
UNIVERSUM
UNIVERSUM

Katalog k výstavě pedagogů – výtvarníků vyučujících 
na základních a středních školách v Praze 1



Vážení přátelé, 

pracovní skupina pro kulturní povědomí projektu Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání III - MČ Praha 1 (MAP III), ve spolupráci se Střediskem 
volného času Jednička, Truhlářská 8, Praha 1, připravily výstavu s názvem

UNIVERSUM
Jedná se o  první výstavu pedagogů – výtvarníků vyučujících na 
základních a středních školách v Praze 1.  V minulosti v naší městské 
části proběhly velmi úspěšné společné výstavy dětí a žáků, které vedli 
naši pedagogové. Zmiňme alespoň některé – PF 2016 (radnice), Karel IV. 
(Galerie 1), Máme rádi Prahu 1 (Malostranská beseda), Model světa 

(radnice Praha 1).

Kdo jsou ti, kteří dokáží motivovat své žáky, vést je k  poznání světa 
a kultivovat jejich vkus a výtvarné cítění? Na této výstavě představujeme 
některé z nich, oceňujeme jejich profesionalitu a děkujeme jim za jejich 

působení na poli výchovy a vzdělávání.

 Se slovy moudrých 

„Když kultura promlouvá, blýská se na lepší časy“
 Lenka Žáčková

„Investice do kultury se vrátí, nejsou to vyhozené peníze“ 
Krištof Kintera

přejeme všem příjemný kulturní zážitek.

Mgr. Bc. Michaela Vencová PhDr. Zuzana Andělová
vedoucí odboru školství hlavní manažerka MAP III 

Mgr. David Bodeček, MBA
1. místostarosta

školství, kultura, sport, spolky, vnitřní chod úřadu
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BARBORA KŘIVSKÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRÁNA JAZYKŮ 
S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU MATEMATIKY 

MgA. Bára Křivská se vedle práce na ZŠ Brána Jazyků věnuje své 
výtvarné činnosti. Vystudovala sklo na VŠUP u  profesora Vladimíra 
Kopeckého, ale jejím velkým snem bylo malovat obrazy. „Mám krásný 
velký atelier doma ve Slivenci, kde si takto můžu užívat… Téměř vždy se 
jedná v  mé práci o  abstraktní pohled na svět. Je to postavené na 
pozorování světa, přírody a  vztahu mezi lidmi“. Bára od dětství ráda 
něco vyráběla. Šila, vyřezávala, slepovala. „Zkrátka na mém stole byly 
všechny možné kůže, látky, lepidla, nůžky a tak“. V šití pokračuje dál. 
Aktuálně vyšila tapiserii pro výstavu v Základní škole, kde učí výtvarnou 
výchovu. Už 32 let se na chodbě této školy střídají umělecká díla všech 
možných autorů. Tapiserie měří téměř 4 x 3,5 m a je na ní výjev ze sadu. 
„Občas zajedu do sklárny a ve spolupráci se skvělými skláři udělám vázy 
nebo sklenice. Maluji, kreslím, dělám prostorové objekty i věci na 
zakázku. Baví mě zkrátka pozorovat obyčejné věci, ale i skryté vjemy, 
pocity a kompozice“.

Šmodrchanec
2020
kořen a látka

Kudrliny
2020
akryl na plátně

ŠTĚPÁNKA PEKÁRKOVÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VODIČKOVA

Mgr. Štěpánka Pekárková studovala český jazyk a výtvarnou výchovu na 
Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. O své tvorbě říká: „Postupem 
času mám čím dál tím větší pochybnosti o své vlastní tvorbě. Proto mi 
tak vyhovuje moje práce učitelky, která mi umožňuje spolupracovat 
s tvořivými dětmi, podílet se na jejich práci a sledovat jejich pokroky. 
Užívám si, když přicházejí s vlastními nápady.“

