Spolupráce mezi Galerií hl. města Prahy a Botanickou zahradou hl. města v Troji
Anotace:
Výstava výtvarných prací situovaná do foyer unikátního tropického skleníku Fata Morgana představuje spolupráci Botanické zahrady hl. města Prahy v Troji
s edukačním oddělením GHMP. Výtvarná realizace vzniká v ateliérovém zázemí edukačního centra během doprovodného programu GHMP (od února do
března tohoto roku), který je sestaven z cyklu výtvarných dílen pro dospělé a seniory. Edukační aktivity jsou zaměřeny na široké spektrum výtvarných
technik (akvarelová malba, grafická technika suché jehly a prostorová realizace) a soustředí se na instalaci výsledných artefaktů do vstupní haly skleníku
Fata Morgana k výstavě Motýli. Botanická zahrada poskytla pro tento projekt inspirativní materiály exotických motýlů, které přináší podněty k tvorbě
a také souvislost k tématu po odborné stránce. Záměrem výtvarných dílen je také seznámit účastníky s tvorbou zvolených autorů, jejichž díla jsou součástí
umělecké sbírky GHMP a které se soustředí na téma motýlů (např. Vladimír Boudník, Václav Boštík, Alén Diviš, Jiří John, Naděžda Plíšková, Lev Šimák nebo
Max Švabinský ). Interaktivní výtvarný program se orientuje na motivy rozličných druhů motýlů a na blízká témata, která představují: lehkost, mobilita,
křehkost nebo vzdušnost. Výtvarné ztvárnění se také koncentruje na samotný námět motýlích křídel nebo na vizuální stránku motivu z pohledu barevnosti,
pestrosti nebo struktury.
Termín instalace výstavy: 4. 4. 2022
Termín konání výstavy k příležitosti výstavy „Motýli“: 8. 4. – 22. 5. 2022
Odkaz na web. stránky BZ HMP, skleník Fata Morgana:
https://www.botanicka.cz/pro-navstevniky/nase-expozice/sklenik-fata-morgana
Fotodokumentace vstupního prostoru ke skleníku Fata Morgana BZ HMP v Troji:
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Výtvarné dílny pro dospělé a seniory GHMP

ÚNOR
Přípravná fáze:
 Během výtv. dílen proběhne seznámení s konceptem výstavy.
 Každý účastník dílo ze své tvorby ponechá v ateliéru po ukončení
výtv. dílny a poskytne jej GHMP pro výstavu „Motýli“.
 Během procesu výstavního projektu budou zváženy možnosti, kam
„poletí“ výsledná instalace výtv. prací nebo její část. Po ukončení
projektu bude možné si výsledné práce vyzvednout nebo výtv. díla
mohou být umístěna v eko-ateliéru Zámku Troja a v edukačním
centru CMP (např. prostorové objekty).
 Zájemci se mohou podílet na přípravě a na koncepci celkové
realizace.
 Především se budeme na výtv. dílnách zaměřovat na řešení
prostorové realizace (vytváření papírových objektů na téma
„motýli“).

Program výtv. dílen pro měsíc únor:
čt 10. 2. 2022, 10.00–13.00, Akvarelová malba I, EC v CMP
čt 10. 2. 2022, 15.00–18.00, Akvarelová malba II, EC v CMP
https://www.ghmp.cz/doprovodne-programy/vytvarna-dilna-pro-dospele-a-senioryakvarelova-malba-i-a-ii-ke-sbirkam-ghmp/
ne 13. 2. 2022, 10.00–13.00, Akvarelová malba III, EC v CMP
ne 13. 2. 2022, 15.00–18.00, Akvarelová malba IV, EC v CMP
https://www.ghmp.cz/doprovodne-programy/vytvarna-dilna-pro-dospele-a-senioryakvarelova-malba-iii-a-iv-ke-sbirkam-ghmp/
pá 18. 2. 2022, 10.00–13.00, Papírové plastiky a prostorová realizace I, EC v CMP
pá 18. 2. 2022, 15.00–18.00, Papírové plastiky a prostorová realizace II, EC v CMP
https://www.ghmp.cz/doprovodne-programy/vytvarna-dilna-pro-dospele-a-seniorypapirove-plastiky-a-prostorova-realizace-i-a-ii-ve-spolupraci-s-botanickou-zahradou/
ne 20. 2. 2022, 10.00–13.00, Objekty a barevné dekory I, EC v CMP
ne 20. 2. 2022, 15.00–18.00, Objekty a barevné dekory II, EC v CMP
https://www.ghmp.cz/doprovodne-programy/vytvarna-dilna-pro-dospele-a-senioryobjekty-a-barevne-dekory-i-a-ii-ve-spolupraci-s-botanickou-zahradou/
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Přípravná fáze:
1. Malba na sádrové objekty, viz na blogu nebo ve fotografické ukázce:
https://dilnyproseniorydokument.rajce.idnes.cz/10._2._a_13._2._2022_Vytv._di
lny_ve_spolupraci_s_Botanickou_zahradou_Malba_na_sadrove_objekty
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2. Objekty z barevných papírů, viz na blogu nebo ve fotografické ukázce:
https://dilnyproseniorydokument.rajce.idnes.cz/Pripravna_faze_na_tema_%2C
%2Cmotyl_objekty_z_barevnych_papiru/
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3. Tónování papíru lihovými mořidly, viz na blogu nebo ve fotografické ukázce:
https://dilnyproseniorydokument.rajce.idnes.cz/13._2._2022_Vytv._dilna_ve_sp
olupraci_s_Botanickou_zahradou_Malba_lihovymi_moridly/
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▼

