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Kulturní událost jara: Malý princ – interaktivní výstava Elišky 
Podzimkové v plzeňské Papírně  
Interaktivní výstava s rozšířenou realitou Malý princ známé výtvarnice 
Elišky Podzimkové se po úspěchu u nás i za hranicemi přesouvá do 
Plzně. Díky velkorysým dispozicím multifunkčního prostoru Papírna bude 
výstava větší než kdy dřív! Od 3. března do 1. května se tak 
návštěvníkům všech generací otevře jedinečný svět plný fantazie, ze 
kterého se jim nebude chtít odejít. 

Magický les ozářený velkým měsícem, všude stromy a světýlka, mlha linoucí se 
po zemi a vůně šimrající v nose… „Koncept výstavy je vytvořit kouzelný svět 
Malého prince, který zapůsobí nejen na oči, ale i další lidské smysly. Cílem je 
především odstřihnout návštěvníky od každodennosti a aspoň na chvíli je vrátit 
do dětství,“ zve Eliška Podzimková. 

Výstavě dominují obrázky z knížky Malý princ, které Eliška Podzimková 
připravovala na Islandu. Jak je pro Eliščinu tvorbu typické, jde o kombinované 
fotografie s ilustracemi. Obrázky ožívají prostřednictvím AR (augmented 
reality) aplikace ARTIVIVE, která je volně ke stažení do chytrých telefonů. 
Například obrázek z pilotní kabiny letadla se začne hýbat tak, že letadlo 
prolétává krajinou, pilot manévruje a vše podkresluje zvuková stopa. Součástí 
výstavy jsou interaktivní instalace. Odvážlivci mohou třeba vnořit ruce do 
obrovského mechového vejce, najít a ohmatat ukryté zvířátko a následně jej 
zkusit nakreslit.  

Výstavu Malý princ již navštívilo přes 20 000 lidí – v Praze, Vídni, Litvínově, 
Opavě, Domažlicích či v Ostrově. V Plzni se zabydlí v industriálním prostoru 
bývalé papírny na Slovanech. Papírna se nachází zhruba 15 minut chůze z 
centra města oblíbenou vycházkovou trasou proti proudu řeky Radbuzy.  
 
Eliška Podzimková je mladá česká animátorka, ilustrátorka, fotografka a všestranná 
umělkyně. V roce 2014 absolvovala Filmovou akademii Miroslava Ondříčka v Písku. Nejen 
díky svému profilu na Instagramu @AnimateNY (nyní @eliskap) získala uznání doma i ve 
světě. Má na kontě např. spot pro Jamieho Olivera, obsazení titulní stránky newyorského 
deníku Metro, dokreslené fotky pro americký Vogue či články v celosvětových médiích. V 
Čechách spolupracovala s Tomášem Klusem na jeho turné Recyklus, ilustrovala knížku 
Marie Doležalové a spoluvytvořila knižní vydání průvodce Honest Guide s Jankem 
Rubešem. Pro pražský magistrát připravila projekt PrahART, kde vnáší umění do 
dopravních prostředků, režírovala spot pro cenu Gratias Tibi pro Člověka v tísni a věnuje 
se i reklamní tvorbě. V současné době pracuje na seriálu Plešouni pro onkologicky 
nemocné děti, protože po vlastní zkušenosti ví, že je potřeba k léčbě přistupovat co 
nejvíce optimisticky a edukativní animovaný seriál by k tomu mohl pomoci. 
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