Tisková zpráva: Výstava Ty děti si pořád hrají / Dětská tematika v díle bratří Čapků
o Vánocích
GASK – Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace, Kutná Hora

Dětský svět je naším světem, ale je krásnější, plnější, podivuhodnější…
Josef Čapek 1918

Již měsíc probíhá v GASK výstava Ty děti si pořád hrají / Dětská tematika v díle bratří Čapků.
Zájem o dílo bratří Čapků dokazuje skvělá návštěvnost této výstavy, a proto rozšíříme
otevírací dobu o vánočních svátcích. Mezi časté návštěvníky patří rodiny s dětmi a hojně
využívají interaktivní část výstavy, kde mohou děti tvořit a rozvíjet tak svou kreativní stránku.
Děti se zde setkávají s dobře známými postavičkami z oblíbených večerníčku jako Povídání
o pejskovi a kočičce nebo Dášenka čili život štěněte.
Výstava poukazuje na zásadní přínos bratří Čapků k rozvoji dětské literatury v období první
republiky a zároveň poukazuje na význam inspirace dětským světem v jejich díle. K vidění
jsou zde obrazy, kresby, skici, fotografie, dětské knížky v různých jazykových mutacích
a Josefovy návrhy potisků textilií. Výstava zahrnuje i dosud nevystavená díla z 20. až 30. let
20. století.
Právě velký zájem návštěvníků je důvodem rozšíření vánoční otevírací doby galerie oproti
původnímu plánu. O vánočních svátcích je možno výstavu navštívit každý den, kromě
Štědrého dne.
Od soboty 17. 12. bude expozice obohacena o nové dílo Josefa Čapka „Dvoreček“.
Mimořádně líbezný, s láskou malovaný bravurní obraz nese veškeré výtvarné finesy Čapkovy
vyzrálé tvorby a je vysoce reprezentativní ukázkou práce tohoto významného českého
avantgardního umělce. Brilantní plátno představuje autorův vřelý, až naivní pohled na život,

ze kterého dokázal plnými doušky čerpat všechny jeho radosti a potěšení. Obraz byl vydražen
v aukční síni Galerie Kodl soukromým sběratelem, který ho laskavě zapůjčil do výstavy
v Galerii Středočeského kraje. Pojistná cena díla je stanovena na 13 milionů korun.
Výstavu můžete navštívit až do 12. března 2017.

GASK – Galerie Středočeského kraje, p. o.
Barborská 51-53, 284 01 Kutná Hora
www.gask.cz

Otevírací doba: úterý – neděle, 10.00 – 18.00
Vánoční otevírací doba:
24. 12. (sobota)

ZAVŘENO

25. 12. (neděle)

10 – 18

26. 12. (pondělí)

10 – 18

27. 12. (úterý)

10 – 18

28. 12. (středa)

10 – 18

29. 12. (čtvrtek)

10 – 18

30. 12. (pátek)

10 – 18

31. 12. (sobota)

10 – 15

1. 1. 2017 (neděle)

12 – 18

2. 1. 2017 (pondělí)

ZAVŘENO

Kontakt pro novináře:
Bc. Petra Bartušková
Mob: +420 725 607 396
Email: bartuskova@gask.cz

