
VÝTVARNÉ KURZY 
týdenní družební akce  

výtvarné výchovy 

 

Gymnázium Havlíčkův Brod 



Informace o výtvarném kurzu 

• Naše škola ve spolupráci s Gymnáziem Vrchlabí nabízí studentům 

od školního roku 2010/ 2011  odborně zaměřený výtvarný kurz.  

• Akce je určena všem zájemcům od kvarty do septimy, především 

samozřejmě těm talentovaným v oblasti výtvarného umění.  

• Výtvarný kurz má formu týdenního mimoškolního pobytu, tradičně 

na statku Malířovna pod Lipnicí n/S, kde se mohou vybraní 

gymnazisté,  pod vedením pedagogů a výtvarníků (D.Koráb, 

J.Salvet), věnovat pouze výtvarné činnosti a studiu dějin umění. 

• Každý rok je kurz zaměřen na určitou výtvarnou techniku, má své 

téma  a výsledky se prezentují na společné výstavě. 
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z historie humanitních kurzů  

• Předchůdcem výtvarného kurzu byly čtyři ročníky 

„uměleckých kurzů“,konané tradičně na zámku Žirovnice 

• „Umělecký kurz“ měl také formu týdenních soustředění 

v městečku Žirovnice  a tvorbou v prostorách místního zámku 

• Hlavním smyslem této humanitně zaměřené  akce GHB bylo 

spojit studentskou tvorbu literární, výtvarnou a filmovou 

• Umělecký kurz probíhal každoročně od školního roku 2006/7 

do školního roku 2008 /9 

• Od školního roku 2009/10 se tento projekt rozdělil  na 

samostatné, odděleně probíhající, dva kurzy:  

literární a výtvarný 

• Výtvarný kurz (3. ročníky) se zabývá pouze výtvarnou činností 

studentů, dějinami umění a je vždy zaměřen na určitou 

techniku, výtvarníka, období. 

 

© Gymnázium Havlíčkův Brod, 2012/13 



Umělecký kurz Žirovnice  
1. ročník – rok 2006, malba, keramika, literatura, zámek 
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Umělecký kurz Žirovnice   
2. ročník – rok 2007, fotografie, zámek 

 

© Gymnázium Havlíčkův Brod, 2012/13 



Umělecký kurz Žirovnice   
3. ročník – rok 2008, poselství struktur, M. Medek 
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Umělecký kurz 
4. ročník – rok 2009, renesance 

© Gymnázium Havlíčkův Brod, 2012/13 

4. ročník uměleckého kurzu Žirovnice (Zirencie) – 7.5.-16.5. 2009 

 



Umělecký kurz 
4. ročník- rok 2009, keramika, enkaustika, literatura, přednášky 
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Od roku 2009 jezdíme tvořit  

na statek „Malířovna“ 
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Příprava na kurz 

 

• Na každý ročník se studenti předem připravují 

 

• Několik měsíců před zahájením je vyhlášeno téma a výtvarná 

technika kurzu 

 

• Studenti předkládají nejprve domácí práce (výtvarné práce a 

písemnou obhajobu – studii)  

 

• Na základě výsledků domácích prací je vybrána výtvarná 

skupina (10 až12) studentů z naší školy 

 

• Podobný harmonogram  
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1. ročník výtvarného kurzu 

• 7. 6. – 11. 6. 2010, 11 studentů našeho gymnázia,  

      7 studentů Gymnázia Vrchlabí  

 
 

• Místo tvorby: statek Malířovna pod Lipnicí n/S 

 
 

• téma: krajina (pastel, rudka,tužka) 

 
 

• Smyslem tohoto kurzu byla společná tvorba v duchu malířů 

krajinářů přímo v plenéru, především malíře Jaroslava Panušky, 

který maloval i v okolí Malířovny. 
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1. ročník výtvarného kurzu 2010 
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1. ročník výtvarného kurzu 2010 
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1. ročník výtvarného kurzu  
výtvarné práce 
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Výtvarný kurz, 2. ročník, 2011/12 

• téma kurzu: Jan Zrzavý (krajinomalba, J. Zrzavý na Vysočině) 
 

• technika: akryl na plátně 
 

• místo: Statek „Malířovna“  pod Lipnicí n/S 
 

• termín kurzu: 29. 5. – 3. 6. 2011 

 
 

 

 

 

 

kurz se konal ve spolupráci se Společností Jana Zrzavého a 

Občanským sdružením za záchranu rodného domu Jana Zrzavého 
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 Příprava na kurz – výběr studentů, zadání 

• V rámci přípravy na výtvarný kurz a také díky 

vysokému počtu přihlášených studentů, byly stanoveny 

podmínky pro zařazení zájemců mezi účastníky. 

• S ohledem na hlavní téma výtvarného soustředění, 

kterým je malířské působení Jana Zrzavého 

na Vysočině, měl každý zájemce předložit výtvarnou 

variaci na vybrané dílo Jana Zrzavého  

• formát A4 – A3, technika – kresba tužkou, pastelem, 

uhlem… 

• Práce bude doložena písemnou obhajobou - úvahou 

na téma obrazu. 

