
Martina Lehká, 15 let, žákyní VO od roku 2014

Při návrhu flakonu jsem si poprvé v životě zkusila pracovat se sádrou. Hmota se pouze odstraňuje z bloku sádry, stejně jako při tesání soch. Donutilo mě to se nad 
materiálem zamyslet jinak než třeba při modelování keramiky. Malba zátiší mě na výtvarce bavila nejvíce. Naučila jsem se malovat olejovými barvami na plátno 
a jsem za to moc ráda, protože si myslím, že by to mohl být i pěkný dárek pro rodinu. Při tvorbě iniciál jsem si nejdřív myslela, že práce s textem nebude moc 
záživná. Nakonec jsem si stylizaci písmen moc užila.Ty složitější varianty jsem si zkoušela v grafickém programu. Teď si dokážu s textem více pohrát.

Michal Blaško, 12 let, žákem VO od roku 2009

V budoucnu bych chtěl na architektonickou školu, takže kresba křišťálového zámku mě velice bavila. Naučil jsem se stavbu krystalu a procvičil jsem se v perspektivě, 
která je u architektů potřeba. Zákusky jsme malovali podle těch skutečných, které jsme si vybrali v cukrárně. Největší zábava byla stínování a míchání barev, což 
byl trochu oříšek. Naučil jsem se taky nanášet barvu různými způsoby a vytvářet tak struktury. Ke konci jsme zákusky mohli sníst, takže všichni byli spokojení.

Hana Jasanská, 14 let, žákyní VO od roku 2008

Chameleon byla má největší práce na keramice a v budoucnu bych se k modelování ráda vrátila. Nejvíc mě ale bavilo dělat animované filmy. Před třemi roky jsme 
s kamarádkami vytvořily film „Nečekaní hosté na půdě“, který byl oceňěn i na festivalu v Plzni. Moc se mi líbilo nahrávat k filmu zvuky a ruchy. K této loutkové 
animaci jsem nahrávala hudbu se svou sestrou a mohla jsem tak propojit výtvarku s mým velkým koníčkem – hrou na housle.

Bára Borovičková, 12 let, žákyní VO od roku 2010 

Při navrhování plakátu jsem si zjistila o daném plemeni hodně věcí. Učila jsem se pracovat s textem, třeba jak si ho dobře rozvrhnout na stránku, aby vše zůstalo 
čitelné. Pejska jsem kreslila podle skutečnosti, protože ho mám doma. Bylo snadnější zachytit správné proporce jeho těla. Zvířata mám ráda. Při modelování 
kočky je potřeba se na sochu dívat ze všech stran. Snažila jsem se zvíře zachytit v pohybu a šlo mi také o její výraz. Barva srsti je namalovaná engobou, to je 
barevná hlína.
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Natália Kudrnová, 15 let, žákyní VO od roku 2008

K projektu Příběh Černé a bílé nás inspirovala stejnojmenná výstava Františka Kupky, jehož díla jsem si velmi oblíbila. Nikdy předtím jsem neměla důvod si abs-
trakci vyzkoušet a mohu říci, že mě to velice bavilo a vracela jsem se k této činnosti i v soukromí. Na návrzích šatů jsem se měla možnost naučit kreslit ženskou 
postavu a vyzkoušet si i perspektivní zkratku. Ve všech návrzích jsem v různých obměnách kombinovala a uplatnila kontrast dvou materiálů. V reálném životě tyto 
zkušenosti asi nevyužiji, ovšem člověk nikdy neví.

Nikola Rosová, 11 let, žákyní VO od roku 2014

Naučila jsem se také jak tisknout na lisu a pracovat s rydlem. I když jsem linoryt nikdy předtím nedělala, byla jsem mile překvapená, že mi to šlo. Na obrázku je 
škola v přírodě a úspěch jsem s ní měla i v krajské soutěži. V dospělosti se grafice věnovat nebudu, doufám ale, že si to na výtvarce budu moct ještě vyzkoušet. 
Při kresbě zámku jsme využívali drahé kameny a krystaly. Vymyslela jsem ho ale spíš podle své fantazie. Kresba na černém pozadí pro mě byla nová zkušenost, 
naučila jsem se i stínovat. 
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Samuel Blaško, 11 let, žákem VO od roku 2013

Hlavu kočky jsem vyryl špejlí do plátu hlíny, to mě bavilo nejvíc. Chtěl jsem, aby vypadala normálně. Pak jsem ji natíral hodně glazurou, aby byla výrazná. Proměna houby 
ve flakon mě bavila a byla tak pro mě vlastně i jednoduchá. Zkusil jsem houbu jako předlohu otočit hlavou dolů a upravil jsem tvar tak, aby stál. Takto mi flakon přišel 
opravdu pěkný. 

Nela Mačátová, 10 let, žákyní VO od roku 2010

Na linorytu je moje představa naší třídy na škole v přírodě. V popředí je řeka, v pozadí duby a břízy, protože se mi líbí jejich kůra. Tvorba linorytu mě moc bavila, 
i když byla pracná. Naučila jsem se používat rydla a tisknout na lisu. Při tisku bylo těžké vychytat množství barvy na matrici. Design mě zajímá, i když se jím asi 
živit nebudu. Při navrhování šatů jsem se naučila kreslit člověka. Vymýšlela jsem si modely inspirované zvířaty, která mě fascinují, a využila jsem také svoji fanta-
zii. Kombinovala jsem třeba srst zebry, peří papouška nebo tučňáka, liščí ocas s otisky psích tlapek. S návrhy jsem měla úspěch i v soutěži Mladý módní tvůrce. 

