
ART LIST

  Ve Východočeské galerii je aktuálně skvělá výstava 
         o autorských knihách.

 

Její název vznikl podle jednoho vystaveného díla, kde autor
nejdříve namaloval hvězdnou oblohu a ve skupinách
„hvězd“ hledal a pojmenovával souhvězdí nová. 
Poté k nim přiřazoval – tedy dokresloval různé obrazce –
většinou zvířata. Koukni na to.

Na výstavě najdeme také mnoho dalších zajímavých autorů
a tvorbu malých nakladatelství. Protože je jich ale hodně, 
najdeš je pod tímto QR kódem na webu galerie,
spolu s dalšími informacemi o výstavě a videodokumentem!

Jakub Horský, Studio Upupæpop

Celý příběh vzniku 
tohoto díla najdeš zde:

Je to souborné umělecké dílo, vytvořené většinou jedním
autorem či autorkou nebo autorskou skupinou;

hodně se experimentuje s rozmanitostí knižní vazby;
nedrží se běžného formátu – kniha může mít podobu
prostorového díla;

důraz je kladen na typografii, font, výběr papíru, využití
netradičních materiálů. 

Co je AUTORSKÁ KNIHA?

ATLAS NOVÝCH
SOUHVĚZDÍ

VÝSTAVA O AUTORSKÝCH KNIHÁCH

DOKRESLI:
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Tuto výstavuhlídám já. Krákrá krá. 



ART LIST KREATIVNÍ ROZCVIČKA:

Vyprávění jednoho písmene
Pravidla: Vyberte si jedno písmeno a napište krátký

příběh. 
Všechna slova musí začínat na stejné písmeno. 

Vhodná písmena: H, K, L, M, T, S, P
Příklad: Hoří! Hoří horní heršpická hospoda Hrbatý hrozen.
Hostinský Hrubeš hýká hrůzou. Honí hasiče, hubuje, hořekuje,

huláká. Haste honem, hasiči!
MOJE OBLÍBENÁ

KNIHA: 

Jak na to?
1) Měkké papíry A4 přehni na půlku. Vzniknou
ti dvojlisty ve formátu A5. 

2) Na obálku si připrav tvrdý papír A4 
a také jej přehni. 

3) Maluj, kresli, tiskni, stříhej – jak budeš jen
chtít – fantazii se meze nekladou!

4) O čem knížka bude? Vymysli si vlastní téma
a název napiš na obálku. 

5) Zkus napsat příběh. Krátký či dlouhý.

6) Knížku dozdob. Listy šešij nebo slep,
aby držely pohromadě a je hotovo!!

Slovníček:
Souhvězdí: Je optické uskupení hvězd různých
jasností na obloze, které mají přesně stanovené
hranice. V dávných dobách tyto uskupení lidem
připomínaly různé bohy, zvířata apod., podle
kterých je pak pojmenovali.
Nakladatelství: Zde se vydávají knihy a jiné
publikace.
Typografie: Je disciplína zabývající se písmem,
především jeho správným výběrem a použitím.
Cílem typografie je zajistit čtenáři snazší čtení.
Font: Tento pojem se využívá v typografii, kde je
definován jako kompletní sada znaků abecedy
jedné velikosti a jednotného stylu.
Knižní vazba: Je postup, jímž se z jednotlivých
složek nebo listů vytváří pevný celek – knižní blok.
Je to také obal, který má knihu chránit před
poškozením, popř. ji zdobit. Základní dělení
knižních vazeb je na měkké a tuhé. 
Knihařství: Umělecké řemeslo.

Autorky: Jolana Lažová (námět a zpracování Art listu); Pavlína Špačková (postava Jonáše)

Použity fotografie z výstavy ve Východočeské galerii v Pardubicích. 2/3

Hurá do toho!!!

Těším se na vaše výsledná díla!!

Můžete se s námi podělit a poslat je na

e-mail: atelier@vcg.cz,

nebo na Facebook či Instagram

 (@Východočeská galerie v

Pardubicích).

VYROB SI 
VLASTNÍ

KNÍŽKU/SEŠIT/LIST:



ART LISTPOKUD TĚ ZAUJALO DOKRESLOVÁNÍ

NA PRVNÍM LISTU, ZDE MÁŠ

PROSTOR TVOŘIT DÁL:
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