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Výstava Učebny Jiřího Davida na Gymnáziu Jana Palacha Praha 1 je první ze série výstav 

renomovaných českých výtvarníků na středních neuměleckých školách. Představuje instalaci, jejímž 

autorem je společně se studenty gymnázia významný český umělec Jiří David. 

 

Cílem Učeben Jiřího Davida bylo nejen vytvořit jedinečné umělecké dílo, ale stejnou hodnotu má i 

samotný proces jeho vzniku. Jedná se o nový způsob přiblížení současného umění mladým lidem 

skrze neopakovatelný osobní zážitek, zprostředkovaný neformálním a intenzivním kontaktem 

s uznávaným umělcem. Hledá možnosti konfrontace veřejného prostoru se současným uměním a 

propojení dvou zdánlivě nepropojitelných světů – světa vysokého umění a prostředí střední školy.  

Jiří David je jedním z nejrespektovanějších a nejvystavovanějších současných českých umělců u nás i 

v zahraničí. Nejen jedinečností svého díla, ale také kontextuálním uvažováním, dlouhodobým 

reflektováním současné společnosti nejen ve vlastní tvorbě a ochotou účastnit se veřejného života, 

byl prvním z umělců, kteří byli ke spolupráci na projektu osloveni.  

 

„Výsledkem této spolupráce, zahrnující několik různorodých workshopů, je instalace, ve které Jiří 

David figuruje z části jako autor, z části jako jakýsi „demiurg“, „mistr“, pod jehož vedením studenti 

vytváří umělecké dílo“ říká Zdenka Švadlenková, jedna ze zakladatelek skupiny. Do jisté míry jde tedy 

o společnou autorskou práci, při které vznikají nové vztahy a to nejen mezi umělcem a studenty, ale 

také mezi studenty a současným uměním či umělcem a laickým prostředím střední školy. Vzájemná 

konfrontace ovlivňuje všechny aktéry a to i ty, kteří se projektu přímo neúčastní – další pedagogy, 

ostatní studenty, rodiče – a samozřejmě dílo samotné.  



Záměrem výtvarníka bylo vytvořit se studenty jejich vlastní projekci, výtvarně pojatou, která by 

reflektovala osobní vztah k místu, času a prožitku. Vznikl nejen statický otisk každého ze studentů, 

výtvarná metafora jednotlivých individuí, ale také neintencionální časový záznam jak vzniku díla, tak 

jeho existence v živém prostředí školy, jeho proměn v závislosti na okolí, čase a vnitřním rozpoložení 

každého ze zúčastněných. 

 Projekt skupiny ARTEDU - Učebny si klade za cíl alespoň částečně překonat čím dál tím širší propast 

mezi umělci a laiky, kteří jsou ovšem paradoxně také potenciálními diváky a pokud půjdeme do 

důsledků také kupci a mecenáši. „Inspirací k tomuto počinu byl projekt NAD ČAROU, který se zabýval 

vzděláváním na vysokých uměleckých školách. V průběhu dvou let se ukázalo, že problém pochopení 

současného umění laickou veřejností je složitější. Bylo nutné začít dříve a jinde - na středních 

neuměleckých školách“ vysvětluje Barbora J. Pivoňková, další z iniciátorek projektu. 

„Měli jsme štěstí, že Gymnázium Jana Palacha Praha 1 je známé svým otevřeným přístupem a vyšlo 

nám ve všem vstříc“ dodává Alena Bartková. Právě skrze neformální kontakt s těmi nejpovolanějšími, 

tedy umělci, může vzniknout pevný a dlouhodobý vztah k současnému umění, otevřenost k jeho 

pochopení a pochopení uměleckého díla jako přirozené součásti lidské civilizace ve všech jeho 

proměnách a posunech. Projekt Učebny skupiny ARTEDU by k tomu měl být dalším drobným 

krůčkem.  

Jiří David (1956) je spoluzakladatel skupiny Tvrdohlaví a významným způsobem utvářel podobu 

současné české umělecké scény. Zároveň několik let působí jako profesor na UMPRUM. Už v 

osmdesátých letech zaujal manifestem Totální distance v období sociální vybledlosti a svou tvorbou 

nejednou reagoval na proměny ve společnosti, životě i umění. 

Výstava bude zahájena vernisáží  11. 2. V 17 hodin a po dobu dalších dvou týdnů bude instalace na 

základě stanovené návštěvní doby otevřena veřejnosti.  
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