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Z bohaté nabídky Galerie hlavního města Prahy jsme pro vás v dnešní 
inspiraci vybrali video lekci, která vám přiblíží dílo českého malíře Jiřího 
Sopka, jeho osobitý rukopis a princip práce s výraznými barvami. Lekce 
vás „krok za krokem“ provede zajímavými výtvarnými úkoly, které lze 
snadno realizovat doma s dostupnými materiály a pomůckami.

A pokud vás tutoriál zaujme, podívejte se určitě i na další videa, která pod 
taktovkou edukačního oddělení GHMP vznikla. Jejich prostřednictvím se 
mohou zájemci postupně seznamovat se sbírkami galerie, učit se nové 
výtvarné techniky, postupy a metody.

Ahoj Lucko,

posílám pozdrav celému 

edukačnímu oddělení. Během 

letních měsíců sbíráme pro děti 

zajímavé tipy na výlety i tvoření 

na doma. Na našich cestách 

online světem jsme už navštívili 

řadu skvělých míst, ale pár 

stránek Prázdninového deníku 

máme ještě nepopsaných. Mohli 

bychom nakouknout i k vám do 

GHMP? Dětem by určitě udělalo 

radost nějaké veselé tvoření. 

Co myslíš?

Přeji krásné léto!

Terezie

Ahoj Terko,

jsme rády, že vaše toulky online světem došly až k nám. K veselému 
tvoření rozhodně patří barvy, a že 
jich kolem nás je! Stačí se podívat 
třeba jen na věci, které máme doma. Pojďte tedy zkusit s námi prozkoumat svět barev skrze všední 

věci a také dílo Jiřího Sopka. Jeho 
obrazy svou barevností a humorem 
určitě každého rozveselí!

Měj se krásně a pozdravuj všechny 
u vás v MUO!
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Konec prázdnin už skoro klepe na dveře, ale 
letní dobrodružství s výtvarným uměním směle 

pokračuje dál. Dnes se na skok podíváme do 
Prahy. Naše hlavní město má nejen mnoho věží, 
ale také spoustu muzeí a galerií. A jedna z nich 

nám právě otevírá své dveře.

A máme pro vás ještě jeden tip! Artotéka 
Galerie hlavního města Prahy nabízí vedle 

videí, také celou řadu edukačních listů 
a zajímavých publikací. Prozkoumejte ji 

na www.ghmp.cz/artoteka. 

Video lekci Jiří Sopko – edukační tutoriál  
najdete na YouTube kanále GHMP.


