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             O VÝSTAVĚ

Výstava Luďka Filipského v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech se soustřeďuje
na  jeho  malířskou  tvorbu  přibližně  z  posledních  deseti  let,  jejíž  základy  jsou
položeny v kresebné tvorbě, v níž jeho tvůrčí cesta za světlem, prostorem a hmotou
dostala  novou  podobu.  Tato  etapa  manifestuje  ryzí  malířskost,  radost  z krásy
malířské  matérie  zpracované  rozmanitými  technickými  způsoby,  která  má  moc
emotivním způsobem ukazovat dosud nespatřenou strukturu světa, nahlížet jeho

smysl. Vždyť bylo rozpoznáno, že „není viditelné bez
neviditelného.  Není  neviditelné  bez  viditelného“
(Roger  Munier).   Filipský  tu  opět  ostražitě  vrství
jednotlivé  barevné  tóny  i  jednotlivé  plány
velkorysých  kompozic  jako  by  tím  pozvolným
postupem vyzýval světlo, prostor i hmotu, aby se mu
zjevily,  aby  mu  ukázaly  svou  běžně  neviditelnou
podobu a  naznačily  tak  svůj  význam a  smysl.  Při
bedlivém  bližším  pohledu  se  ukáže,  že  exaktní
konstrukce v obraze vlastně není pevnou hmotnou
stavbou.  Chvějivá,  prosvítavá  lazurní  malba  to

okamžitě  popírá.  Hmota  kompozice  je  jen  momentálním  skupenstvím  energie,
jinakým prostorem, tak jako je hmota jinou podobou prostoru.
 

O  PROGRAMECH

Programy jsou koncipovány na 60 minut, je možno je ale flexibilně upravit. Určeno

pro maximální počet 30 žáků/účastníků, pro lepší průběh doporučujeme třídu do 25

žáků.

Program připravila a lektoruje Vlasta Hrabětová.

Program je možné realizovat v dopoledních a odpoledních termínech od pondělí do

pátku.

Pro více informací a objednávky, prosím, kontaktujte Vlastu Hrabětovou na tel.: 731

068 807, emailu: hrabetova@gkk.cz či edukace@gkk.cz.

Cena: pro držitele permanentky vše zdarma, pro ostatní 25,-Kč.

Pro vyučující nabízíme možnost komentované prohlídky před animačním

programem zdarma.

Fotografie z animací budou využity pouze pro propagační účely GKK.

www.gkk.cz

Rotace, 2005



                  PROGRAM PRO 1. STUPEŇ ZŠ A ZUŠ
V první  části  programu si  s  žáky  projdeme  výstavu,
přičemž  se  zaměříme  na  fyzikální  a  geometrická
znázornění  různých  jevů,  které  se  objevují  ve  tvorbě
Luďka Filipského.  Pro  děti  jsou  připraveny  v  průběhu
procházky různé úkoly, které jim pomohou lépe pochopit
tvorbu autora. Každý obraz má v sobě určité emoce a
příběh, který budeme v praktické části rozvíjet. Ve druhé
části  programu  si  děti  vytvoří  ve  dvojicích  abstraktní
obraz,  inspirovaný  jejich  fantazií,  za  použití  lepících
pásek a akrylových barev. V závěru děti představí svá
díla spolužákům. 

PROGRAM PRO 2. STUPEŇ ZŠ A ZUŠ

S  žáky  druhého  stupně  se  při  procházce  galerií
seznámíme  formou  dialogu  s  vystavenými  díly  a
vysvětlíme  si  pojmy,  které  se  váží  k  tvorbě  Luďka
Filipského.  Zaměříme  se  na  emoční  stránku
vystavených  obrazů  a  to,  jaká  je  jejich  inspirace.  V
praktické  části  programu  si  žáci  vytvoří  obraz
inspirovaný jejich vnitřním světem. Žáci, rozděleni do
skupin,  vytvoří  abstraktní  velkoplošné obrazy pomocí
temperových  barev.  V  závěru  programu  zhodnotíme
tvorbu a žáci představí svá díla spolužákům.

