
 

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: „Stanislav Holý / Krajinou pana Pipa do Studia Kamarád“, která 
byla v Becherově vile zahájena v sobotu 11. dubna a potrvá do 28. června 2015.                                                                                          

Výstava představí tvorbu Stanislava Holého, autora nezapomenutelných postaviček Jů, Hele a jejich 
kamarádů ze Studia Kamarád České televize, které zpříjemňuje dětským divákům víkendová dopoledne 
kontinuálně téměř 35 let. 

Galerijní animace jsou pro Vás připraveny od úterý 21. 4. 2015.  
 

         
           

 
 Na úvod programu provedeme děti výstavou, jejíž první část zaplnila tentokráte i přízemní prostory 
objektu a je pojata spíše scénograficky - do pestrobarevného fantazijního světa Studia Kamarád se děti 
přenesou již v hale a koncertním sále Becherovy vily. Ve výstavních sálech v patře pak bude k vidění tvorba 
Stanislava Holého - litografie, kresby, plakáty a především ilustrace z knih Procházky pana Pipa a Námluvy 
pana Pipa. 
 Po komentované prohlídce výstavy, zpestřené drobnými výtvarnými úkoly a motivačními otázkami, 
následuje v ateliéru Becherovy vily výtvarná dílna. Děti budou tentokráte pomocí tradičních technik 
pracovat s neobvyklým formátem a materiálem. Na kulaté polystyrénové polotovary namalují barevné 
světy a krajiny dle vlastní fantazie – vodítkem jim budou ve výstavě shlédnuté pestrobarevné ilustrace 
vypracované s neobyčejnou kresebnou precizností.  
 

                         
                       

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.            

 
 

Bc. Hana Černohousová, GU - IGBV 
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