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Všichni do lednice rádi chodíme, 
takže nic nepřehlédneme☺
… na lednici jsou kromě obrázků 
i vzkazy a další důležité zajímavosti 
týkající se celé rodiny. 
Spousta z nás je má přímo pod 
nosem, tak toho pojďme využít. 

Výstava
na lednici

Pojďme to vzít do svých rukou.
Uspořádejte doma výstavu☺

Kde si doma vystavíte své výtvory? 



|TIP
Výstava na lednici

…prohlédněte si vaši lednici
…co na ní všechno máte ?

Každý den ji navštěvujeme. Rádi se k ní vracíme. Když se na ni zadíváte, všimnete si, co vše na ní je? 
Obrázky, magnetky, vzkazy, nákupní seznam, papíry s informacemi do školy…každý to máme jinak, 
že. Proto máme nápad. Udělejte z lednice výstavní prostor. Jak si s tím poradíte necháme na vás ☺

,,Někdy ani není přes to všechno vidět, jakou lednici vlastně máme?“



Co vás čeká:
|

Než se z gauče zvednete a pustíte do TIPU 07 - vaší výstavy na lednici, bude dobré vědět pár
zajímavostí, které jsou pro vznik výstavy důležité v galeriích. Kdo výstavu připravuje,
produkuje a jak se slavnostně zahajuje.

K tomu, aby se výstava konala, je zapotřebí: 
prostor, umělecká díla, umělci a kurátor a další 
důležití lidé.



Výstava
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Aktivity kurátorů lze dělit do čtyř oblastí:

↘ sbírkotvorná činnost 
↘ badatelská (vědecká) činnost
↘ pedagogická činnost
↘ výstavní činnost

Kurátor je profesionál, který vyhledává
umělecká díla, která spojuje nějaká konkrétní
idea a která jsou potom vystavena, aby
koncepce byla zřejmá návštěvníkovi výstavy.
Kurátor rovněž ovlivňuje podobu výstavy,
rozložení děl ve výstavních sálech a řídí se také
architektonickým plánem galerie.

Výstava se liší od expozice
(což jsou stále vystavené sbírky
v galerii či muzeu) svou délkou
a svým tématem.
Výstava je krátkodobá – max.
do doby trvání 2 let, téměř
na jakékoli zpracovatelné téma.
Jde mnohem více do hloubky
než expozice.
Výstava může být doprovázena
mnoha doprovodnými akcemi.

V určený čas, který je na pozvánce, začíná slavností
zahájení výstavy, to je vernisáž. Na tuto významnou akci
jsou běžně zváni významní hosté a média (novináři,
televize apod.). V rámci této události je zapotřebí udělat
tiskovou konferenci, kde výstavu kurátor představí
a poděkuje.



Nejdříve je potřeba se nad tématem budoucí výstavy zamyslet, je-li téma
zpracovatelné, je-li na zpracování tématu dostatek předmětů, prostor
a financí. Dle toho se rozhodneme, bude-li výstava realizována či nikoli.
Dojde k vytvoření synopse – o čem výstava bude, komu bude určena.

Poté se připraví libreto, kde se zpracuje dané téma zhruba v rozsahu jedné
strany. V této fázi musíme rozhodnout, zda budeme potřebovat nové
vitríny, panely, modely, předběžně rozhodujeme o doprovodných
programech, vytváříme finanční rozvahu.

V poslední fázi před samotnou instalací dojde k vytvoření scénáře, kde
musí být detailně popsána celá výstava, protože dle tohoto plánu se bude
výstava připravovat. Musí obsahovat přesné plány – půdorysy jednotlivých
místností, pohledy do vitrín, přesný nákres vitrín, plné znění textů
a popisků včetně jejich barvy, velikosti a druhu fontu (styl písma) a další
věci potřebné pro instalaci. Pokud si výstavu / expozici vytváří
galerie/muzeum samo, může být scénář volnější.
(Zdroj: wikipedie)
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Výstava odborně

Foto: výstava D. Hanvald; Oblastní galerie Liberec 2020 - 2021



⌂
Jaké můžete dělat výstavní experimenty…na lednici?

Jaké dnes 
nabízíme 
aktivity?

…

Váš experiment a prostor…

zde



|

Moje výstava? 

Výstava na lednici v 5 krocích …

Nejprve začneme tím, že si na gauči uděláte rodinnou 
poradu, kdo bude mít jakou funkci a jak se bude podílet na 

vzniku výstavy. Poraďte se, jak si rozdělíte profese: 

kdo bude kurátor, umělec, produkční, 
kdo jako grafik navrhne plakáty 

a pozvánky na vernisáž a kdo udělá PR 
(reklama a propagace) výstavě 

a všem to oznámí …?

Pokud jsou role rozdány, pokračujeme dále☺



Co potřebujete: 
Lednici 
Nápad – název výstavy
Fotografie
Výtvarné práce

⌂
Kurátor výstavy
Co bude kurátor dělat? 
Tak a teď je potřeba dát si čas na rozmyšlenou. Pokud jste se radili doma společně, třeba vás už nějaký nápad 
na výstavu napadl. Pokud ne, nespěchejte. Výběr názvu můžete upravit podle toho, s čím budete pracovat.