▼

4. Aktuálně / finální verze pro prostorovou realizaci / objekty z tónovaných
papírů lihovými mořidly, viz na blogu nebo ve fotografické ukázce:
https://dilnyproseniorydokument.rajce.idnes.cz/Pripravna_faze_na_tema_%2C
%2Cmotyl_objekty_z_tonovanych_papiru_lihovymi_moridly/

PAPÍROVÉ OBJEKTY Z „LIHÁKŮ“:▼
- tónované papíry reflektují vizuální stránku motýlích křídel - pestrobarevné
vzory
- papírové objekty znázorňují vlastnosti motýla – lehkost, mobilita, křehkost,
vzdušnost nebo pohyb motýlích křídel

- závěrečná fáze pro hledání nejvhodnějšího papírového modelu pro
prostorovou realizaci byla podpořena na inspirativním setkání dne 14. 2. 2022
kreativní účastí dvou žen, jejichž alma mater nebo pracovní prostředí
představuje PedF UK:
 Karolína Soukupová
 Linda Trpálková

autorka: K. Soukupová

autorka: K. Soukupová
6

autorka: L. Trpálková

autorka: L. Trpálková

7

BŘEZEN
Program výtv. dílen:
čt 3. 3. 2022, 15.00–18.00, Objekty a barevné dekory III, EC v CMP
https://www.ghmp.cz/doprovodne-programy/vytvarna-dilna-pro-dospele-a-senioryobjekty-a-barevne-dekory-iii-ke-sbirkam-ghmp-ve-spolupraci-s-botanickou-zahradou/
pá 4. 3. 2022, 15.00–18.00, Objekty a barevné dekory IV, EC v CMP
https://www.ghmp.cz/doprovodne-programy/vytvarna-dilna-pro-dospele-a-senioryobjekty-a-barevne-dekory-iv-ke-sbirkam-ghmp-ve-spolupraci-s-botanickou-zahradou/
Anotace: Během výtvarné práce se soustředíme na tónování papírů lihovými mořidly.
Zvolený výtvarný postup bude reflektovat vizuální stránku motýlích křídel – pestré barvy
a vzory. Tyto pestrobarevné papíry budou následně použity na tvorbu papírových
objektů ve tvaru motýla pro navazující dílny.
Technika: tónování papírů lihovými mořidly (během dílny bude možné si pracovat i na
realizaci papírových objektů)

čt 17. 3. 2022, 15.00–18.00, Grafika I, EC v CMP
https://www.ghmp.cz/doprovodne-programy/vytvarna-dilna-pro-dospele-a-seniorygrafika-i-ke-sbirkam-ghmp-ve-spolupraci-s-botanickou-zahradou/
pá 18. 3. 2022, 15.00–18.00, Grafika II, EC v CMP
https://www.ghmp.cz/doprovodne-programy/vytvarna-dilna-pro-dospele-a-seniorygrafika-ii-ke-sbirkam-ghmp-ve-spolupraci-s-botanickou-zahradou/
ne 20. 3. 2022, 10.00–13.00, Grafika III, EC v CMP
ne 20. 3. 2022, 15.00–18.00, Grafika IV, EC v CMP
https://www.ghmp.cz/doprovodne-programy/vytvarna-dilna-pro-dospele-a-seniorygrafika-iii-a-iv-ke-sbirkam-ghmp-ve-spolupraci-s-botanickou-zahradou/
Anotace:
Během výtvarného programu se zaměříme na grafickou techniku suché jehly. Nejprve se
soustředíme na kresebné skici jako na záznamy výtvarných myšlenek. Finální námět poté
přeneseme pomocí jednoduchého rycího nástroje do hladkého povrchu desky (z plastu
nebo z kovu), ze které následně vznikne otisk. Tématem výtvarné práce se stane motýl.
Technika: grafická technika suché jehly

