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gask                                             bez bariér

PROJEKT
Lektorského centra GASK, 

Mateřské školy speciální, Základní školy a Praktické školy Diakonie ČCE Čáslav
a spolku Ze stejný planety

OSVĚTA A BOŘENÍ MÝTŮ
prostřednictvím výstavy seznamujeme veřejnost 

s problematikou poruch autistického spektra

PODPORA
výtěžkem z benefiční aukce podpoříme 
speciální školu Diakonie ČCE v Čáslavi 



Stanislav Diviš
Malířská tvorba Stanislava Diviše (nar. 1953 v Kutné 
Hoře) náleží již dlouhou dobu k výrazným autentic-
kým hodnotám české výtvarné scény. Na Akademii 
výtvarných umění v Praze studoval v letech 
1982–1985. Zlovůle několika režimních pedagogů 
Akademie mu v roce 1985 znemožnila pokračovat 
ve studiu. V roce 1983 založil hudební skupinu 
Krásné nové stroje, jejímž frontmanem je podnes. 
Byl iniciátorem řady generačních výstav  v neorto-
doxních prostorách pod názvem Konfrontace 
a spoluzakladatelem proslulé skupiny Tvrdohlaví. 
Působil jako pedagog na Akademii výtvarných 
umění v Praze a na Vysoké škole umělecko-myslové 
v Praze.



Štěpán
13 let

malba akrylem do autorovy kresby
rozměry 30 × 42 cm

Vyvolávací cena: 1 500 Kč



Eliška
18 let

malba akrylem do autorovy kresby
rozměry 30 × 42 cm

Vyvolávací cena: 1 500 Kč



Filip
12 let

malba akrylem do autorovy kresby
rozměry 30 × 42 cm

Vyvolávací cena: 1 500 Kč



Lucie
21 let

malba akrylem do autorovy kresby
rozměry 30 × 42 cm

Vyvolávací cena: 1 500 Kč



Simona
10 let

malba akrylem do autorovy kresby
rozměry 30 × 42 cm

Vyvolávací cena: 1 500 Kč



Lucie Trojanová
Tvorba Lucie Trojanové (nar. 1990 v Kutné Hoře), 
která svou práci prezentuje pod uměleckým 
jménem LT design — Lucie Tvrdíková, započala na 
Západočeské univerzitě v Plzni, kde absolvovala 
obor Design kovu a šperku. Následně se vydala 
směrem k sochařství se specializací na keramiku. 
Studium ji předurčilo pro cestu k výrobě šperků, 
doplňků a nádobí pro všední dny i speciální 
příležitosti, tak aby se i  z obyčejné každodennosti 
stal jedinečný rituál – třeba díky hrnkům na kávu, 
nebo snídaňovým miskám. Má za sebou autorskou 
výstavu Empirie, zúčastnila se unikátního 
uměleckého projektu Kostky v čáslavské Gumárně 
a několikrát se účastnila Mezinárodního sympózia 
v Dubí. Dnes žije a tvoří v Čáslavi.