Výběr děl a název výstavy
Důležité je mít nápad. I příběh pomůže vybrat název a téma vaší
výstavy. Od něj se bude vše další odvíjet, proto se jej držte.
Můžete si vybrat rodinné fotografie, své kresby nebo tvořit něco
vlastního přímo na lednici. Vše, co se vztahuje k názvu výstavy,
si shromážděte, rozložte a prohlédněte, a vyberte, co se
vztahuje a hodí k názvu výstavy. Pokud budete dělat zápůjčku
archivních fotografií od babičky, měli byste si sepsat „zápůjční
smlouvu“☺

Tak se do toho můžete pustit.

Pokud dřímá ve vaší rodině 
nějaký malý / velký umělec, 
oslovte jej, zda-li by 
zapůjčil svá díla.

Můžete pracovat společně i samostatně….



Co potřebujete: 
Sešit na poznámky
Kalendář 
Fotoaparát

Instalace děl / fotografií/ eurofolie (možné popsat fixou)
Magnetky  
Washipásky
Papíry různých druhů, barev a velikostí
Tužky a papír na popisky jednotlivých děl

⌂
Produkce a realizace výstavy
Co a jak budeme dělat dál? 
Role jsou rozděleny. Kurátor požádá svůj tým o poradu, kde jim sdělí námět a scénář výstavy. Společně 
proberou, kdo bude mít co na starosti. Produkční je kurátorova pomocná ruka, která zařizuje a dohlíží na to, 
aby příprava výstavy a vše (krok za krokem) bylo včas na svém místě, jak  má být.

Produkční a instalace
Nejprve začnete tím, že si uděláte plán. Udělejte si představu, 
kolik času zabere příprava a realizace výstavy. Rozdělíte si práci, 
kdo, co bude mít na starosti. Produkční na to bude dohlížet po 
celou dobu až do konce. 

Až budou všechna díla připravena, 
můžete začít instalovat na lednici. 
Připravte si popisky.



⌂
Propagace výstavy
Jak to udělat? 
Propagovat výstavu je potřeba, aby o ní vědělo co nejvíc lidí. Grafik se s kurátorem domluví, jakou máte 
společnou  představu o plakátu, pozvánkách, popiskách atd. (katalog vydávat asi nebudete, banery před dům 
taky nebude potřeba☺
Tak hurá navrhujte, kreslete, tiskněte…rozesílejte.

Můžete vybrat i dokumentátora výstavy, který celý proces 
natočí nebo jej zdokumentuje fotoaparátem.
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Co potřebujete: 
Papíry 
Balící papír
Čtvrtky …co máte doma
Fixy, pastelky, vodovky, atd.
Domácí tiskárnu (pokud si plakát uděláte na PC)

Výroba plakátu, pozvánky 
Můžete si vybrat, jak jej zpracujete. Grafik by měl na plakátě 
i pozvánce zohlednit, o čem a v jakém stylu výstava bude. Zvolí 
vhodné písmo (font) a vybere si motiv (obrázek, foto, text), 
který graficky zakomponuje. Formát (velikost) plakátu je 
libovolný, důležité je, aby byl vidět. Vzhled a tvar pozvánky 
zvolte po dohodě s kurátorem. Obojí můžete zpracovat i na 
počítači a vytisknout podle potřeby.



Co potřebujete: 
Lednici 
Výběr vašich děl, 
fotografií, textů či obrázků
Výtvarné oko v akci, šikovné ruce…

⌂
Instalace výstavy

Instalace na lednici 
Výběr je hotov. Nyní všechny pošlete pryč od lednice, jídlo
chvilinku počká☺

Tak a můžete na lednici dávat výběr vašich fotografií, obrázků,
textů a jiných výtvorů. Srovnejte je podle vaší představy.
Přidejte popisky s názvem díla, autorem díla a roku, kdy
vznikl.

Pokud máte hotovo, odstupte, popřípadě upravte. Lednici
zakryjte před odhalením.

A příprava na vernisáž může začít.

Můžete …poprosit maminku a připravit 
občerstvení na slavnostní odhalení.
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na poznámkovém štítku

Vyrobte si vlastní originální magnetky

Můžete kreslit či psát text na eurofolie

Co vytvořit na výstavu na lednici…



S jakými materiály experimentovat
a pracovat na lednici

poznámkové štítky



⌂



Co potřebujete: 
Občerstvení 
Všechny, kdo se podíleli na výstavě
Fotograf - dokumentátor

⌂

Můžete pozvat přátelé, pokud to 
epidemiologická situace dovolí. 
Nebo vernisáž streamujte s přáteli.

Vernisáž výstavy
A je to tady. Konečně je to hotovo. 
Výstava může začít. Hoďte se do gala, hezky se oblékněte nebo si vezměte něco, čím podtrhnete výstavu.

Vernisáž
V určený čas, který je uveden na pozvánce, začíná významné 
zahájení výstavy, to je vernisáž. Na tuto významnou akci jsou 
běžně pozváni významní hosté a média (novináři, televize 
apod.). 
V rámci této události je zapotřebí udělat tiskovou konferenci, 
kde výstavu kurátor představí a poděkuje.  Pokud je mezi vámi 
doma tiskový mluvčí, zapojte jej. 

Co budete dělat po zahájení?

Přijde na řadu občerstvení a slavnostní přípitek. 
Tak ať se výstava líbí…



Váš backstage 07: 
pošlete nám foto, jak to dopadlo s výstavou?

#nagauci

Nebo jste se pustili do instalace v lednici?


