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František Skála je významný současný autor
překračující hranice výtvarného umění v mnoha
tvůrčích oborech.

Je aktivním divadelníkem, zpěvákem 

Se směsí humoru a vážnosti, ironie a úcty,
monumentality a jemné citlivosti vytváří variace 

a hudebníkem, na poli výtvarného umění
sochařem, malířem, ilustrátorem dětských
knih a tvůrcem realizací v architektuře 
(např. interiéry Paláce Akropolis). 

na přírodní objekty.

Dopis přírodě
 

Napadá Tě, co bys vzkázal/a přírodě? 
Co máš na ni nejraději a za co jsi přírodě
např. vděčný/á?

1) Zamysli se a zkus napsat krátký
dopis.

2) Pokud Tě zaujaly výtvarné obálky
Františka Skály, můžeš si vytvořit vlastní.
Jednoduchou obálku poskládej např. ze
čtvercového formátu papíru. Nůžkami
můžeš upravit její tvar a poté ji slepit
lepidlem. Nakonec obálku domaluj
barvami podle vlastní fantazie.  

FRANTIŠEK SKÁLA
VŠESTRANNÝ VÝTVARNÍK

František Skála, Zaklínač, 1992

Výstava Františka Skály, Národní galerie Praha, 2017
Foto:  Jolana Lažová
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Milá přírodo, ...
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TVORBA PŘÍRODNÍHO
OBJEKTU

JAK NA TO?
 

1) Vydej se na procházku do přírody – do lesa
či do parku.

2) Nasbírej větvičky, klacíky a další přírodní
materiál (kousky kůry stromů, listy, plody 
a podobně). Vyber materiál, který Tě bude
inspirovat k tvorbě. 

3) Promysli si objekt, který budeš tvořit – bude to
lidská postava, zvíře, hudební nástroj nebo
něco jiného?

4) A pusť se do tvoření. Výsledný objekt můžeš
dozdobit např. barvami. 

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

Použity reprodukce děl z archivu Východočeské galerii v Pardubicích a vlastní fotografie autorky Art listu.

Co potřebuješ?
 

1) přírodní materiál –
větvičky, klacíky, listy, kůru
stromu a podobně. 

2) drát, špagát, provázek

3) tužku, tuš, fixy, barvy –
na případné detaily,
konečné úpravy 
a dozdobení objektu

Hurá do toho!!!Těším se na vaše výsledná díla!Můžete se s námi podělit a poslat je nae-mail: atelier@vcg.cz,nebo na Facebook či Instagram (@Východočeská galerie vPardubicích).
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František Skála, Datel, 
1987

Výstava Františka Skály, Národní galerie Praha, 2017
Foto: Jolana Lažová

Pozorně si prohlédni
tyto přírodní 
objekty
a inspiruj se. 


