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Na všechny dílny je nutné si své místo zarezervovat  
vargova@galeriekvary.cz, tel: 734 788 029 

 Svět Kamila Lhotáka I 
Termín: 3. 9. - 21. 9. 2018 (přesný čas po domluvě s přihlášenými školami) 

vstupné: 30 Kč 
Výtvarně naučný program, inspirovaný probíhající výstavou Kamila Lhotáka, který  byl 
fascinován kouzelným světem horkovzdušných balónů, vzducholodí, letectví, závodů 
kol, motocyklů, či automobilů, světem dostihů či jiných sportů, a životem odehrávajícím 
se na periferiích krajin a měst. Hravou formou pomocí obrázkových pracovních listů, 
změřených na skryté detaily Lhotákových obrazů, si žáci prohlédnou výstavu, a seznámí 
se tak s autorovou tvorbou. Následně si ve výtvarných ateliérech osvojí grafickou 
techniku tisku z želé, aby si vytvořili, nejen pomocí šablon, ojedinělé monotypy 
s tématy, se kterými tento významný český výtvarník Kamil Lhoták pracoval. 
Výtvarná dílna je určena pro žáky MŠ a 1. stupeň ZŠ. 
Délka programu - orientačně 2 hod. 

 

 Svět Kamila Lhotáka II 
Termín: 3. 9. - 21. 9. 2018 (přesný čas po domluvě s přihlášenými školami) 
vstupné: 30 Kč 
Výtvarně naučný program, inspirovaný probíhající výstavou Kamila Lhotáka, který  byl 
fascinován kouzelným světem horkovzdušných balónů, vzducholodí, letectví, závodů 
kol, motocyklů, či automobilů, světem dostihů či jiných sportů, a životem odehrávajícím 
se na periferiích krajin a měst. Hravou formou pomocí pracovních listů, změřených na 
skryté detaily Lhotákových obrazů, si žáci prohlédnou výstavu, a seznámí se tak s 
autorovou tvorbou. Následně si ve výtvarných ateliérech osvojí grafickou techniku tisku 
z želé, aby si vytvořili, nejen pomocí šablon, ojedinělé monotypy, které v závěru mohou 
obohatit i perokresbou, inspirovanou tématy Kamila Lhotáka. 
Výtvarný program je určen pro žáky ZŠ a SŠ. 
Délka programu - orientačně 2 hod. 
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