
 

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 
 

 
 

Vážená paní ředitelko, pane řediteli, vážené paní učitelky, páni učitelé,  
dovolte, abychom Vás pozvali na výstavu: „Hraniční syndrom/Borderline-Syndrom“, která byla 
v Becherově vile zahájena ve čtvrtek 26. listopadu 2015 a potrvá do 17. ledna 2016.                                                                                          

Výstava představí tvorbu českých a německých výtvarníků (Jaroslav Valečka, Martin Káňa, David 
Saudek, Hansjürgen a Joachim Lothar Gartner), kteří jsou osobní vazbou spjati s česko-německým 
pohraničím a potažmo i s otázkou přeshraničních vztahů těchto dvou zemí. Jedná se o díla dvoj 
i trojrozměrná - malbu, koláž i plastiku realizovanou různými technikami a v různých materiálech. 

Galerijní animace jsou pro Vás připraveny od pondělí 7. 12. 2015.  
 

                   
 Na úvod programu opět provedeme děti výstavou, v níž se tentokrát s uměleckým hlediskem 
naléhavě prolíná otázka nedávné lidské historie – a sice otázka soužití českého a německého živlu 
v pohraničních oblastech naší země a jeho násilného ukončení po druhé světové válce. Téma válečných 
a poválečných událostí ovlivňujících životy jednotlivců i společenství, odsunu a následně osiřelého pohraničí 
zpracovali výtvarníci osobitými způsoby - každý tak, jak jej sám vidí, cítí, prožívá. Při následné výtvarné dílně 
si žáci za použití barev, tuší a nejrůznějších plastických materiálů zkusí ztvárnit například pomocí koláže či 
asambláže, co v nich samotných vzbuzují témata jako právě odsun, nespravedlnosti války, opuštěná krajina 
i  lidská sídla, „vykořenění“, ale i smíření, odpuštění a tak podobně.                                                        
 

                                                   
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 

http://www.becherovavila.cz/
mailto:cernohousova@galeriekvary.cz

