
 

 

 

 

 

               DOBRODRUŽSTVÍ TVOŘIVOSTI, HRA I PEČLIVÁ PRÁCE, TAK    
 VZNIKALA KNIHA, S KTEROU SE SEZNÁMÍTE NA NOVÉ VÝSTAVĚ 

 

 Co je potřeba, abychom objevili to, co hledáme? Vznikne tvůrčí autorská kniha  
 “levou zadní”? Na tyto otázky odpovídá návštěvníkům každého věku nová 
 výstava v karlovarské galerii SUPERMARKET wc s názvem VZNIK KNIHY  “LEVOU   
 ZADNÍ”, kterou si můžete prohlédnout ve všední dny od 8. 10. do 20. 11. 2020. 
 Vernisáž s autorkou výstavy, ilustrátorkou a grafičkou Marianou Tutschovou 
 proběhne ve čtvrtek 8. 10. v 17 hodin. 
 

 Výstava představuje postupný proces vzniku knihy “Levou zadní” grafičky a ilustrátorky 
 Mariany Tutschové, která pochází z Karlových Varů a po studiích grafického designu na 
 zdejší SUPŠ KV, pokračovala na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.  Díky 
 podpoře Nadačního fondu Miroslava Šaška a Nakladatelství Labyrint, její původně 
 diplomová práce, vyšla jako autorská kniha v roce 2018. Knihu “Levou zadní” si můžete v 
 galerii také zakoupit a tím podpořit vzdělávací a kulturní akce, které galerie pořádá.  
 

 Návštěvníci výstavy se dozvědí, co vše vedlo ke vzniku autorské knihy, která obsahuje 
 poutavé ilustrace a pohádkový příběh, okořeněný řadou ustálených slovních spojení, tzv. 
 “frazémů” (šít na někoho boudu, hořet nedočkavostí apod.), jejichž význam vysvětlují krátké 
 texty a kresbičky.  
 "Uvidíte, kolik práce stojí za vznikem ilustrované dětské knihy, že i zde je hodně překážek, 
 které se musí zdolat aby se kniha dostala do knihkupectví a že inspirace pro její vznik může 
 přijít odkudkoliv. Třeba od vašeho domácího mazlíčka, " odhaluje Mariana Tutschová. 
 

 Není náhodou, že další výstava v galerii SUPERMARKET wc se opět zabývá tvůrčím 
 procesem. “Bez kreativity se neobejdeme,” říká zakladatelka galerie Tereza Vlašimská a 
 pokračuje: “Obzvláště v nejistých dobách se potřebujeme učit, jak propojovat informace z 
 různých oblastí, jak přinášet originální řešení a získat odvahu, převádět je do praxe. Tohle 
 všechno je kreativita.” Každý z nás je skrytým hrdinou všedního dne, podobně jako 
 obyčejný králík, s úplně všedním jménem Bobeš, v němž dřímá odvaha rytíře Lancelota, i 
 jeho přátelé dobrácký medvěd, kosatka a papoušek, který se rozhodne určovat svůj vlastní 
 osud.  
 

 Výstavu doprovodí workshopy. Hned v pátek 9. října od 15 h si můžete užít Hravé 
 odpoledne s autorkou, určené pro děti a rodiče, které galerie pořádá ve spolupráci s 
 festivalem Malá Inventura. Těšit se můžete na autorské čtení z knihy, tvoření vtipných 
 skládanek a obrázkových placek. Další akce najdete na webu galerie v záložce Program. 

 

   Kontakt pro média: Tereza Dvořáková, PR a marketing, 608 528 388 nebo na pro@tebe.cz.     
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