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Pozvánka na galerijní program pro základní a střední školy k výstavě Jaroslav Vančát / Metastruktury 
 
Na úvod programu provedeme žáky/studenty výstavou. Vysvětlíme 
autorovo zaujetí strukturou a představíme tvorbu, ve které Jaroslav 
Vančát prostřednictvím moderních technologií promlouvá k divákovi 
a vyzývá ho k zapojení do vzniku a proměny díla. Ve výstavě je k dispozici 
několik iPadů, na kterých mohou návštěvníci vyzkoušet proces přeměny 
výtvarného díla volbou naprogramovaných elementů. 
 

 
Náhoda a řád ve výtvarném díle 
 
Cílem výtvarné dílny (vhodné i pro první stupeň základních škol), která následuje po komentované 
prohlídce, je snaha podnítit tvořivost na základě určitých pravidel, které vytvoření abstraktního díla 
usnadňují. Jednou z variant, kterou při výtvarné práci žáků/studentů využíváme, je hravá forma, kdy děti 
postupně skládají z jednotlivých částí strukturu do předem daného rastru. O přiřazení komponentu do 
daného pole rozhodne náhoda pomocí hrací kostky - princip náhody určuje konečnou podobu díla.  
 

 

 
Jaroslav Vančát se jako výtvarník, teoretik a pedagog ovlivněný strukturalismem zabývá 

vztahy jednotlivých částí a vrstev v rámci celku - struktury. Tyto vztahy můžeme vysledovat nejen ve 
výtvarném umění, ale především v přírodě, jazyce, sociální sféře atd. 

 Sám autor používá pro vysvětlení obecného pojmu struktura příkladu lidské bytosti: 1) 
Člověk je ve své biologické podstatě strukturou poskládanou z jednotlivých buněk fungujících ve 
vzájemných vazbách. 2) Kompletní osobnost člověka je součástí struktur kulturních, politických, 
ekonomických. 3) Celé lidské společenství je pak složkou přírody, vesmíru…Všechny systémy fungují na 
základě určitých pravidel, ale na konečné podobě celku se podílí nahodilost – výpadek či záměna 
jediného článku může určit zcela jiný vývoj, jinou podobu výtvarného díla. 

 
 

                       
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. Poslední termíny, výstava končí 4. října. 
 
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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