ne 6. 3. 2022, 10.00–13.00, Papírové plastiky a prostorová realizace III, EC v CMP
ne 6. 3. 2022, 15.00–18.00, Papírové plastiky a prostorová realizace IV, EC v CMP
https://www.ghmp.cz/doprovodne-programy/vytvarna-dilna-pro-dospele-a-seniorypapirove-plastiky-a-prostorova-realizace-iii-a-iv-ve-spolupraci-s-botanickou-zahradou/
Anotace: Prostřednictvím workshopů se zaměříme na práci s tónovanými papíry
lihovými mořidly a na tvorbu objektů ve tvaru motýlích křídel, ve kterých budeme
uplatňovat vlastnosti papíru a principy montáže.
Technika: práce s papírem (stříhání, montáž, koláž aj.) a tvorba papírových objektů
z tónovaných papírů lihovými mořidly nebo experimenty z barevných papírů

8

Fotodokumentace z proběhnutých výtv. dílen:
čt 10. 2. 2022, 10.00–13.00, Akvarelová malba I, EC v CMP
Fotodokumentace z proběhnutých dílen, viz na blogu nebo úzký výběr ve fotografické
ukázce:
https://dilnyproseniorydokument.rajce.idnes.cz/10._2._2022_Vytv._dilna_ve_spolupraci
_s_Botanickou_zahradou_Akvarelova_malba/
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Úzký výběr akvarelových maleb:

Autorka: A. Prosečová

Autorka: L. Seibertová
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Fotodokumentace z proběhnutých výtv. dílen:
čt 10. 2. 2022, 15.00–18.00, Akvarelová malba II, EC v CMP
Fotodokumentace z proběhnutých dílen, viz na blogu nebo úzký výběr ve fotografické
ukázce:
https://dilnyproseniorydokument.rajce.idnes.cz/10._2._2022_Vytv._dilna_ve_spolupraci
_s_Botanickou_zahradou_Akvarelova_malba/
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Úzký výběr akvarelových maleb:

Autorka: M. Černá

Autorka: A. Svatušková
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Fotodokumentace z proběhnutých výtv. dílen:
ne 13. 2. 2022, 10.00–13.00, Akvarelová malba III, EC v CMP
fotodokumentace z proběhnutých dílen:
https://dilnyproseniorydokument.rajce.idnes.cz/13._2._2022_Vytv._dilna_ve_spolupraci
_s_Botanickou_zahradou_Akvarelova_malba/
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Úzký výběr akvarelových maleb:

Autor: J. Krupka

Autorka: L. Voldánová
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Fotodokumentace z proběhnutých výtv. dílen:
ne 13. 2. 2022, 15.00–18.00, Akvarelová malba IV, EC v CMP
fotodokumentace z proběhnutých dílen:
https://dilnyproseniorydokument.rajce.idnes.cz/13._2._2022_Vytv._dilna_ve_spolupraci
_s_Botanickou_zahradou_Akvarelova_malba/
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Úzký výběr akvarelových maleb:

Autorka: L. Kubíčková

Autorka: H. Koucká
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Fotodokumentace z proběhnutých výtv. dílen:
pá 18. 2. 2022, 10.00–13.00, Papírové plastiky a prostorová realizace I, EC v CMP
pá 18. 2. 2022, 15.00–18.00, Papírové plastiky a prostorová realizace II, EC v CMP
Fotodokumentace z proběhnutých dílen, viz na blogu nebo úzký výběr ve fotografické
ukázce:
https://dilnyproseniorydokument.rajce.idnes.cz/18._2._2022_Vytv._dilny_ve_spolupraci
_s_Botanickou_zahradou_Papirove_objekty/
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Úzký výběr maleb:
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Fotodokumentace z proběhnutých výtv. dílen:
ne 20. 2. 2022, 10.00–13.00, Objekty a barevné dekory I, EC v CMP
ne 20. 2. 2022, 15.00–18.00, Objekty a barevné dekory II, EC v CMP
Fotodokumentace z proběhnutých dílen, viz na blogu nebo úzký výběr ve fotografické
ukázce:
https://dilnyproseniorydokument.rajce.idnes.cz/20._2._2022_Vytv._dilny_ve_spolupraci
_s_Botanickou_zahradou_Objekty_a_barevne_dekory/
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Úzký výběr výtv. prací za použití techniky koláže (využívání odstřižků tónovaných papírů
lihovými mořidly):
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Autorka: M. Vondrášková

