
ANIMAČNÍ PROGRAM PRO 
MŠ, 1. TŘÍDU ZŠ A ZUŠ K VÝSTAVĚ TEORIE 

CHLUPATÉHO MÍČE / ADÉLA MATASOVÁ A 
ABSOLVENTI 

 
 

O VÝSTAVĚ TEORIE CHLUPATÉHO MÍČE / ADÉLA MATASOVÁ A 
ABSOLVENTI 

Výstava Adély Matasové a absolventů, kteří prošli ateliéry konceptuální  
a intermediální tvorby na UMPRUM v Praze a na Západočeské univerzitě  
v Plzni – Fakultě umění a designu představuje koncept, který není pro umělecký svět nijak 
atypický. S výstavami studentů a jednoho profesora se můžeme setkat relativně často. 
Nicméně v tomto případě je nabízeno razantní přehodnocení tohoto formátu. Matasová 
a její bývalí studenti připravili zcela nový společný projekt, na němž je vidět, že  
i v současnosti stále přetrvává vazba student-profesor. Prezentovány nejsou ale jen zcela 
nové práce, najdeme zde také reinterpretaci a rozvinutí prací dříve vzniklých. V rámci 
výstavy tedy uvidíte jak malby, sochy, fotografie, ale i videa a instalace.   
 

Kurátorka výstavy : Adéla Matasová 

 
 
O PROGRAMU: 

V první části animačního programu si společně 
projdeme výstavu a zastavíme se u vybraných děl, 
která si okomentujeme a zároveň se pokusíme o vlastní 
interpretaci jejich významu.   
Na výstavě se setkáme s prezentací hned několika 
autorů, přičemž každý se ve své tvorbě zabývá jiným 
tématem a používá jiný nástroj vyjádření - fotografii, 
prostorovou tvorbu, performanci, mediální tvorbu, 
malbu...  
V druhé části animačního programu dostanou žáci prostor pro vlastní tvorbu, při 
které uplatní získané poznatky z výstavy, především způsob, jakým lze nahlížet na 
umělecké, či výtvarné dílo. Zároveň se zaměříme na rozvoj jemné motoriky a žáci 
si jednotlivě vyrobí svůj "chlupatý míč", který je pomyslným symbolem celé výstavy. 
Žáci si tak z animačního programu k výstavě "Teorie chlupatého míče" odnesou 
nejen ojedinělý zážitek, ale také svůj vlastní výtvor. 

 
 
 
 
 
Doporučená velikost skupiny: max. 30 dětí, pro lepší průběh programu doporučujeme třídu do 25 dětí.  
Programy připravila Vlasta Hrabětová a Lucie Bočková. Programy je možno realizovat v dopoledních 
a odpoledních termínech od pondělí do pátku. Pro více informací a objednávky, prosím kontaktujte Vlastu Hrabětovou 
na tel.: 731 068 807 nebo na emailu: hrabetovagkk@gmail.com či edukace@gkk.cz. 
Cena: pro držitele permanentky vše zdarma, pro ostatní 25,-. 


