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Petr Pastrňák, Z cyklu Lesy,2004 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O VÝSTAVĚ: 
 

Petr Pastrňák pochází z Ostravy, rád 

se vrací do Beskyd, ale dlouhodobě 

žije v Praze a v posledních deseti 

letech také v jižní Indii. 

 Pastrňák je umělec výjimečného 

nadání. Pracuje na principu řízené 

náhody a jejího doslova 

ekvilibristického malířského 

usměrnění. Jeho obrazy se svobodně 

pohybují v různých dimenzích prostoru 

mezi abstrakcí a fotorealismem. Petr 

Pastrňák patří k nejduchovnějším 

osobnostem současného českého 

umění. Usiluje, jak říká, o rozpuštění 

ega, tedy osobnostní složky většině 

umělců jedné 

z nejvlastnějších.Nemaluje to, co má 

přímo před očima, ale to, co má 

v sobě, jeho obrazy proto nejsou 

zanesené osobním balastem, 

reprezentují úsilí o čistou krásu a 

jakoby směřovaly k vyprázdnění. Vedle 

čistých abstrakcí založených na 

hudebním a automatickém principu 

malby se na jeho často „širokých 

plátnech“ potkáváme i s konkrétními 

místy či lidmi, stále jsme však 

konfrontováni s myšlenkou pomíjivosti, 

dokonce přeludovosti tohoto světa.  

 

 

 

Kurátorka výstavy: Lucie Šiklová 
 



 

                                               

                      

 
 
O PROGRAMU:
 

O PROGRAMU: 

V animačním programu pro nejmenší 

se zaměříme jak na technických 

dovedností, tak na jejich fantazii a 

představivost. Aktuální výstava je na to 

velmi vhodná, protože v abstraktních 

obrazech může každý vidět něco 

jiného. S dětmi projdeme výstavu a 

popovídáme si o jednotlivých dílech.  

V praktické části si zavzpomínáme na 

léto, na to co jsme zažili, viděli, slyšeli a 

cítili. Děti si  v skupinách vytvoří velkou 

sklenici vzpomínek na léto technikou 

otiskování, kterou tvoří i samotný autor. 
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jPetr Pastrňák, Bez názvu, 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximální  velikost skupiny: 25 dětí, pro lepší průběh programu doporučujeme třídu do 20 dětí. Program 
připravily a lektorují  Lucie Bočková, Jana Lazorčíková a Vlasta Hrabětová .Program je možné realizovat v 
dopoledních a odpoledních termínech v pondělí až pátek do 15.1.2017. 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,-. 


