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Bez času to jde!?

Srdečně Vás zveme na vernisáž 
výstavy obrazů Lucie Němcové. 

Kurátor výstavy: Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.

motto: „Ať mi někdo odpoví, proč přišlo tohle 
období, ta náhlá změna v čase, že přijde za rok zase, 

po pouti a po novém školním roce!“

Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek

17. května 2012 v 16:00
v galerii Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty 

UK, M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 ve 3. patře
za přítomnosti autorky.

Výstava potrvá do 30. června 2012. 
Záštitu převzali  vedoucí 
Katedry speciální pedagogiky 
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 
a vedoucí Katedry výtvarné výchovy 
doc. ak. mal. Ivan Špirk

Jste srdečně zváni!



kulturní a hudební centrum

LUCIE NĚMCOVÁ
Autorka se snaží prostřednictvím výtvarné činnosti vy-
jádřit svoje pocity a osobitý pohled na svět kolem sebe. 
Vzhledem k poruše autistického spektra (PAS) má Lucie 
schopnost vnímat okolí jedinečným způsobem, vznikají 
tak osobitá tematická díla. Lucie se narodila v roce 1993 
v Brně.

Jedná se o čtvrtou výstavu a třetí samostatnou v průběhu 
jednoho roku. Autorka vystavovala v atriu FSS MU, 
společně s klienty ÚSP Křižanov v Galerii Černá linka 
na PdF MU a v Café Práh. Je autorkou vítězného návrhu 
na PF 2012 pro pojišťovnu Kooperativa.

Více o autorce a jejím tvoření na blogu 
www.svetlucie.wordpress.com

VÝSTAVA „SVĚT PODLE LUCIE. 
BEZ ČASU TO JDE !?“

volně navazuje na výstavu, která se uskutečnila ve dnech 
9. až 13. května 2011 na FSS MU v Brně. Reprezentuje 
soubor již vystavovaných a nově vzniklých obrazů. 
Výstava přináší aktuální reinterpretaci a novou 
interpretaci tématu času a vlastního bytí, jež autorka 
současně výtvarně zpracovává ve svých malbách a 
kresbách. Autorčina mysl v obrazech manifestuje fenomén 
relativity času z pohledu jejích životních zkušeností.

Obrazy vznikly v rámci individuální výtvarné terapie 
vedené lektorem Mgr. Pavlem Sochorem, Ph.D., realizo-
vané Hudební školou a kulturním vzdělávacím centrem 
Bandista v období let 2011 a 2012.

Výstavu podpořila autorka edice knih
Vařím s láskou, bez lepku, mléka, vajec 

Mgr. Zuzana Kobíková – www.varimslaskou.cz

Patronem autorky je Realitní společnost GAUTE