Autorka: Z. Kvizová
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Fotodokumentace z proběhnutých výtv. dílen:
čt 3. 3. 2022, 15.00–18.00, Objekty a barevné dekory III, EC v CMP
pá 4. 3. 2022, 15.00–18.00, Objekty a barevné dekory IV, EC v CMP
Fotodokumentace z proběhnutých dílen, viz na blogu nebo úzký výběr ve fotografické
ukázce:
https://dilnyproseniorydokument.rajce.idnes.cz/3._3._a_4._3._2022_Vytv._dilny_ve_sp
olupraci_s_Botanickou_zahradou_Objekty_a_barevne_dekory/
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Fotodokumentace z proběhnutých výtv. dílen:
ne 6. 3. 2022, 10.00–13.00, Papírové plastiky a prostorová realizace III, EC v CMP
ne 6. 3. 2022, 15.00–18.00, Papírové plastiky a prostorová realizace IV, EC v CMP
Fotodokumentace z proběhnutých dílen, viz na blogu nebo úzký výběr ve fotografické
ukázce:
https://dilnyproseniorydokument.rajce.idnes.cz/6._3._2022_Vytv._dilny_ve_spolupraci_
s_Botanickou_zahradou_Papirove_objekty/
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Úzký výběr výtv. prací:

Fotodokumentace vzniklých 77 prostorových objektů motýlů:
https://dilnyproseniorydokument.rajce.idnes.cz/Objekty_motylu/
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Fotodokumentace z proběhnutých dílen, viz na blogu nebo úzký výběr ve
fotografické ukázce:
čt 17. 3. 2022, 15.00–18.00, Grafika I, EC v CMP
https://dilnyproseniorydokument.rajce.idnes.cz/17._3._2022_Vytv._dilny_ve_spolupraci
_s_Botanickou_zahradou_Grafika_I./
pá 18. 3. 2022, 15.00–18.00, Grafika II, EC v CMP
https://dilnyproseniorydokument.rajce.idnes.cz/18._3._2022_Vytv._dilny_ve_spolupraci
_s_Botanickou_zahradou_Grafika_II./

Poděkování patří za podporu grafických dílen v podobě daru měděných desek
a za poskytnutí inspirace prostřednictvím publikace Motýlí čas:
- Bohumil Král / klempíř a kovotepec z Tábora
Fotodokumentace knihy Motýlí čas / Max Švabinský / lyrický doprovod František
Hrubín / 1953:
https://dilnyproseniorydokument.rajce.idnes.cz/Motyli_cas_M._Svabinsky_lyricky_dopr
ovod_F._Hrubin_1953/

ne 20. 3. 2022, 10.00–13.00, Grafika III, EC v CMP
ne 20. 3. 2022, 15.00–18.00, Grafika IV, EC v CMP
https://dilnyproseniorydokument.rajce.idnes.cz/20._3._2022_Vytv._dilny_ve_spolupraci
_s_Botanickou_zahradou_Grafika_III._a_IV./
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Úzký výběr výtv. prací:

Autorka: K. Sláviková

Autorka: K. Sláviková
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Autorka: T. Marková

Autorka: M. Vyskočilová
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Sdílení tématu „motýl“ s interními edukátorkami GHMP (Markéta Slachová
Goldová, Veronika Stojanovová), které realizují středeční kroužek pro děti
v edukačním centru v Colloredo-Mansfeldském paláci GHMP:
Dokumentace ve fotografické ukázce:
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Seznam uměleckých děl na téma „motýl“ ze sbírky GHMP (výběr):
Jednotlivá díla lze nalézt zde:
https://www.ghmp.cz/sbirky/

1.
Sbírka: Grafika
Autor: Boudník Vladimír
Název: Motýl
Datace: 1967
Technika: kombinovaná technika (kombinovaná technika)
Inventární číslo: G-1471

2.
Sbírka: Kresba
Autor: Boštík Václav
Název: Motýl
Datace: 1954
Technika: akvarel (akvarel)
Inventární číslo: K-2069
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3.
Sbírka: Kresba
Autor: Diviš Alén
Název: Kytice (s motýly)
Datace: po 1940
Technika: pastel (pastel; uhel)
Inventární číslo: K-2782

4.
Sbírka: Grafika
Autor: John Jiří
Název: Motýl
Datace: 1968
Technika: suchá jehla (suchá jehla)
Inventární číslo: G-5233
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5.
Sbírka: Grafika
Autor: Plíšková Naděžda
Název: Motýl
Datace: 1973
Technika: suchá jehla (suchá jehla)
Inventární číslo: G-2202

