vytvářel různě složité mechanismy, díky nimž se po otevření
knihy ze stránky zvedla celá kulisa s figurami a knížka se

tak stala prostorovou, případně i pohyblivou. Tyto knihy si získaly oblibu po celém
světě a zaujaly i Walta Disneye, pro něhož Kubašta pár knih také upravil.

Na výstavě, která potrvá do 19. 11. 2017, jsou k vidění
jeho prostorové i dvojrozměrné knihy, ilustrace a grafiky.

P

rostorové nebo také „pop-up“ knihy znají čtenáři již více než 80 let. U jejich zrodu
stál český architekt a malíř Vojtěch Kubašta (1914 - 1992). Pro knihy a betlémy
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NÁVOD:
1. Vystřihněte obrázky (muzeum a stromy)
2. Napřehýbejte vše podle přerušovaných
čar.
3. Přilepte stromy - nejprve jednou stranou
k zelené čáře na podkladu.
4. Druhou stranu stromů přikloňte k první a
natřete jazýček lepidlem. Když pak
leporelo zavřete, správně se přilepí.
5. Opakujte lepení s budovou. Případně
opatrně přizpůsobte.
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Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p. o.
Huťská 1375 / www.omk.cz / tel.: 312 248 045
Otevírací doba - úterý až neděle 9-12 a 13-17 hod.
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