jejich tělíček a 
makroskopické záběry jejich „tváří“ vypovídají o uspořádání vesmíru i jeho konstrukci, 
což do obrázků proniká v podobě obrovského množství detailů zasazených do velkého 
jednotného celku. Vystavené obrázky vznikly pro konkrétní knihy – to znamená, že 
byly „službou  textu“ a bylo třeba se vyrovnat s „řádem knihy“ a výtvarným zadáním. 
Ilustrování je pro autorku nekonečným bojem o osobitou zkratkou i vlastní autentickou 
stylizací s vyjádřením podstaty.   
                 Autorka má za sebou řadu realizací např. 2014 - Pod vodní hladinou, 
Ludmila Selingerová, nak. Grada , 2014 - V korunách stromů, Ludmila Selingerová, 
nak. Grada, 2014 - V trávě, Ludmila Selingerová, nak. Grada,2012 – Chytré pohádky z 
lesní mýtinky, Eva a Michal Skořepovi, nak.Grada ,2006 – O deštníku Karlovi, 
Magdalena Wagnerová, Dybbuk a mnoho dalších. 
                Pokud Vás vystavená díla zaujala, kontaktujte kurátorku výstavy. 
 
 
                                                                    kurátorky: Markéta Vlčková a Barbora Kamínková 
 
 
 
 Kontakt: Galerie Prokopka, Prokopova 9, Praha 3, www.galerieprokopka.cz  


