
 

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 na výstavu: 40 Kč, 20 Kč 
 

 
 

Světlo a stín 
Galerijní animace pro střední školy a druhý stupeň základních škol 
Interaktivní galerie Becherova vila, od 23. 10. 2015 do 15. 11. 2015 
 

 

 
 
Vážená paní ředitelko, pane řediteli, vážené paní učitelky, páni učitelé,  

dovolte, abychom Vás pozvali na výtvarný program k výstavě Josef Fantura/Inspirace. 
Autor, který se fotografické tvorbě věnuje více než 40 let prezentuje v Becherově vile soubor poetických 
černobílých aktů. Oblast jeho fotografického zájmu je však mnohem pestřejší -  zahrnuje tematiku 
cestopisnou, sportovní, ale i náměty jihomoravského folklóru.  
 

Program jako tradičně zahájíme komentovanou prohlídkou výstavy, ve které návštěvníci shledají, že 
vystavené ateliérové fotografie nejsou jen prvoplánovou demonstrací krásy lidského těla, ale vyvolávají 
svou tajemnou zastřenou atmosférou mnoho výtvarných a emocionálních otázek a představ. Dívčí těla 
zahalená do průsvitných tkanin a fólii evokují mnohdy překvapivě zobrazení zcela jiného žánru, například 
krajiny nebo ryze abstraktního motivu. Součástí komentované prohlídky bude též krátký exkurs do historie 
fotografie, zaměříme se na definici aktu a seznámíme studenty s dalšími fotografickými žánry i autory – 
např. Rudo Prekop – zátiší, Jindřich Štreit – sociální tématika, Josef Sudek – krajina, František Drtikol – 
umělecký akt, Jan Šibík – reportážní fotografie atd. 

 
 Následující výtvarná dílna v ateliérech bude vycházet nezávazně z tématu „světlo a stín“ – studenti 
budou vrstvením průsvitného pauzovacího papíru vytvářet jemné kompozice. K dovršení nálady 
připomínající vystavená díla mohou využít též techniky lavírování černou tuší.           
            
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. 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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