
ANIMAČNÍ PROGRAM PRO SŠ A ZUŠ 

K VÝSTAVĚ DALIBOR CHATRNÝ: PROSTOREM, 

GESTEM, ENERGIÍ 

 
 

O VÝSTAVĚ DALIBOR CHATRNÝ: PROSTOREM, 

GESTEM, ENERGIÍ: 
Výstava Prostorem, gestem, energií představuje celoživotní tvorbu již 

zesnulého brněnského umělce Dalibora Chatrného. Retrospektivní 

výstava není členěna chronologicky, ale pomocí „okruhů“. Okruhy 

jsou myšleny jednotlivé výtvarné „úkoly“, kterým se Chatrný 

systematicky věnoval. Na výstavě tak můžeme vidět výsledky 

zkoumání vzájemného vztahu barev, výtvarného umění, písma a 

poezie, ale také pokusy o malbu obouručně, nebo uplatnění 

fyzikálních jevů v umění. Výstavu tak zjednodušeně můžeme chápat 

jako malou výtvarnou laboratoř, kde můžeme v praxi ověřit výsledek 

teoretického zkoumání.  
 

Kurátor výstavy: Jiří Machalický 

 

SŠ A ZUŠ: 

Cílem programu je podpořit žáky v uvolněném a spontánním myšlení, 

experimentování a hledání neotřelých způsobů uměleckého vyjádření skrze aktivity, 

inspirované tvorbou a osobností Dalibora Chatrného. Pokusíme se samostatně 

interpretovat umělecká díla a především rozvíjet kreativitu a imaginaci. 

 

Na úvod si projdeme výstavu a formou dialogu si popovídáme nejen o tom, co koho 

zaujalo, ale také si povíme o výtvarných technikách, kterými se Dalibor Chatrný ve 

své tvorbě zabýval.  

V druhé části animačního programu se zaměříme nejen na rozvoj fantazie, ale také 

na technické dovednosti a kolektivní spolupráci. Vyzkoušíme si netradiční metody  

a technické postupy inspirované panem Chatrným.  

Žáci budou pracovat ve skupinách (až 6 skupin), přičemž každá skupina dostane 

přidělenou jednu výtvarnou techniku. Z vybraných technik, které jsou k vidění na naší 

výstavě, si vyzkouší perforaci a destrukci papíru, interpretaci fotografie, malbu 

pomocí magnetu, kresbu oběma rukama, techniku prosakování i kresbu  

s překážkami. Žáci budou mít k dispozici materiál pro danou výtvarnou techniku, 

pomocí které ztvární své kolektivní výtvarné dílo.  

Na závěr animačního programu žáci svá díla vzájemně představí spolužákům 

a krátce interpretují postup a záměr jejich tvorby, v kontrastu s nasbíranými podněty 

a dojmy z výstavy. 
 

 

Doporučená velikost skupiny: max. 25 dětí, pro lepší průběh programu doporučujeme třídu do 20 dětí. 

Programy připravila a lektoruje Lucie Bočková. Programy je možno realizovat v dopoledních a odpoledních 

termínech od pondělí do pátku o počtu do 25 žáků, pro více informací a objednávky, prosím kontaktujte Lucii 

Bočkovou na tel. 777110555, email: luxije@gmail.com 

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