Portrét
1995
dřevořez



JANA JANDÁČKOVÁ

 STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU JEDNIČKA

MgA. Jana Jandáčková absolvovala Výtvarnou školu Václava Hollara, 
následně Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v oboru 
Grafický design. V  rámci programu Erasmus studovala v  Paříži na 
L‘Ecole d‘arts  plastique v  Saint Denis. Doprovodila ilustracemi texty 
Barbory Barovnové, čímž vznikla logopedická kniha Syrovátka sytí 
selátka. Po škole se věnovala především grafice a lektorování výtvarných 
kroužků.
Spolupracuje na projektech se sochařkou Josefínou Jonášovou 
-   naučná stezka na Křivoklátsku, výmalba podchodu Zahradní Město 
a  podchodu v  Říčanech. Dále učí v  Hobby centru Praha 4 výtvarné 
kroužky a v ateliéru výtvarky v Jedničce, zároveň se stará o její prezentaci 
a propagaci. Věnuje se kyanotypii - staré fotografické technice a tvorbě 
autorských fotogramů touto technikou. (Výstava Zahrada divů v roce 
2021). 
Kyanotypie nazývaná také modrotisk nebo železitý tisk je historická 
fotografická technika, která využívá fotocitlivosti železitých solí.

Kyanotypie
17 – 23 /2021

DRAHOMÍRA KLOFÁČOVÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁM. CURIEOVÝCH

„Vycházím ze svých dětských kreseb a  děl, jelikož myslím, že právě
v tomto období se člověk noří do peřejí kreativity bez brzdy racionálna.“

MgA. Drahomíra Klofáčová vystudovala Fakultu designu a  umění 
Ladislava Sutnara v Plzni. Absolvovala stáž na Accademia di belle arti di
Roma. Její dílo je reflexí tématu identity obsahující kulturní i psycho-
logické vlivy a   reference. Po formální stránce dílo ovlivňují klasické 
triptychy a sakrální tvorba.

Kocour
tapiserie

Bez názvu
tapiserie



TAMARA HOŘEJŠOVÁ

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MALOSTRANSKÉ GYMNÁZIUM 

RNDr. Tamara Hořejšová po studiu na Přírodovědecké fakultě Univerzity 
Karlovy, obor matematika, biologie, vystudovala obor výtvarná výchova 
na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Docházela také na kurzy 
kresby na AVU a VŠUP a do večerní konzervatoře – obor pantomima. 
Od roku 1996 vyučuje výtvarnou výchovu na Malostranském gymnáziu.  
Účastnila se mnoha společných výstav v  Praze (např. Staroměstská 
radnice, Pedagogická fakulta, Lichtenštejnský palác, Clam-Gallasův 
palác, Vrtbovská zahrada) a uspořádala 2 samostatné výstavy v Galerii 
Alma pater a Galerii Akát. 
Říká o sobě: „Co mám ráda? To by byl výčet hodně dlouhý, ale nechybělo 
by tam určitě moře, pro svoji nekonečnost a  tajemnost a  ani lesy 
v  jakémkoliv ročním období. Byla by tam i okna s hezkým výhledem, 
dobré dorty a voňavá káva. Mezi mé oblíbené výtvarné techniky patří 
grafika (serigrafie), kresba pastelkami a malba akrylem.“

Vlna
2004, serigrafie

Moře
2002, serigrafie

Kala
2015, serigrafie



ŠÁRKA DUMBROVSKÁ

GYMNÁZIUM J. GUTHA – JARKOVSKÉHO

„Umění je můj život, má láska, má radost.“

Příroda, cestování a  umění patří mezi mé nejsilnější inspirace. Každý 
okamžik, který na svých cestách s krajinou sdílím, je pro mě zážitkem, 
mnohokrát úžasem i  meditací. Zachycuji očima, naslouchám zvukům 
a  vkládám do paměti genius loci pozoruhodných kompozic našich 
i cizokrajných světů. Mikrosvět radosti provokuje k vizuálním příběhům 
v mé mysli, vzpomínajíc přitom na zákoutí magické Šumavy, divokost 
bretaňského pobřeží, impresi podzimu, smutné relikvie opuštěné 
továrny, exotiku vzdálené džungle. Podnětem k tvorbě neméně silným 
jsou všechna umělecká díla, s nimiž se potkávám v krajině, v galeriích, 
v ateliérech malířů, sklářů, tkalců a dalších mistrů svého oboru. 

S pokorou a díky vzpomínám na krásná setkání s přední architektkou 
Evou Jiřičnou, umělcem Ronym Pleslem, s módní návrhářkou Liběnou 
Rochovou, designérkou Evou Eisler. Rozhovory s nimi a mnoha dalšími 
českými výtvarníky a  designéry jsem napsala do řady tištěných 
a  internetových médií. Vše nové mě naplňuje a  snad svůj úžas 
a  zkušenosti předávám i  mladé generaci. Bienále školních výstav od 
roku 1994 začínala v  prostorách Divadla V  Řeznické, pokračovala 
v Divadle Na Prádle a později jsme studentská díla z Truhly prezentovali 
v prestižní Galerii 1. 

