
Pracovní list k výstavě pro vás připravily Mgr. Marcela Štýbrová a Mgr. Iveta Řežábková, edukátorky ZČG v Plzni.  

 

Výstava představuje projevy českého výtvarného umění šedesátých let, které se programově věnují vztahu obrazu 

a slova. Obraz a slovo jsou rozdílné pojmy, avšak vzájemně se přitahují. 

Obraz k nám promlouvá barvami a symboly. Slova jsou nositelé významů, ale jsou i vidět. 

 

 

OBRAZ JAKO ZNAK.  

1 a) Najdi dle výřezu konkrétní dílo. Jakého živočicha ti znakový obraz          

připomíná?………………………………….…………………………………………………... 

   1 b) Která písmena lze vyčíst z obrazu? ….……………………………………………... 

 

VIDITELNÉ PÍSMO MUSÍ BÝT NEČITELNÉ.  

2) Najdi dle reprodukce dílo ve výstavě, doplň název a jméno autora. ……………………………………………. 

…………………………………………………………….      Napiš svůj vlastní telegram, inspirovaný obrazem. 

 

 

  

3) Tyto deitaly se objevují v obrazech Jiřího Balcara. Najdi je ve 

výstavě a odhadni, jaký význam může mít použitý kruhový motiv. 

…………………………………….………………………………………………………………. 

…………………………………….………………………………………………………………. 

Dekret je úřední listina o určitém rozhodnutí.  

Autor se potýkal v dané době s nemožností získat byt na základě tehdy přidělovaného dekretu.   

Svou tíseň vepsal do těchto obrazů. Klikyháky rukopisu představují podpis úředníka a nesrozumitelný 

úřednický jazyk je převeden do výtvarné podoby jako rozbitý text. 

Adresa odesílatele: 

Adresa příjemce: 

Text a podpis: 

 

 

 



 

JAKO OŘECHY V PYTLI. 

4) Využij perforované (proděravěné) osnovy 

z díla Dalibora Chatrného a vepiš do ní písmena 

nebo slovo. 

5) Vymysli vlastní text/báseň na téma „čtverec“ 

a vepiš ho do obrazce. Porovnej svou práci 

s dílem Jiřího Valocha, Báseň o čtverci.  

 

 

 

 
 
 

 
 
 

ANO / NE. STŘETY VÝZNAMŮ. 

6 a) Dokresli obraz dle své představy, najdi 

originál ve výstavě. 

       Které ze slov z obrazu tě upoutalo jako první? 

       ……………………………………………………………………... 

6 b) Jaké souvislosti se sdělením ano-ne tě 

napadají? 

……………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………... 

VŠECHNO ŘÍCI JINAK. 

 7) Popiš své dojmy z výstavy formou „tekoucí básně“, inspirované stejnojmenným dílem Jiřího Koláře 

(viz výřez obrázku). 

 

 

 

Nápověda: 1 a) Václav Boštík, Pavouk, 1957   1 b) U, V, X, Y, I, K 
2) Jiří Kolář 
3) symbol razítka 

 


