
 

 

 

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

dovolte, abychom Vás pozvali na výstavu: , která byla v Becherově vile zahájena ve čtvrtek 11. února 2016 a „Domorodé umění Afriky ze sbírky manželů Zemanových“
potrvá do 15. května 2016. 
 

 
Výstava představí výběr originálních domorodých děl z oblasti subsaharské Afriky. Tyto artefakty shromáždili při svých cestách manželé Zemanovi, kteří se sběratelské činnosti věnují 

systematicky po celá léta a jejich prvotní zájem o jednotlivé rituální předměty přerostl postupně do cílené snahy o záchranu hodnotného kulturního odkazu mnohdy mizejících etnik. 
Na úvod programu opět provedeme děti výstavou, v níž se seznámí s kulturou a výtvarnými projevy domorodých obyvatel subsaharské Afriky prostřednictvím artefaktů z produkce 

více než čtyřiceti kmenových společenství. Jedná se o nejrůznější masky a sochy, a to jak zoomorfního, tak antropomorfního charakteru. Některé předměty sloužily jako rituální pomůcky při 
různorodých obřadech, jiné např. jako talismany ochraňující před nemocemi či neštěstím, další měly svému majiteli zajistit splnění jeho přání – ať již šlo o hojné a zdravé potomstvo, nebo o 
příznivé počasí a bohatou sklizeň. Všechny vystavené exponáty se u svých původních domorodých vlastníků těšily mimořádné úctě a vážnosti a podle toho s nimi také bylo nakládáno. 

Při následující výtvarné dílně si tentokrát žáci za pomoci netradičních materiálů a pomůcek vyrobí předměty inspirované výstavou (masky, chřestítka atd.), které jim pomohou 
pochopit tradice a kulturu kmenů žijícím mnohdy dosud v přirozených společenských uskupeních v souladu s přírodou. 

 

 
 
 

Vstupné na program je 30 Kč na osobu/dítě, pedagogický doprovod zdarma. 
Začátek programu lze po domluvě upravit dle Vašich možností. 
Galerijní animace jsou programem na cca 1,5 – 2 hodiny. Je také možné uskutečnit pouze komentovanou prohlídku bez aktivních úkolů či bez následující 
výtvarné dílny. 
Termín a čas programu je nutno co nejdříve rezervovat na e-mailu: cernohousova@galeriekvary.cz, nebo na telefonu 354 224 115 či 734 788 029. 
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