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Vážená paní ředitelko, pane řediteli, vážené paní učitelky, páni učitelé,  

dovolte, abychom Vás pozvali na výstavu nazvanou Zdeněk Sýkora fotografem 1937 – 1945. 
Ve výstavních prostorách Becherovy vily je do 20. listopadu 2016 prezentována fotografická tvorba 

vynikajícího českého výtvarníka Zdeňka Sýkory, který se proslavil zejména svými liniovými obrazy a 
strukturami, zastoupenými ve sbírkách řady význačných světových galerií. Šedesát fotografií  z archivu 
Zdeňka a Lenky Sýkorových, poprvé výstavených v takto uceleném souboru, reprezentuje autorovy 
umělecké začátky spojené s rodným městem Louny.  

 

Od 17. října je pro Vás připravena galerijní animace, která má za úkol seznámit žáky ZŠ a 

studenty SŠ s osobností Zdeňka Sýkory a především s námětovými okruhy jeho téměř neznámé 
fotografické tvorby. Program zahajujeme komentovanou prohlídkou výstavy, při které se zaměříme na 
autorovo dětství, rodinu a dospívání, tedy vše, co výrazně ovlivnilo jeho pozdější tvorbu. K dispozici budou 
pracovní listy s jednoduchými úkoly soustředěnými na vybrané vystavené fotografie, které jsou zajímavé 
nejen výtvarným obsahem, ale i autenticitou. Za zmínku stojí rovněž poetická poloha Sýkorovy fotografické 
tvorby - svými fotografiemi doprovodil řadu básní a podílel se společně s Kamilem Linhartem na vzniku 
unikátní surrealistické fotoknihy nazvané Někam jít s charakteristickým vrstvením několika negativů přes 
sebe. Po prohlídce bude následovat výtvarná dílna v ateliéru Becherovy vily, inspirovaná naposledy 
zmíněným dílem dvou lounských autorů, kdy si žáci/studenti na připravené materiály nakreslí motivy dle 
svého výběru, ty doplní fotografiemi, obrázky, texturami, sestaví si tak vlastní obraz, který potom spojí 
soutiskem v jeden. Kombinování různých obrázků a materiálů pomůže nejen pochopit jednu část Sýkorovy 
rané tvorby, ale také otevře nové možnosti práce s různými materiály a moderními technologiemi. Před 
výtvarnou dílnou proběhne krátká prezentace zaměřená na vrstvení a překrývání jako tvořivý princip 
v širším kontextu. 
 
 
Vstupné na program 30 Kč na osobu, doprovod zdarma. 
Galerijní animace jsou programem na 1-2 hodiny. Začátek programu dle vašich možností. 
Termín a čas programu je nutno co nejdříve rezervovat na e-mailu: skopova@galeriekvary.cz,  
nebo na telefonu 354 224 115 / 734 788 029.            
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