• Z celkového počtu 16 odevzdaných prací bylo vybráno 

10 prací účastníků 
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 Příprava na kurz – výběr studentů, zadání 
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 Příprava na kurz – přípravné práce 
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„Zrzavá Lipnice“ 
2. ročník, 2011/12, téma - Jan Zrzavý 
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Program  

 

neděle 27.5. 2012  

prezentace díla J. Zrzavého  (projekce, přednáška, beseda…) 

  

pondělí 30.5. 2011  

výlet po stopách J. Zrzavého – skici, fotografie 

putování po stopách JZ z Krásné Hory na Okrouhlici s průvodcem Mgr. Martinem Langpaulem 

(spolek za záchranu rodného domku JZ)–skicování, focení, sbírání materiálu k malbě, prohlídka 

Okrouhlice a projekce v místní škole, odpoledne  na Malířovně – napínání plátna 

 

úterý 31.5. 2011 

podklad na plátně-šeps, rozvržení motivu na plátně, malba akrylem dle skic a fotografií, 

beseda o Janu Zrzavém s paní Jitkou Měřinskou (Společnost Jana Zrzavého), večer projekce 

  

středa 1.6. 2011 

malba-akryl-plátno 

Odpoledne -výlet na Hrad Lipnici, kreslení na hradě 

 

čtvrtek 2.6. 2011 

Malba, body art – inspirace J. Zrzavým 



„Zrzavá Lipnice“ 
2. ročník VK, 2011/12, téma - Jan Zrzavý 
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Výtvarný kurz, 2. ročník, 2011/12, hotové malby 
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Družební výstava ve Vrchlabí  
Galerie Na půdě, Vrchlabí, 10.10. 2011 

• Výtvarný kurz, v podobě týdenního soustředění 20 studentů, vydal svědectví 

o své činnosti společnou výstavou  výtvarných prací studentů obou gymnázií. 

• Po dva roky hostil náš krásný kraj „Vrchlabáky“, proto nás  ředitel Gymnázia ve 

Vrchlabí  Mgr. Miroslav Šafránek vyzval k  prezentaci výsledků dvouleté práce 

ve vrchlabské Galerii Na půdě.  

• Několikačlenná skupinka studentů našeho gymnázia vedená D. Korábem, 

společně s místními studenty od neděle 9. 10. připravovala expozici i vernisáž 

v Kulturním domě Střelnice 

• Slavnostní vernisáž dne 10. 10. 2011 v 17.00 hodin zpřístupnila řadu kreseb 

malebného okolí statku, ale především malby a přípravné studie z posledního 

ročníku, věnovaného Janu Zrzavému.  

• K vidění byly  perokresby, kresby tužkou, uhlem a rudkou, malby akrylem a 

olejem na plátně a samozřejmě texty a fotografie dokumentující průběh kurzů.  

• Hlavním číslem vernisáže byl autorský film studenta GYMVR Petra Holého, 

který vznikal na letošním kurzu.  

• Na slavnostním zahájení také vystoupil pan Ladislav Langpaul 

(Občanské sdružení Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého) a studenti 

obou gymnázií s programem. 
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Družební výstava ve Vrchlabí  
Galerie Na půdě, Vrchlabí, 10.10. 2011, fotografie z vernisáže 
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 Příprava na 3.kurz - výběr studentů, zadání 

• V rámci přípravy na výtvarný kurz a také díky vysokému počtu 

přihlášených studentů, byly stanoveny podmínky pro zařazení 

zájemců mezi účastníky. 

• S ohledem na hlavní téma výtvarného soustředění, kterým je výtvarné 

působení Bohuslava Reynka na Vysočině, měl každý zájemce 

předložit výtvarnou variaci na vybrané dílo Bohuslava Reynka  

• formát A4 – A3, technika – kresba tužkou, perokresba, pastelem, 

uhlem… 
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3. ročník výtvarného kurzu 2012 
téma: Bohuslav Reynek, technika: suchá jehla 
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3. ročník výtvarného kurzu 2012 
téma: Bohuslav Reynek, technika: suchá jehla 
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3. ročník výtvarného kurzu 2012 
tisk suché jehly 
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3. ročník výtvarného kurzu 2012 
ukázka studentských grafik 
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Dopis rodičů 

 Vážený pane řediteli, 

včera jsem se byla podívat, jak probíhá výtvarný kurz studentů našeho gymnázia a spřáteleného gymnázia 

Vrchlabí na Malířovně. Studentům, kteří se této akce mohli zúčastnit, lze jen závidět. Na statku 

uprostřed přírody panovala nádherná atmosféra. Po celém objektu rozestavěné malířské stojany a před 

nimi soustředěné postavy v košilích od barev, všude klid a pohoda. Na vlastnoručně napnutých plátnech 

ožíval Jan Zrzavý a ani blížící se bouřka nenarušila tvůrčí prostředí.  

Studenti sami jistě ve školách budou své práce prezentovat a bude patrné v jakém duchu tvořili, ale já jsem 

neodolala a musela Vám svůj pocit sdělit. Jsem moc ráda, že škola je ochotna podpořit takový projekt. 

Studenti, kteří jsou výtvarně nadaní a navštěvují na gymnáziu dějiny umění tak mohou zúročit svou 

snahu. Někteří budou jistě z tohoto oboru také maturovat a dále se studiu výtvarného umění věnovat. 

Proto jsem chtěla školu pochválit za podporu v oboru, který není měřitelný na školních olympiádách ani 

soutěžích.   

A ještě je na místě vyzvednout ty, kteří na sebe vzali na týden odpovědnost za hladký průběh, ale také za 

odborný dohled a vedení. Pan Mgr. Koráb a pan Mgr. Salvet jistě věnovali přípravě týdenního kurzu 

spoustu svého osobního času a připravili studentům plnohodnotný program. Ale nejen to. Tvůrčí atmosféra 

na Malířovně byla pod jejich taktovkou a to se jim opravdu povedlo skvěle. 

               Přeji hezké prázdniny Martina Hanzlíková 

 
                                               (maminka studentky GHB, účastnice kurzu) 
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Odkazy a použité zdroje 
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http://kucajirka.rajce.idnes.cz/Jizni,zapadni,
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