
Výstava cyklu 

SVĚT PODLE LUCIE 
“Víš to, znáš to.”

Výstava výtvarných prací Lucie Němcové nám klade spíše 
otázky než odpovědi. Ve svých obrazech zpřístupňuje 
 intimitu svého prožívání, která je stále poznamenaná ob-
tížností komunikace a vzájemného porozumění. Výtvarná 
tvorba autorce nabízí další komunikační rozměr.

Výstava se koná za přispění a ve spolupráci s obecně 
prospěšnou společností Velvet Smile 
u příležitosti osvětové kampaně “Česko svítí modře”
Záštitu výstavě udělil primátor statutárního města Brna 
Ing. Petr Vokřál.

Kurátor výstavy Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.
Autor obrazů Lucie Němcová
Patron Vojtěch Blahuta, herec Městského divadla Brno
Na vernisáži vystoupí Auband - děti ze ZŠ Štolcova, Brno

Divadlo na Orlí, Orlí 19, Brno
Vernisáž: pondělí 20. 4. 2015 v 16:30 hodin
Trvání výstavy: 20. 4. - 15. 5. 2015, 
přístupná hodinu před začátkem představení
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Lucie Němcová
Autorka se snaží prostřednictvím výtvarné činnosti vyjádřit 
svoje pocity a osobitý pohled na svět kolem sebe. 
Vzhledem k poruše autistického spektra (PAS) má schop-
nost vnímat okolí jedinečným způsobem, vznikají tak spe-
cifická tematická díla. Lucie se narodila v roce 1993 v Brně, 
kde žije a tvoří.

Vystavovala na Fakultě sociálních studií, Pedagogické fa-
kultě Masarykovy univerzity i Karlovy univerzity v Praze.
Výstava jejích prací v Divadle na Orlí  je jubilejní 10.  samo-
statnou v pořadí.  
Vystavuje také na společných akcích, naposledy v rámci 
výstavy Mirka Kaufmana Úhel pohledu v Galerii Kinský, 
Kostelec nad Orlicí.

Více o autorce a jejím tvoření na blogu
www.svetlucie.wordpress.com
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v Divadle na Orlí představí kolekci autorčiných děl, Převáž-
ně z posledního období. Kolekce je pro srovnání doplněna 
ukázkami z doby začátků tvorby (2010)  v rámci individuální 
výtvarné terapie vedené lektorem Mgr. Pavlem Sochorem, 
Ph.D., realizované Hudební školou a kulturním  vzdělávacím 
centrem Bandista v letech 2009 - 2012. Práce z let 2013 - 
2015 jsou výsledkem  úzké spolupráce s IVIV Pedagogické 
fakulty MU, kde Lucie tvoří ve Výtvarné dílně v rámci parti-
cipačního akčního výzkumu. 

Celý soubor prací zrcadlí výtvarné symptomy nápadně evo-
kující manifest směru Art Brut.  Hlavním konceptem této 
výstavy je sama podstata bytí autorky, která se objevuje ve 
vystavených obrazech. Specifičnost svého bytí si Lucie uvě-
domuje a při „výtvarničení“ ji opakovaně promítá do svých 
kreseb i maleb.

Akce je pořádána na výraz solidarity a podpory lidem 
s autismem, jako součást osvětové kampaně “Česko svítí 
modře”, pořádané u příležitosti WAAD 2015 platformou 
Naděje pro Autismus.