Profesí výtvarný pedagog jsem pojímala tyto výstavy s  rozvahou 
kurátora, který touží vyzdvihnout vše, co žáci a studenti do svých děl 
vkládají. Emoce, zkušenosti, talent, náhodu, svůj vnitřní svět. 

Universum
2022 
serigrafie

Zrození
2020 
ornament, serigrafie

V houštině
2022 
tisk

Tišiny větru
2022 
tisk



DANA BENEŠOVÁ – TRČKOVÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. GUTHA – JARKOVSKÉHO

Mgr. Dana Benešová – Trčková je výtvarná pedagožka, kurátorka, 
publicistka a ředitelka Studentské Thálie. Absolvovala KVV Pedagogické 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V současné době působí na školách: 
ZŠ J. Gutha-Jarkovského, Praha 1;  Karlínské gymnázium, Praha 8;  ZŠ 
Praha- Petrovice, Praha 10;  Taneční a tvůrčí škola Mariondance, Praha- 
západ, Štěchovice. 
„K expozici Universum vybírám ukázku fotografické a textové spolupráce 
s  portugalským umělcem-  Ricardo Praga  (bakalář oboru Umění 
a  multimédia na ISMAI univerzitě v  Portu)- s  nímž mám za sebou 
předchozí výstavy na Praze 1, a  to v  Kavárně Vesmírna, v  Galerii 1 či 
v  Kavárně a  galerii Café Kampus. Též jsme se společným projektem 
účastnili výroční soutěže mezinárodní organizace United Photo Press.“  

EXPLOZE

between the light and the dark 
explosions of colors emerge 
the breath of the brave
within spirals and chains 
the sharpest and strongest
eagerly awaits to come out 
 
/ Based on a Aurora Borealis feeling... /

mezi světlem a tmou
výbuchy barev
dech statečných 
v spirálách a řetězech 
to nejostřejší a nejsilnější 
nedočkavě čeká, až to bude moci ven 

/ Pod dojmem z polární záře... /

foto: Dana Benešová-Trčková
text: Ricardo Praga
překlad do češtiny: Vít Benešovský



KRÁSKA V NESNÁZÍCH

kráska v nesnázích mezi stíny 
všechny ulice vedou k chrámu 
ale je to dlouhá cesta... 
ježek v kleci čeká 
kdo mu dá znamení 

a beauty in trouble between the shadows
all streets lead to the temple
but it‘s a long way...
a hedgehog in a cage is waiting
for someone to give him a sign

foto: Ricardo Praga
text: Dana Benešová-Trčková,
překlad do angličtiny: Vít Benešovský





NITISH JAIN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRÁNA JAZYKŮ 
S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU MATEMATIKY

Vyprávím příběhy při práci přesahující architekturu, performance i keramiku.

Jsem všestranný umělec z Indie a v Praze žiji od roku 2015. V Indii jsem 
studoval architekturu a  učitelství. Poté jsem přišel do České republiky 
studovat scénografii na DAMU. V  současnosti vyučuji angličtinu na ZŠ 
Brána jazyků a rád do své výuky přináším humor a zaujetí. Vedle vyučování 
provozuji studio nazvané Studio MoreThanThat, které se zaměřuje na 
smyslové a senzorické umění. V našich rozličných projektech jako design 
interiéru Fčil Espresso Baru v  Uherském Hradišti či našeho komorního 
vícesmyslového představení Spoonfed (Lžička pod nos) začleňujeme 
smysly – hmat, chuť, čich, sluch a zrak rozmanitými způsoby.

V roce 2021 jsem vytvořil výstavu v naší školní chodbě pod názvem Ticklish 
Fruits („Lechtivé ovoce“). Vedle spolupráce s keramiky, inženýry, techniky 
a  programátory jsem rovněž zapojil studenty ze ZŠ Brána jazyků a  ti 
výstavu doplnili nahrávkou svého smíchu. O této i dalších aktivitách studia 
se můžete dozvědět více na stránkách www.studiomorethanthat.com.