6.
Sbírka: Grafika
Autor: Plíšková Naděžda
Název: Chycený motýl
Datace: 1973
Technika: suchá jehla (suchá jehla)
Inventární číslo: G-2203
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7.
Sbírka: Grafika
Autor: Plíšková Naděžda
Název: Umělý motýl
Datace: 1974
Technika: suchá jehla (suchá jehla)
Inventární číslo: G-2204

8.
Sbírka: Kresba
Autor: Šimák Lev
Název: Rej motýlů
Datace: 1939
Technika: tempera (tempera)
Inventární číslo: K-1487
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9.
Sbírka: Kresba
Autor: Švabinský Max
Název: Babočka
Datace: 1932
Technika: tužka (tužka)
Inventární číslo: K-0550

10.
Sbírka: Kresba
Autor: Švabinský Max
Název: Babočka admirál
Datace: 1932
Technika: tužka (tužka)
Inventární číslo: K-0571
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11.
Sbírka: Kresba
Autor: Švabinský Max
Název: Černopláštník
Datace: 1932
Technika: tužka (tužka)
Inventární číslo: K-0542

12.
Sbírka: Kresba
Autor: Švabinský Max
Název: Černopláštník na bodláku
Datace: 1931
Rozměr: v=13.5cm; s=21.0cm
Inventární číslo: K-0562
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13.
Sbírka: Kresba
Autor: Švabinský Max
Název: Duhovec
Datace: 1932
Technika: tužka (tužka)
Inventární číslo: K-0578

14.
Sbírka: Kresba
Autor: Švabinský Max
Název: Divně sedící Apollo
Datace: 1932
Technika: tužka (tužka)
Inventární číslo: K-0567
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15.
Sbírka: Kresba
Autor: Švabinský Max
Název: Motýli
Datace: 1932
Technika: tempera (tempera; tužka; tužka, barevná)
Inventární číslo: K-0569

16.
Sbírka: Kresba
Autor: Švabinský Max
Název: Otakárek fenyklový
Datace: 1932
Technika: tužka (tužka)
Inventární číslo: K-0541
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17.
Sbírka: Kresba
Autor: Švabinský Max
Název: Parnassius Apollo na bodláku
Datace: 1931
Technika: tužka (tužka)
Inventární číslo: K-0566

18.
Sbírka: Kresba
Autor: Švabinský Max
Název: Květiny a motýli
Datace: 1932
Technika: akvarel (akvarel; tužka)
Inventární číslo: K-0564
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Tvůrčí výzva:
Součástí výtvarného ztvárnění vstupního prostoru ke skleníku bude také
doprovodný text. Zde bych ráda popsala spolupráci, realizaci výtvarné práce
a také bych se zaměřila na téma „motýl“. Níže uvádím tvůrčí výzvu pro
zájemce, kteří by se chtěli podílet na textové stránce výstavní realizace.
► Název výstavy
- Pokud by Vás napadl hezký název pro výstavu výtv. prací, můžete mi jej
zasílat nebo se na toto téma zaměříme během výtv. dílny.
- Výstavou budeme navazovat na výstavní realizaci s názvem „Na křídlech
fantazie“ od vedoucí edukačního oddělení GHMP Lucie Haškovcové z roku
2008. V tomto období zde vystavila výtvarné práce dětí různých věkových
kategorií. Do společné akce byly zapojeny tyto školy: MŠ Parléřova, MŠ
Národní, MŠ Španělská, ZŠ Hanspaulka a členové výtvarného kroužku
Galerie hlavního města Prahy.

Na vrbě motýl
vždy, zavane-li vítr,
své místo mění.
(Macuo Bašó)

► Téma „motýl“
- Současný projekt tematicky navazuje na ústřední námět – motýl. Pokud
rádi píšete, můžete zkusit rozvinout text k tématu „motýl“ též ve vztahu
k zahradě, k rostlinám nebo k výtv. umění.
►Poezie
- Během výtv. dílny v neděli 20. 2. jsem zaregistrovala krásný nápad od
kreativní účastnice H. Koucké – propojit papírový objekt s formou textu (např.
poezie). Pokud by se nashromáždila např. poezie od básníků nebo též od Vás,
mohl by vzniknout jeden interaktivní papírový objekt, který by na svých
křídlech nesl slova poezie na téma motýl a blízké souvislosti. Byl by tak
k nahlédnutí a ke čtení pro návštěvníky.
Eva Pejchalová, externí edukátorka výtvarných dílen pro dospělé a seniory GHMP
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