Eliška
18 let

francouzský porcelán s transparentní glazurou 
malovaný kobaltem

250 ml

Vyvolávací cena: 300 Kč



Filip
12 let

francouzský porcelán s transparentní glazurou 
malovaný kobaltem

250 ml

Vyvolávací cena: 300 Kč



Lucie
21 let

francouzský porcelán s transparentní glazurou 
malovaný kobaltem

250 ml

Vyvolávací cena: 300 Kč



Matyáš
9 let

francouzský porcelán s transparentní glazurou 
malovaný kobaltem

250 ml

Vyvolávací cena: 300 Kč



Simona
11 let

francouzský porcelán s transparentní glazurou 
malovaný kobaltem

250 ml

Vyvolávací cena: 300 Kč



Štěpán
13 let

francouzský porcelán s transparentní glazurou 
malovaný kobaltem

250 ml

Vyvolávací cena: 300 Kč



Vlna I.
podšálek 

francouzský porcelán s transparentní glazurou 
malovaný kobaltem

průměr 12,5 cm

Vyvolávací cena: 200 Kč



Vlna II.
podšálek 

francouzský porcelán s transparentní glazurou 
malovaný kobaltem

průměr 12,5 cm

Vyvolávací cena: 200 Kč



Vlna I.
střední talířek

francouzský porcelán s transparentní glazurou 
malovaný kobaltem

průměr 15,5 cm

Vyvolávací cena: 300 Kč



Vlna II.
střední talířek

francouzský porcelán s transparentní glazurou 
malovaný kobaltem

průměr 15,5 cm

Vyvolávací cena: 300 Kč



Vlna III.
střední talířek

francouzský porcelán s transparentní glazurou 
malovaný kobaltem

průměr 15,5 cm

Vyvolávací cena: 300 Kč



Vlna IV.
střední talířek

francouzský porcelán s transparentní glazurou 
malovaný kobaltem

průměr 15,5 cm

Vyvolávací cena: 300 Kč



Vlna I.
velký talíř

francouzský porcelán s transparentní glazurou 
malovaný kobaltem

průměr 25 cm

Vyvolávací cena: 400 Kč



Vlna II.
velký talíř

francouzský porcelán s transparentní glazurou 
malovaný kobaltem

průměr 25 cm

Vyvolávací cena: 400 Kč



Vlna III.
velký talíř

francouzský porcelán s transparentní glazurou 
malovaný kobaltem

průměr 25 cm

Vyvolávací cena: 400 Kč



Karolína Šte�ová
Karolína Šte�ová je absolventkou Učitelství pro 
první stupeň základní školy na Univerzitě Karlově 
v Praze. 
V roce 2022 nastoupila do akreditovaného 
zážitkového psychoterapeutického výcviku. 
V Lektorském centru GASK působí od roku 2018. 
V každodenní práci se věnuje edukačním 
programům pro školní skupiny, výtvarným dílnám 
pro děti a mládež a projektům pro skupiny 
návštěvníků se specifickými potřebami.



Eliška
18 let

rytmická kompozice
papírová koláž

35 × 35 cm

Vyvolávací cena: 500 Kč



Filip
12 let

rytmická kompozice
papírová koláž

35 × 35 cm

Vyvolávací cena: 500 Kč



Lucie
21 let

rytmická kompozice
papírová koláž

35 × 35 cm

Vyvolávací cena: 500 Kč



Matyáš
9 let

rytmická kompozice
papírová koláž

35 × 35 cm

Vyvolávací cena: 500 Kč



Patrik
11 let

rytmická kompozice
papírová koláž

35 × 35 cm

Vyvolávací cena: 500 Kč



Simona
10 let

rytmická kompozice
papírová koláž

35 × 35 cm

Vyvolávací cena: 500 Kč



Štěpán
13 let

rytmická kompozice
papírová koláž

35 × 35 cm

Vyvolávací cena: 500 Kč



Julie Kopová
Julie Kopová (nar. 1995) je čerstvá absolventka 
pražské Akademie výtvarných umění, na které 
prošla postupně ateliéry malby Jiřího Sopka, 
Roberta Šalandy a Vladimíra Skrepla (2021). 
Svobodně a velkoryse zachází s prostředky 
tradičních výtvarných médií malby a kresby a čistě 
výtvarným jazykem v jeho abstraktní formě 
artikuluje své úvahy o stavu bytí. Prostřednictvím 
specifické barevnosti a dynamického gesta 
zachycuje přítomnost okamžiku a současně se snaží 
postihnout prostor v jeho univerzálnosti. 
Východiskem pro zkoumání jeho neohraničenosti jí 
byla krajina. 



Julie Kopová
Hybrid Landscapes

Kolektivní tvorba
olejový pastel, papír

1) B/ Y Organism – Duduk Interlude
2) Cory Wong – Lunchtime

3) Herbie Hancock – Norvegian Wood
4) Dan Mayo – 5 Am 

5) Jan Garbarek – In Praise of Dreams
6) The Fearless Flyers – Assassin

7) Vangelis – Rachel´s Song

Vyvolávací cena: 1000 Kč / kresba

1 2 3 4 5 6 7



Matyáš, 9 let

Eliška, 18 let

Štěpán, 13 let

Patrik, 11 let

Filip, 12 let

Lucie, 21 let

Simona, 10 let



Život na kříd lech očima Diakonie

Co znamenal tento projekt pro naše žáky? V prvé řadě to bylo setkání s prostorem 
galerie a její funkcí. Nemůžeme všeobecně říci, že se naši žáci do galerie nedostanou, ale 
většina dětí byla v takové galerii opravdu poprvé. Někteří dokonce viděli i poprvé velká 
plátna či sochy. Malé a menší obrázky znají a s malováním se ve škole žáci setkávají při 
hodinách výtvarné výchovy. Ale techniky, které jsme si mohli vyzkoušet v galerii, byly jiné – 
dekorování porcelánu, kresba na velkou plochu či tvorba pod vedením profesionálního 
malíře se nám jen tak nepoštěstí. Žáci se na setkání vždy velmi těšili a očekávali s napětím, 
co si pro ně lektorka s umělci opět přichystali. Myslím, že teď už budou vždy vědět, co je to 
galerie a co v ní mohou najít.

A co znamenal tento projekt pro nás jako pedagogy? I nás tento čas velmi obohatil. 
Měli jsme možnost vidět řadu krásných uměleckých děl, která by možná unikla naší 
pozornosti. Především se nám líbil přístup paní lektorky a její citlivost a vynalézavost, 
kterou zaujala všechny naše žáky. Některé výtvarné činnosti a jejich provázanost pro nás 
byly velice inspirativní (sáček s pískem – hmatová pomůcka apod).

Mgr. Květuše Mašínová 
ředitelka Mateřské školy speciální, Základní školy a Praktické školy Diakonie ČCE Čáslav




