
 

Interaktivní galerie Becherova vila 
pobočka Galerie umění Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje 
Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary, tel. pokladna 354 224 111, 606 928 844 
www.becherovavila.cz, otevřeno: úterý – neděle 10.00 - 17.00, vstupné: 40 Kč, 20 Kč 

 
 

Vážená paní ředitelko, pane řediteli, vážené paní učitelky, páni učitelé,  
dovolte, abychom Vás pozvali na výstavu Jiří Valenta/Malíř fotografem, která bude v Becherově vile 
zahájena ve čtvrtek 12. února a potrvá do 6. dubna 2015.                                                                                          

Výstava představí několik okruhů fotografické tvorby Jiřího Valenty, významného představitele 
českého informelu 60. let 20. století, který po odchodu z Československa v roce 1968 po letitých nesnázích v 
cizím prostředí zcela rezignoval na malířskou tvorbu a obrátil svou pozornost výhradně k fotografii. Jeho 
výtvarný cit a smysl pro kompozici však fotografiím z 80. let 20. století nadčasově vdechuje rozměr precizně 
propracovaného malířského díla.    

Galerijní animace, které jsme pro vás připravili od 16. 2. 2015 budou zaměřeny především na 
Valentovu tvorbu fotografickou, ve které však nalezneme propojení s jeho rozjímavě laděnou abstraktní 
strukturální malbou. 

         

                                                      
 

Úvodem výtvarně-naučného programu je komentovaná prohlídka výstavy přibližující informelní 
tvorbu samu o sobě a následně konkrétní výtvarné počiny Jiřího Valenty. Výtvarné úkoly a otázky, 
aktivizující myšlení, seznámí žáky/studenty s vystavenými originály, danými tématy a výtvarným 
zpracováním, a poskytnou jim tak impuls pro následující vlastní výtvarnou tvorbu. 
 Výtvarná tvorba rozšiřuje předchozí úkoly s cílem uplatnit vlastní i nově získané informace a 
zkušenosti. Cílem animací je vytvoření vlastního díla za použití výtvarné metody koláže, přičemž bude brán 
ohled na jeho celkovou kompozici – právě v odkazu na kompozici fotografií Jiřího Valenty. Vznikne tak 
výtvor využitelný např. jako blahopřání či pohlednice. 
              Závěrečná výtvarná tvorba galerijního programu vybízí k hledání různých cest a k objevování nových 
přístupů a skutečností. Galerijní animace mají za úkol oživovat (animovat) vystavená díla, a proměnit tak 
vzdělávací program v galerii i ve výtvarnou záležitost zaměřenou na rozvoj fantazie, myšlení, soustředění a 
rozvoj jemné motoriky. 
 

         
                       

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 1 – 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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