Šárka Kovaříková, 14 let, žákyní VO od roku 2012

Flakon jsem zhotovovala podle fotky exotické houby. Při výrobě modýlku ze sádry jsem se zaměřila na kapky, které byly na noze houby a pečlivě je vybrousila. 
Výsledek trochu připomíná muchomůrku nohou nahoru. Práce s různými nástroji, řezání a broušení sádry mě velmi bavilo. Písmem se zabýváme každý rok. Loni 
se mi povedl plakát k poctě Edisona. Dozvěděla jsem se více o písmu, co všechno se s ním dá dělat, jaké zvolit tak, aby se hodilo k tématu plakátu. Zkoušela jsem 
písmo kombinovat s barevnou plochou. Moderní umění a grafika mě baví.

Ester Klimešová, 10 let, žákyní VO od roku 2012

Příběh mého komiksu je o blechách, které zaútočí na psa, a návštěvě u veterináře. Bavilo 
mě to vymýšlení a nejvíc pak vybarvování na počítači. Naučila jsem se hlavně to, jakou to dá 
všechno práci. Že i když je to krátký příběh, trvá to dlouho, než ho nejdřív nakreslím a dokončím 
na počítači.

Martin Malínek, 9 let, žákem VO od roku 2015

Při kresbě jedlíka jsem se díval do zrcátka a všiml jsem 
si, že lidská pleť má víc barev než jednu. Naučil jsem se 
pracovat s křídama a namíchat barvy, jaké má pleť. Až budu 
velký, chci být umělcem a tohle se mi bude určitě hodit.

Hana Petržílková, 19 let, žákyní VO 2005-2015 

Protože jsme obě nadšenkyně do tvorby režiséra Tima Burtona, rozhodly jsme se s kamarádkou Eve Minářovou vytvořit krátkou stop motion animaci, inspiro-
vanou jeho sbírkou krátkých básní. Ačkoliv celý film trvá necelých pět minut, strávily jsme nad ním skoro celý školní rok. Jen vyrobit dobře pohyblivé a stabilní 
loutky je pěkná fuška, natož je pak na plátně pořádně rozpohybovat pomocí skoro tří tisíců fotek. Snažily jsme se o minimalismus a se zdobením scény jsme se 
moc nepáraly. Snímek neuvěřitelně prokoukl hlavně po přidání hudby a textu, skvěle namluveného Jiřím Procházkou. Naštěstí nám pomáhal i zkušený animátor, 
který svým nemalým úsilím dovedl film do finální podoby. 

Markéta Serbousková, 20 let, žákyní VO 2002-2015 

Výroba konvičky byl pro mě jeden z nejzajímavějších úkolů v rámci výtvarného oboru. Bavilo mě celkové zpracování – od návrhů přes zkoušky správně tvarovaných 
hrdel až po finální výrobu naprosto funkční konvičky. Tento návrh jsem také využila ve svém portfoliu při (úspěšném) absolvování talentové zkoušky na obor 
průmyslový design ČVUT. Tušová malba školy byla pro mě zajímavá především prací se světelnými plochami i možností tuš různě ředit, s čímž jsem do té doby 
neměla příliš velké zkušenosti. Tato technika mě nadchla natolik, že jsem se jí později začala věnovat i mimo výuku ZUŠ.

Slávka Venclová, 12 let, žákyní VO od roku 2010

Myslím, že i díky tomu, že chodím na ZUŠ, mám oproti ostatním výhodu. Na základce mě všichni chválí a většina mých výrobků se vystavuje. Keramika mě hodně 
baví. Loni jsme modelovali lidi ze slavných renesačních obrazů. Vybrala jsem si dámu v bílém šátku. Jsem ráda, že jsme mohli pracovat podle fotografie, protože 
to mi jde. Když se modeluje člověk jen po ramena, říká se tomu busta. U papírového skládacího draka šlo o to, aby se za námi stále díval, když kolem něj jdeme. 
Přitom není vůbec pohyblivý. Stínování a skládaní hlavy ten klam podpořilo. Vystínovala jsem ho perfekteně pastelkami, aby vypadal opravdově a povedlo se mi 
to. Pochopila jsem, kde se stín kreslí a kde ne.

Veronika Hortíková, 12 let, žákyní VO od roku 2009

Vyráběla jsem zákusek z keramiky, který jsem před tím také malovala podle skutečné předlohy. Je vymodelovaný z jednoho kusu a nabarvený engobami a 
burelem. Naučila jsem se přitom vnímat lépe perspektivu. Zákusek a jeho zdobení jsem si zvolila i pro tvorbu Penakistoscopu. Občas bylo náročné kreslit věci 
na správná místa do políček tak, aby udělala v konečné fázi efekt pohybu, ale nakonec jsem s výsledkem docela spokojená. Vytvořila jsem svůj první, kreslený 
animovaný „film“.