                                                              PROGRAM PRO SŠ

S žáky středních škol se zaměříme na inspiraci v díle
Luďka  Filipského  a  seznámíme  se  při  procházce
galerií  nejen  s  tvorbou  Filipského,  ale  i  jeho
současníků. V praktické části, která bude mít divadelní
podobu, budou mít žáci za úkol vytvořit krátký dialog,
který se bude vázat k vystaveným dílům a k příběhům,
které  se  za  nimi  skrývají.  Dialog  budou  následně
prezentovat spolužákům.  Na závěr proběhne krátká
diskuze.
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TEORETICKÉ ZÁKLADY ANIMACE  
V animačních programech se u žáků zaměřujeme na rozvíjení chápání významu
umění v životě jednotlivce, společnosti a kultuře, a rozvíjení pozitivního vztahu k
umění.  Žáci  jsou vedeni  k  tomu,  aby si  dokázali  vážit  celosvětového kulturního
dědictví,  kulturních  a  uměleckých hodnot  různých světových kultur.  Žáci  se  učí
rozlišování  hlavních  uměleckých  druhů,  popisu  vlastních  estetických  zážitků  z
vnímání uměleckých děl. V průběhu animace věnujeme pozornost pojmu abstraktní
umění  a  jeho  základní  charakteristice.  Žáci  interpretují  podle  svých  schopností
různá  vizuálně  obrazná  vyjádření;  porovnávají  různé  interpretace  vizuálně
obrazného vyjádření a přistupují  k nim jako ke zdroji  inspirace. Nalézají  vhodné
prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření  vzniklá na základě vztahu zrakového
vnímání k vnímání dalšími smysly a svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně
prostředků a postupů současného výtvarného umění) s přibýváním vědomé tvůrčí
operativnosti.  Žáci  se nenásilnou interaktivní  formou a plněním úkolů  seznamují
s tématem výstavy.  Cílem  programů  je,  aby  si  žáci  odnesli  nejenom  vizuální
zážitek, ale také pochopení kontextu děl a výstavy.

Kognitivní cíle
Žáci se učí poznávat rozdíly mezi jednotlivými druhy a směry výtvarného umění.
Formovat a rozvíjet gramotnost (dovednosti) žáků v oblasti vyjadřování výtvarnými
prostředky prostřednictvím vybraných nástrojů a technik.  Žáci si osvojují základní
terminologii spojenou s výtvarným uměním.  V aktuálním animačním programu se
zaměřujeme na poznání pojmů: abstrakce, geometrické umění, prostor a světlo v
obrazech.  Žáci  se  učí   poznávat  jazyk  vizuálních  médií  -  jazykové prostředky
techniky a procesy. Zároveň se učí rozumět jim a tak zvyšovat uvědomělost reflexe
vizuální kultury. 

Socioafektivní cíle
Přes  zážitek  aktivního  vyjadřování  a  vnímání  uměleckých  děl  uvádět  žáky  do
poznávání hodnot umění a kultury - ve vztahu k tradicím, ale na úrovni aktuálního
vnímání  problematiky  vyjadřování  světa  uměním a  tím  působit  na  axiologickou
stránku osobnosti žáků. Formovat celistvou osobnost žáka. Přistupovat k osobnosti
žáka v její úplnosti - rozvíjet cítění, vnímání, intuici, fantazii,  analytické a kritické
myšlení  a  poznávání.  Hlavním cílem v této  oblasti  je  umožnit  žákům rozvíjet  a
kultivovat  vnímání,  představivost  a  fantazii,  podporovat  a  podněcovat  jejich
nápaditost a tvůrčí seberealizaci. Prostřednictvím umění vědomě rozvíjet tvořivost v
jejích  základních,  obecně  platných  principech.  Žáci  si  rozvíjejí  vnímavost  při
pozorování uměleckých děl a interpretaci. Prostřednictvím popisu uměleckých děl
si žáci rozvíjejí schopnost komunikační schopnosti a schopnosti vyjádřit svůj názor.
Žáci si zároveň rozvíjejí asertivitu. 
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Senzomotorické cíle
U mladších žáků rozvíjet jemnou motoriku a práci s různými nástroji.  U starších
žáků zvládnout na věku přiměřené úrovni různé i netradiční techniky výtvarného
umění.

Vazby na RVP v rámci aktuálního animačního programu: 
1.stupeň ZŠ -vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření;
na základě vlastní  zkušenosti  nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 
2.stupeň  ZŠ  -vybírá,  vytváří  a  pojmenovává  co  nejširší  škálu  prvků  vizuálně
obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů,  představ  a  poznatků;  variuje  různé  vlastnosti  prvků  a  jejich  vztahů  pro
získání osobitých výsledků
SŠ (GYM)-pojmenuje účinky vizuálně obrazných vyjádření na smyslové vnímání,
vědomě  s  nimi  pracuje  při  vlastní  tvorbě  za  účelem  rozšíření  citlivosti  svého
smyslového vnímání
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