
TISKOVÁ ZPRÁVA č. 4/2019 

 

  

 

(V Plzni 05. 04. 2019) 

 

Městská knihovna v Plzni zve na výstavy unikátních dětských prací 
 

Inspirace světovými malíři 

 

Knihovna města Plzně nabídne v tomto roce opět dvě zajímavé výstavy 

dětských prací. Obě pocházejí od žáků ZUŠ Jagellonská a vznikaly pod 

odborným vedením p. učitelek Marie Němejcové a Mgr. Alice Kopečkové. 

Do  konce dubna 2019 mohou návštěvníci hlavní budovy zhlédnout výstavu 

Barvy, tvary, nálady aneb Inspirace světovými malíři. Nápady k ní hledaly děti 

v sytých a zářivých barvách fauvistů. Poté ji vystřídá expozice neméně pestrá a 

barevná. Podnětem k ní bylo fantaskní dílo rakouského výtvarníka a architekta 

F. Hundertwassera.  Má název Hundertwasser a portréty malířů, potrvá do 

podzimu 2019. Díla jsou tradičně umístěna ve vstupní hale dětského oddělení 

v galerii Barevný koníček a podél schodiště od přízemí do 3. patra ústřední 

budovy KMP v ul. B. Smetany 13. 

 

 

Dvě zajímavé a především výtvarně vyspělé výstavy dětských prací nabízí v tomto 

roce Knihovna města Plzně. „Obě pocházejí od žáků ZUŠ Jagellonská a vznikaly pod 

odborným vedením p. učitelek Marie Němejcové a Mgr. Alice Kopečkové. Do konce 

dubna 2019 mohou návštěvníci hlavní budovy zhlédnout výstavu Barvy, tvary, 

nálady aneb Inspirace světovými malíři. Jedná se o 76 obrázků a keramických 

výrobků, jejichž autory je 60 dětí. Nápady k ní hledaly děti v sytých a zářivých 

barvách fauvistů a také v díle ruského malíře V. Kandinského,“ přibližuje akci vedoucí 

Ústřední knihovny pro děti a mládež Petra Pekárková. Pro fauvismus, umělecký směr 

z počátku 20. století, jsou charakteristické kontrastní, plošně a divoce nanášené 

barvy. Jejich sytostí a dynamikou barevných ploch se umělci snažili vyjádřit svoji 

svobodu a nezávislost. I Kandinskij, průkopník abstraktního malířství, ovlivněný 

fauvismem a impresionismem, barvy miloval. V pozdním období tvorby vytvářel 

zvláštní barevné bytosti (neznámé vodní živočichy) tzv. biomorfní abstrakce, které se 

na naší výstavě staly inspirací zvláště pro keramické výrobky. 



„25. dubna v 17. 00 proběhne vernisáž další expozice, neméně pestré a barevné. 

Podnětem k ní bylo fantaskní dílo rakouského výtvarníka, grafika a architekta F. 

Hundertwassera.  Děti se inspirovaly jeho ornamentálními dekorativními prvky, 

s častým symbolem spirály a přírodních nebo ekologických motivů. Barvy mají 

obrovskou sílu, přímo ovlivňují naše pocity a nálady, působí na nás po stránce 

fyzické i mentální. Dokonce existuje i metoda léčení barvami tvz. chromoterapie, 

nebo colorterapie. Pokud s nimi ale umíme zacházet, mohou se stát našimi dobrými 

pomocníky. Výstava má název Hundertwasser a portréty malířů, potrvá do 

podzimu 2019. Díla jsou tradičně umístěna ve vstupní hale dětského oddělení 

v galerii Barevný koníček a podél schodiště od přízemí do 3. patra ústřední budovy 

KMP v ul. B. Smetany 13. Věříme, že bude mít stejně velký ohlas jako první a těšíme 

se na vaši návštěvu,“ zve knihovnice.  

 

 

 

KONTAKT: 

Mgr. Petra Pekárková, vedoucí Ústřední knihovny pro děti a mládež, 

B. Smetany 13, 301 00 Plzeň, 

tel. 378 038 221, e-mail: pekarkova@plzen.eu 

 

 

mailto:pekarkova@plzen.eu

