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K VÝSTAVĚ  

 

VLADIMÍR LEVORA (1920 - 1999) 
 

DO 15. 3. 2020 
V GALERII U BÍLÉHO JEDNOROŽCE 

 
 
 
 
 

PROGRAM PRO MŠ, 1. TŘÍDU ZŠ 
A DALŠÍ ZÁJMOVÉ SKUPINY 
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    O VÝSTAVĚ 

Vladimír Levora,  rodák z Křížovic u Klatov, prožil 
dobrodružný život. Musel utéct z domova před nacisty, jako 
vězeň v gulagu na vlastní kůži pocítil represivní stalinský 
režim, aktivně se účastnil bojů na východní frontě. Toto 
období popsal v knize vzpomínek Ze stalinských gulagů do 
Československého vojska. I zápisky z této knihy, kterou začal 
psát po válce, posloužily představitelům tehdejšího 
komunistického zřízení k jeho obvinění za kritiku stávajících 
poměrů u nás a kritiku „našeho velkého 
bratra“ SSSR.  Koncem padesátých let proto jeden rok strávil 
v nápravném zařízení ve Valdicích. V roce 1964 se stal prvním ředitelem Okresní galerie 
výtvarného umění v Klatovech se sídlem na zámku Klenová, a je znám jako její zakladatel.  Nejvíc 
je však znám v Plzeňském kraji jako malíř krajin a venkova z Pošumaví. Levorova malířská tvorba 
zahrnuje také vzpomínky na válku, portréty, květinová zátiší, výjevy z městských zákoutí, trhu a 
rušných ulic.  Galerie Klatovy / Klenová ve spolupráci s rodinnými příslušníky, sběrateli a 
autorovými přáteli v roce 2020 sto let od malířova narození přináší výstavu, představující část 
jeho výtvarného díla jako poctu člověku, který se zasloužil o její zrod.   
 

Kurátor výstavy: Michal Lazorčík 
 
 
 
 
 

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 archivační účely GKK, případně 

propagaci doprovodných akcí. 

Z cyklu Vzpomínky, 90. léta 
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PROGRAM PRO MŠ A 1. TŘÍDU ZŠ 

Na úvod programu se děti seznámí s osobností 

Vladimíra Levory a jeho tvorbou – seznámení 

proběhne nenucenou formou dialogu při 

prohlídce výstavních prostor. Při prohlídce 

výstavy si budeme s dětmi vyprávět také o 

různých místech, které na svých obrazech 

znázorňoval. 

V druhé části programu se zaměříme na 

prostorové vnímání a fantazii dětí. Děti si 

vytvoří papírové zátiší prostřednictvím koláže. 

Inspirací nám budou obrazy Zátiší, které 

Levora namaloval v 70. létech.  Na závěr si 

vytvořená dílka prohlédneme a zhodnotíme, jak 

se nám pracovalo. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Výlov, 1963 

Květinový trh v Klatovech, 70.- 80. léta 