Ať jde o  architekturu, divadlo či sochařství, rád tvořím umění, které je 
hmatatelné, zábavné a  hravé. Věřím ve smysl činnosti, která obohacuje 
přítomný okamžik a která vyvolává úsměv na tváři.

Ticklish Fruits (Lechtivé ovoce)
2021, keramika a multimédia 

JANA STRÁNSKÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VODIČKOVA

Mgr. Jana Stránská působí jako vyučující výtvarné výchovy a  dějin 
umění, které přednáší na různých stupních a typech škol. Profesně se 
věnuje také fotografii a grafickému designu. „Pro mou výtvarnou práci 
i  osobní vnímání je určující fenomén světla. Světlo modelující tvar, 
otevírající prostor, definující podstatu. Světlo dávající vizi, důvod 
a jméno. Světlo tvořící“. 

Vystavené fotografie jsou představením dvou řad výtvarných úvah. 
Inspiruje ji hudba, literatura, každodennost, výjimečnost okamžiku 
i  rytmus celku. Pracuje s  tvarem, variacemi a  symbiózou sdělení, 
abstrahovaně uchopuje obsah a v souvislostech znázorňuje jeho příběh.

Zrcadlení
fotografie

Malá noční můra
fotografie



MARINA DOWDEN 

MALOSTRANSKÉ GYMNÁZIUM

„Art washes away from the soul the dust of everyday life“ 
(Pablo Picasso)

Marina Dowden je samouk, pracuje s  různými malířskými prostředky, 
jako jsou jemné pastely, akryl, olej. Svůj čas dělí mezi malování v ateliéru 
a výuku angličtiny na Malostranském gymnáziu.
Svou kariéru začala jako učitelka hudby, pokračovala ve studiu lingvistiky 
a po absolutoriu se stala učitelkou angličtiny, aby později v životě zjistila, 
že ji nejvíce fascinuje umění. Právě malba jí dává možnost experimentovat, 
zkoumat, zažít pocit svobody. Marina čerpá inspiraci z přírody, cestování, 
hudby, knih a  filmů, vzpomínek a  fotografií, jiných umělců a  jejich 
uměleckých děl. Styl malby, který ji uchvacuje nejvíce, je impresionismus, 
který si klade za cíl zobrazit pomíjivost světla a zachytit scény života 
a  přírodního světa v  jejich neustále se měnících podmínkách. Marina 
tvoří ze srdce. Její vášeň pro uměleckou tvorbu jí v průběhu let pomohla 
vyvinout styl, který se s  ní neustále mění a  vyvíjí. V  poslední době 
zkoumá mnoho různých typů malířských námětů, ale vždy ji to táhlo 
k malování krajiny a zátiší.
 
Umění Mariny Dowden lze nalézt v soukromých sbírkách a lze je zakoupit 
na jejích webových stránkách www.dowden.art

Východ slunce ve městě
2021 
olej na plátně

Citrony
2022 
olej na plátně

Růže
2022
olej na plátně

Vlčí mák
2022 
olej na plátně



MARTINA MIŽENKOVÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VODIČKOVA

Mgr. Martina Miženková, vyučující výtvarné výchovy a  dějiny umění 
o sobě říká: „Moje tvorba vychází z konkrétních životních událostí, inspi-
rují mě každodenní momenty, ale i  knihy, které čtu, sny, které sním. 
V malbě volím epický princip, jde často o figurativní a barevně reduko-
vaný záznam viděného, zažitého. Jindy zas ve svém nočním bdění pře-
cházím k abstraktním a barevně spontánním záznamům snů (s odkazy 
na surrealismus).  Proměňuji tak realitu nespavosti v autentické a plno-
barevné malířské zápisy.“ 
Chtěla bych v rámci výstavy prezentovat i své skicáře plné surrealistic-
kých a fantazijních kreseb, ale i spontánních vizuálních zápisků z cest 
a dojmů z právě viděného. Tvorba je mou poezií každodennosti. A i když 
není úplně každodenní, žiji jí.

Vyvracení monotónnosti 
anatomie ryb 
2021
akvarel, papír

Zrod myšlenky
2021
akvarel, zlatá tuš, papír 

Koncepce výstavy: Mgr. Bc. Michaela Vencová
Redakční úprava: Mgr. Bc. Michaela Vencová, Mgr. Pavla Vaňková 

Fotografie: Pavel Dvořák
Grafika: Karolína Lovětínská

Tisk 2023
150 ks
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