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1.ROČNÍK ZŠ K VÝSTAVĚ ZDENA 

KOLEČKOVÁ/METAFYZIKA ZTRÁTY 

 

 
 
 
 
 
 

 
Zdena Kolečková, Made in Ghetto, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdena Kolečková, Just a Story, 2000 

 

 

 

 

 

 

 

O VÝSTAVĚ: 

 

Tvorba Zdeny Kolečkové (narozena 

1969 v Ústí nad Labem) se ocitá na 

pomezí či v symbióze několika žánrů a 

oborů. 

V částečně retrospektivní výstavě 

připravené pro Galerii U Bílého 

jednorožce v Klatovech a 

nazvané Metafyzika ztráty se autorka 

pohybuje na pomezí umělecké 

výpovědi, která v průběhu více než 

dvou dekád zaznamenává intimní 

rovinu jejího života, a terénního 

výzkumu geografické a sociokulturní 

oblasti, jíž se kdysi říkalo Sudety. 

Narativní linie načrtnutá 

prezentovanými díly, kterou 

spoluutvářejí objektivnější glosy a 

subjektivnější sebezpytující analýzy, 

reflektuje prožitky a zasuté vzpomínky 

dítěte vyrůstajícího v syrové atmosféře 

severočeského pohraničí, dojmy 

mladého člověka euforicky 

přijímajícího naděje spojené se 

změnou společenského paradigmatu 

po roce 1989 i zralé ženy ohlížející se 

po uplynulém období a sledující 

aktuální politický vývoj s obavami a 

znepokojením. 

V podmanivých monochromních 

plátnech, pseudodokumentárních 

fotografických cyklech či subtilních 

instalačních projektech se Zdena 



Kolečková usilovně pokouší o kritický 

soupis euforických nadějí a 

opakovaných pochybení, aby 

rehabilitovala očistný a konstruktivní 

potenciál všech našich minulých ztrát. 

 

Kurátor výstavy: Michal Koleček 

 

  

Zdena Kolečková, NK= Nejlepší kamarátka, 2011-2013 
 

 

 

O PROGRAMU: 

V animačním programu pro nejmenší 

se zaměříme jak na výtvarné a 

technické dovedností, tak na 

představivost a citovou stránku 

osobnosti dětí. S dětmi projdeme 

výstavu a popovídáme si o jednotlivých 

dílech. V praktické části se zastavíme u 

instalace NK= Nejlepší kamarádka a 

poslechneme si úryvek z pohádky. Po 

té si popovídáme o tom, kdo je to 

kamarád/ kamarádka a jak se ke 

 

 

 

 

 

 

kamarádům chováme. Děti pak namalují 

svého kamaráda technikou malby 

modelínou.              

  Zdena Kolečková, Starý přepis, 2001 

Maximální  velikost skupiny: 25 dětí, pro lepší průběh programu doporučujeme třídu do 20 dětí. Program 

připravily a lektorují  Lucie Bočková a Jana Lazorčíková. Program je možné realizovat v dopoledních a 

odpoledních termínech v pondělí až pátek do 24.3.2017. Pro více informací a objednávky, prosím kontaktujte 

Janu Lazorčíkovou na tel. 778538178, 376 312 049 email: lazorcikova@gkk.cz či edukace@gkk.cz Cena: pro 

držitele permanentky vše zdarma, pro ostatní 25,-. 

mailto:edukace@gkk.cz

