
V Liberci 19. listopadu 2013 

 

Tisková zpráva 
Výstava žáků z Aloisiny Výšiny 

vykročila naproti svým divákům 
 

Může být pasáž obchodního centra, kterou denně projdou desetitisíce lidí, vhodným prostorem pro 

výstavu obrázků? Děti ze ZŠ Aloisina Výšina odpověděly na tuto otázku „ano“. Od pondělí 18. 

listopadu zde náhodným kolemjdoucím představují své kresby, koláže, malby a prostorové objekty.  

Diváci nemusejí jít do výstavního sálu galerie, když chtějí něco vidět. Výstava může vykročit za nimi, 

ven, do veřejného prostoru. To si řekl vedoucí výtvarného ateliéru VOHRYZEK na ZŠ Aloisina Výšina 

Radek Hodboď, když jej spolu s ředitelem školy Jaroslavem Vytloukalem napadlo udělat výstavu 

výtvarných děl žáků přímo v pasáži obchodního centra. V nákupním centru Forum si mohou zákazníci 

i náhodní kolemjdoucí prohlédnout obrázky, koláže a prostorové objekty dětí od pondělí 18. 

listopadu. Výtvarné práce ateliéru zde budou k vidění až do 8. prosince. 

„Kdysi jsme si řekli, že díla našich žáků jsou natolik nápaditá, že by byla škoda je neukázat lidem. 

Proto děláme výstavy našich dětí každý rok. Vloni to bylo v Radničním sklípku, letos jsme zvolili 

veřejný prostor pasáže nákupního centra,“ vysvětlil ředitel Jaroslav Vytloukal. 

Pasáž oživuje dohromady 52 děl od současných i bývalých členů ateliéru. Autorům je od 11 do 15 let. 

Jak prozradil Radek Hodboď, na výstavu vybralo vedení školy taková díla, která se k sobě hodí, která 

se navzájem neruší. Většinu tvoří malby, kresby, koláže a prostorové objekty, ale jsou zde zastoupeny 

také další techniky. Vynechány jsou tentokrát fotografie. 

„Jdeme za divákem. Je to moderní forma vystavování. Zaujal mne tento prostor, ten průchoďák. Kdo 

chce, zastaví se buď u jednoho obrazu, nebo si prohlédne celou výstavu, anebo prostě půjde bez 

povšimnutí dál – pokud jej obrázky neosloví,“ poznamenal Radek Hodboď. „Ateliér vedu už téměř 

dvacet let. Děti se vyvíjejí, dnes je hodně přitahují moderní techniky,“ dodal. 

Mnozí z žáků, kteří prošli ateliérem školy, vystudovali některý z výtvarných oborů a dnes už třeba 

sami učí děti malování. Z některých se stali skláři, jiní propadli designu. Zájem školáků o práci 

v ateliéru VOHRYZEK stále roste. V současnosti sem chodí téměř 50 dětí. Proto musel být ateliér už 

rozdělen na dva. Děti sem zpravidla chodí 4 roky, jejich práce v ateliéru vrcholí poslední rok 

nástěnnou malbou. 

„Mám radost, že škola podporuje kreativitu dětí, a že výsledky práce ateliéru neuzavírá mezi zdi školy, 

ale naopak je pustila do veřejného prostoru,“ řekl při zahájení náměstek primátorky pro kulturu a 

školství Kamil Jan Svoboda, který převzal nad výstavou záštitu.   
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