
S výstavou věnovanou Luboši Drtinovi  se můžete seznámit  
za využití „galerijního kufříku“.  
 

Kufřík obsahuje několik pracovních listů, které slouží jako průvodce 
výstavou. V nich se dočtete zajímavé informace nejen o autorovi, 
ale také například o tom, jaké výtvarné postupy a techniky ve své 
tvorbě autor používá. V pracovních listech také najdete instrukce 
ke své vlastní tvorbě. Potřebný materiál a pomůcky k tvoření 
naleznete v kufříku.  
 

Tento program je bez účasti galerijního lektora, výstavou 
procházíte samostatně. Galerijní kufřík můžete využít po nutné 
rezervaci (viz kontakt níže) v jakýkoli Vámi vybraný den i čas  
v průběhu trvání výstavy do 26. 8. 2018. 

Vhodné pro děti od 7 do 15 let. 
Výstavní síň „13“, Západočeská galerie v Plzni. Otevírací doba kromě pondělí 10-18 hodin. 

Vstupné činí 60,- Kč. Cena zahrnuje materiál a pomůcky. 
Více informací a možnosti objednání galerijního kufříku na rezabkova@zpc-galerie.cz, 377 908 536 

samoobslužná aktivita pro rodiče s dětmi  

na motivy výstavy  

PODTRŽENO. Luboš Drtina: grafické práce, ilustrace, autorské knihy, 

volná tvorba 
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